
ПОЛІТИЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ 
Здається, ще зовсім недавно небайдужі до громадського життя мої 

ровесники розчаровувалися тим, що на їх долю не випало жити в героїчну 
пору, коли здійснювалися надзвичайно складні історичні повороти: 
революційні зрушення, військові операції, технологічні прориви. Тепер вони 
бачать на власному досвіді, наскільки то важкі періоди, наскільки 
відповідальні для тих, хто не просто спостерігає за ними, а й активно 
втручається в їх суть. 

Те, що відбувається тепер в Україні, не має аналогів у світовій історії. В 
порівнянні це схоже з переведенням на нові фундаменти складного 
виробництва, не припиняючи його, змінюючи при тому його профіль, 
намагаючись щось модернізувати і пристосувати технологію та параметри 
продукції до світових стандартів. Порівняння, звичайно, умовне, бо 
перебудовується країна, що входила в число успішних у світі, країна, яка 
ніколи не була державою і тому не сформувала народно-господарський 
комплекс, відповідний до потреб самостійної держави, не маючи для того 
кадрів необхідного масштабу, кваліфікації і досвіду. Горезвісне гасло 
середини 80-х «перестройка и ускорение» втілюється на практиці в суб'єктах 
колишнього Союзу PCP, доводячи несумісність одночасного здійснення 
протилежних завдань. 

Умовність порівняння полягає ще й у тому, і головним чином у тому, 
що переміни відбуваються стосовно людей. Вопи на собі сприймають їх 
наслідки, в долях близьких, особливо дітей, дають оцінки перспектив для них і 
для себе. Оцінки поки що, направду, невтішні. 

Власне, характеристика будь-яких суспільних перемін має бути 
оцінена через сприйняття їх людиною. В тому сенсі і макроетапи розпитку 
суспільно-економічного ладу і його коротші інтервали цікаві найперше 
впливом їх на становище окремої людини, груп людей, класів тощо. 
Торкаючись головного протиріччя, що визначає зміст і динаміку нинішнього 
етапу розвитку України, в доповіді на VIII з'їзді Соціалістичної партії України, 
ми керувалися класичною методологією, аналізуючи протиріччя між 
розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. Не бажаючи здаватись 
нав'язливим у пропаганді партійних оцінок, тим не менше вважаю, що вони 
повинні сприйматися усіма небайдужими людьми, оскільки відображають 
об'єктивний стан речей. 

Характерно, що наявність головного протиріччя маскується 
відповідністю розвитку його компонентів. Бо й справді: деградують, 
розпадаються продуктивні сили і нібито у відповідності з ними перебувають 
виробничі відносини. Тобто протиріччя незначне, є гарантія стабільності 



розвитку. Однак тут є два важливих моменти. Згадана відповідність може 
супроводжувати прогресивний розвиток, а може — регресивний. Останнє 
стосується сьогодні пас, це навряд чи хто може заперечити. Другий момент 
пов'язаний з тим, що відповідність розвитку компонентів протиріччя 
стосується вектору розвитку, але в якісних показниках відповідності немає. Як 
соціальне відображення продуктивних сил виробничі відносини змінилися 
кардинально. Відбулася небувала в історії за напрямками, темпами і 
безцеремонністю зміна відносин власності. Те ж саме відбулося з відносинами 
розподілу і споживання. Все це сталося при збереженні найманого характеру 
праці, причому залежний, пригнічений стан найманого працівника (котрий до 
того ж іще й радий, що в час жахливого безробіття хоч так може мати якесь 
джерело доходу) незрівнянний з тим, що був раніше. До 1992-1993 років 
працівник був опосередкованим власником народного добра. Такий статус 
деякою мірою віртуальний, простіше — формальний, однак через 
використання суспільних фондів, безплатну освіту та охорону здоров'я, 
дешеві санаторні путівки, комунальні послуги тощо людина опосередковано 
відчувала себе співвласником, знімаючи на свою користь частину дивідендів у 
вигляді  

згаданих соціальних гарантій. Тепер же про власність говорити зайве: 
через сертифікати і їх обвальне застосування усі в один момент «розбагатіли», 
фактично втративши при тому право на власність. Ось іще із землею пройде та 
ж маніпуляція, тоді становище пролетаря відчує на собі більшість населення. 

Ситуація була би іншою, якби держава сприяла пошуку відповідності 
між продуктивними силами та виробничими відносинами, віддаючи пріоритет 
першим перед другими. В тому-то і є основна причина сьогоднішньої біди, що 
влада забажала з позиції відносин будувати продуктивні сили, будувати новий 
соціально-економічний лад. Будувати, до речі, не знаючи що. Ця причина, 
через яку чудово проглядається основне протиріччя, видна на співвідношенні 
надбудови і базису. Не чіпаємо ідеології, політики, моралі, права, релігії, 
мистецтва... — намагання підігнати їх під базис — виробничі відносини — 
очевидні, досить увімкнути телевізор чи прочитати газети, які влада підтримує 
явно і крадькома. Візьмемо провідний елемент надбудови — державу, її 
головний суб'єкт — бюрократію, розглянемо її функції. Вони повністю 
суперечать базису, себто виробничим відносинам, котрі є соціальним проявом 
продуктивних сил. Спотворення цих відносин кричуще. 

В чому це проявляється? Назвемо кілька аргументів. 
По-перше, для багатоукладної економіки, розвитку конкурентного 

середовища — важливої складової економічної системи, використання 
ринкових механізмів в процесі розподілу і споживання — в таких умовах 



функції держави не можуть бути адміністративними, ко-
мандно-бюрократичними. В поєднанні з механізмами функціонування 
базису вони невідворотно приведуть до криміналізації усієї держави. Років три 
тому мені доводилось про це попереджати політиків, послуговуючись 
формулою: ринкові стосунки (Р) + адміністрування (А) = корупція (К). Рак 
— хвороба і суть функціонування в Україні нинішньої держави. Сьогодні ця 
формула стала практичною аксіомою. 

По-друге, для базису, що формується, має бути демократичною і 
процедура формування державних органів. Те, що відбувається нині в 
Україні, ніякого відношення до демократії не має. Ті партії, котрих навіть не 
існувало до виборів, сьогодні фактично правлять у країні. Уряд призначається 
і прав позбавлений, змушений, наприклад, скніти у ваганнях: чи податкову 
систему змінювати негайно під бюджет наступного року (хоч це неможливо ні 
за обсягом роботи, ні за терміном підготовки і впровадження, ні за тим, що 
закон це забороняє робити), чи змістом бюджету догодити Адміністрації 
Президента, її убогим речникам на телебаченні, що цькують уряд, 
демонструючи фальшиву турботу про благо народу. Кумівство, угодовство 
при формуванні органів влади, доноси і напівкриміпальна (а то і кримінальна) 
залежність по вертикалі і горизонталі владних механізмів, «досьє» на кожного, 
і всі «забруднені», використання прокуратури, міліції, служби безпеки, по-
даткових органів, господарських керівників і працівників держадміністрації 
для переслідування інакомислячих і взагалі «не своїх» — це ті принципи, на 
яких формується і функціонує нинішня влада в Україні. Недавно, наприклад, 
прийшла інформація з Дніпропетровська — кадрової столиці України: з 
газетних кіосків вилучався тираж газети «Лицо», місцевого незалежного 
видання, за те, що там висвітлювався хід проведеної акції протесту проти 
зростання цін і комунальних тарифів. Газету вилучали... працівники служби 
безпеки, пред'являючи кіоскерам свої службові посвідчення, свідомо, з волі 
«начальства» порушуючи закон. 

Наслідки застосування названих принципів: відсутність свободи слова, 
використання неправди як методу управління, відсутність об'єктивної 
статистики, фальсифікація виборчих кампаній і референдумів. 

По-третє, держава, її структури і конкретні функціонери свідомо і 
відверто переступають через закони і Конституцію. Зовні це подається як 
доцільна потреба, насправді — в меркантильних приватних інтересах в 
умовах безкарності, бо «вищестоящі» роблять так само, тільки в більших 
масштабах. Дрібне і дріб'язкове порушення законів стає буденним 
явищем, прикладом кожному. 



Проте це, скоріше, моральна сторона справи. Важливіше те, що 
відносини базису не можуть будуватися хаотично, інакше вони ще більше 
руйнують продуктивні сили. 

По-четверте, світовий досвід (нинішня паша практика це лише під-
тверджує), свідчить, що штучний відрив виробничих відносин від суті 
продуктивних сил, спроба з позиції відносин будувати продуктивні сили 
завжди спотворювали надбудову, робили її авторитарною. Цивілізація знає 
тільки один інструмент такого будівництва — деспотію, диктатуру. У нашому 
випадку — кримінальну диктатуру. Звідси висновок: 

Занепад економіки, підрив соціальних гарантій, узурпація державної 
влади, небезпека фашизації політичного життя — така ціна порушення одного 
з основних законів суспільного розвитку. 

Користуючись класичною методологією і особливо звичною в недавні 
часи практикою її застосування для оцінки суті суспільних процесів, можна 
було б у відповідності до зробленого висновку характеризувати причини 
нинішнього етапу і робити прогнози чи рекомендації політичного змісту. 
Справді, хто заперечить, що продуктивні сили зруйновані, змінені відносини 
власності, лібералізовані ціни, знищено планування, партійно-політичну 
структуру суспільства... Тобто Україна опустилася в капіталістичний світ, і 
звідси регрес, падіння життєвого рівня, зневіра людей і т. д. Можна також 
сказати, що незадоволення людей наростає, класи чіткіше усвідомлюють свої 
корінні інтереси, претензії до влади набирають політичного забарвлення, 
наступає пора, коли «верхи» не можуть, а «низи» не хочуть. Що робити далі — 
засвоєно з історії. 

Однак така пора не наступає. Зробимо два припущення. Перше 
стосується загального, про що йшлося в попередньому міркуванні. Класична 
методологія, наукова по своїй суті, дає інструментарій для оцінки і 
прогнозування етапів розвитку суспільства на макрорівні (скоріше на рівні 
цивілізації), в т. ч. на великі часові відрізки. Для мікроперіодів потрібна 
гнучкіша методологія. Вона має враховувати зовнішні і внутрішні фактори, 
об'єктивні і, особливо, суб'єктивні моменти, роль останніх на невеликих 
відрізках часу очевидно стає провідною. Це не заперечує раніше сказаного про 
відносини між надбудовою і базисом: в надбудові, зокрема, зростає ціна 
конкретних дій влади з точки зору відповідності її дій суті основного 
протиріччя. 

Друге припущення випливає зі спостережень за суспільними пе-
ремінами в новітній історії. Те, що супроводжувало розпад Союзу PCP, 
СФРЮ, переміни всередині суб'єктів колишніх федеративних утворень, 
переконує, — суспільні процеси розвиваються нелінійно, темпи залежать від 



багатьох факторів, ще не досліджених ні в теорії наукового соціалізму, ні в 
працях прибічників класичного капіталізму. Універсальних закономірностей 
тут може і не бути (в усякому разі для практичного застосування вони 
здаються малопридатними). Підтвердженням була, наприклад, відсутність 
прогнозів щодо розпаду Союзу PCP чи зміни курсу в розвитку Польщі, про що 
навіть не здогадувалися потужні аналітичні центри західних країн, котрі 
постійно опікувалися розробкою і реалізацією відповідних 
суспільно-політичних комбінацій в названих країнах. Очевидно, так 
відбувається тому, що згадані аргументи випливають з якісних перемін, з 
діалектичного скачка, знаходячись всередині якого важко збагнути природу 
процесів у всьому розмаїтті причинно-наслідкових зв'язків. 

Проте контури перемін дають підстави говорити, що сукупність усіх 
факторів в моменти якісних переходів створюють такі умови, при яких 
соціально-економічні етапи розвитку суспільства скорочуються зі століть і 
десятиліть до років і місяців. Оцінку цих етапів легше робити у сфері 
суспільства, оцінюючи зміст того, що відбувається, з позиції соціуму, людини. 
Власне, в кінцевому результаті всі сфери розвитку людського буття зводяться 
до впливу факторів, що характеризують ці сфери, на становище людини. Воно 
— і оціночний критерій, і чинник, подібно як людина, що є одночасно і 
суб'єктом, і об'єктом трансформації соціального, економічного, політичного і 
духовного середовища свого буття. 

Візьмемо також до уваги, що в суспільних процесах будь-яка сис-
тематизація не може мати абсолютних значень, передбачати повну 
відповідність усіх елементів системоутворюючим критеріям. Однак су-
купність елементів дозволяє аналізувати якісні відмінності однієї стадії 
системи від іншої. Для зручності скористаємося графічним зображенням того, 
що відбулося в Україні протягом останнього десятиліття. Маємо при тому на 
увазі, що і часові межі, і інші параметри, відображені в схемі, відносні. Крім 
того, залишаємо для іншого аналізу зміни в сфері економіки і держави, 
найперше тому, що темпи трансформації капіталу — найважливішої складової 
економіки — значно повільніші, аніж трансформації соціуму, а бюрократія (не 
в радикально-критичному розумінні слова, а як обов'язковий суб'єкт держави) 
пристосовується до перемін в економіці і суспільстві, відображаючи їх у собі. 
Знову ж таки, умовно кажучи, інерція перемін у бюрократії є середня величина 
між великою інерцією в економіці і значно меншою в суспільстві. Суспільство 
більш динамічне, ніж економіка і навіть держава. Система залежностей змін у 
трьох сферах, скоріше всього, могла би мати вигляд кривої, коли зміни (в 
українському випадку — регресивні) відбулися протягом приблизно десяти 
років в економіці (Е), державі (Д) і суспільстві (С). 



І. СТАРТОВА СТАДІЯ - «БРОУНІВСЬКИЙ РУХ» 

Ця стадія, звичайно, розпочалася до 1989 року, і її елементи 
зберігаються до нинішнього часу. Однак в період кінця 80-х — початку 90-х 
якраз і відбувалося руйнування попередньої системи суспільного життя. З 
точки зору нової парадигми розвитку, який розпочався в цей час, збережені 
елементи, тим більше їх інституційні форми (партія, ланки влади, громадські 
організації, трудові колективи тощо), визначальної ролі не грали. Вони мали 
свою інерцію зв'язків, тому повної розпорошеності суспільства не стало, 
згадані зв'язки значною мірою не допускали хаосу в суспільстві і, хоч 
частково, залишали осмисленим буття середньостатистичного громадянина. 

II. СТАДІЯ КАТАЛІЗАЦІІ 
 

Тут найменше часових похибок. У суспільстві виникають нові явища: 
з'являються партії, рухи, підприємливі люди, відбувається вирізнення 
інтересів у політиці, виробництві, бізнесі, мистецтві, літературі. Відомими 
широкому загалу стають прізвища конкретних людей, котрі і беруть на себе 
роль каталізаторів розвитку різноманітних явищ суспільного життя. Вони «на 
слуху», до них тягнуться інші, залежно від своїх потреб і уподобань. 
Характерно, що нинішні впливові (чи відомі) в Україні люди на місцевому, 
тим більше державному рівні, з'явилися якраз у цей період. 

III. КЛІЄНТЕЛЬНА СТАДІЯ 
Надзвичайно цікавий і важливий період розвитку країни. Здебільшого 

довкола людей, що відіграли роль каталізаторів в різних сферах суспільства 
(політичній, виробничій, культурологічній, кримінальній і таке інше, а 
особливо бізнесовій і банківській) утворюються мікросистеми залежностей. 
Досвід підтверджує, що визначальними на наступні періоди стали 
мікросистеми в бізнесовій сфері, щодо багатьох з яких згодом зайвим здається 
використання оціночної характеристики «мікро». Так само свідчить практика, 
що в цей період і пізніше відбувається одночасний процес розмежування і 
інтеграції інтересів різних за змістом мікросистем, найперше у бізнесовій і 
кримінальній сферах, що стало початком формування олігархічних кланів. 

Кожна мікросистема, маючи умовно пірамідальну (ієрархічну) 
конфігурацію залежностей, містить у собі подібні за змістом рівні за-
лежностей, коли на вершині піраміди знаходиться її засновник, лідер (Л), 
нижче залежні від нього клієнти чи навіть співзасновники (К), іще нижче — 
відносно вільні в своїх діях контрагенти (В), і в основі всієї піраміди — маса 



(М), що повністю залежить від правил поведінки, прийнятих «зверху», а в 
умовах соціально-економічної кризи це — люди, позбавлені вибору, з 
одновекторними залежностями, у деяких сферах зі строго обмеженими 
правами на реалізацію своїх життєвих потреб. 

Безперечно, у різних сферах суспільного життя різна і природа 
залежностей, різні і правила поведінки, функції людей на всіх рівнях 
«пірамід». Якщо у партійних утвореннях послуговувалися виробленими за 
багато років попередниками статутними та програмними традиціями, де при 
збереженні вертикальних залежностей суб'єкти мали практично необмежений 
зсередини партії простір поведінки для задоволення інших інтересів, то у 
бізнесових утвореннях механізми залежностей мали іншу палітру взаємин — 
від демократії до кругової поруки, все залежало від сфери діяльності, 
предмету інтересів, способів функціонування, якостей лідера. 

Що поєднувало усі утворення клієнтельної стадії — вони формувалися 
на основі власного ризику лідера чи групи лідерів. То характерна відміна 
стадії від наступних. Простір суспільних відносин був незайнятим, держава 
лише формувала свої інститути і функції, гасла демократії сприймалися 
багатьма буквально, партії мали переважно політичні інтереси, законодавство 
створювалось непослідовно і хаотично, воно не покривало нове поле 
правовідносин. 

Суспільне середовище тих років було найбільш сприятливим для 
фінансово-банківських і бізнесових (та їх тіней — кримінальних) «пірамід». 
Гіперінфляція, перспективи на пиві приватизації, системна криза в економіці і 
потреба в налагодженні виробничої кооперації, енергопостачанні, відсутність 
досвіду державного управління — все це та інші обставини ставали 
живильним середовищем для талановитих чи підприємливих або авантюрних 
людей. Там, де інтереси вступали в конкурентні стосунки, їх розмежування 
здійснювалось жорстоко, з кров'ю. Поле неконкурентних інтересів було 
просторим, проте з кожним днем проявлялися пріоритетність зв'язків з 
владою. Доступність до владних механізмів визначала успіх задуманої справи. 
Кредити, квоти, пільги, бартер, товарні схеми, подвійні курси валют, ліцензії, 
трасти тощо служили інструментами задоволення інтересів лідерів «пірамід», 
ставали самодостатніми інтересами. Відбувалася дифузія впливів влади і 
бізнесово-фінансових пірамід, котрі саме в цей час набули стрімкого розвитку, 
ставали монополістами, витісняючи на маргінесні позиції «піраміди» у 
виробництві, політиці, культурі. Природно, що дифузія була взаємною, 
бізнесові «піраміди» ставали предметом інтересів і подекуди все більше 
змістом діяльності владних структур. В першу чергу, це проявлялося в місцях 
перетоку капіталів, в прикордонних регіонах, індустріальних центрах з 



експортними можливостями, портових містах тощо. Ці ж місця відрізнялися і 
кримінальними розбірками, що з Донецька, Криму, Одеси і т. д. подавали 
резонансні сигнали на всю Україну, 

Стрімке зростання бізнесово-фінансових «пірамід», зрощування 
багатьох із них з владою і криміналом закладало не кращі підвалини наступної 
стадії. Утворювався фінансово-кримінально-владний конгломерат, що 
намагався утвердитися в усій системі відносин. Його наміри найкраще 
відображалися в персональному формуванні структур влади. Не випадково в 
цей час керівництво виконавчих структур в областях змінювалось 
неодноразово, щоразу більше долучаючи до влади людей з невиробничого 
бізнесу. Ситуація в Донецьку, Дніпропетровську, Сумах, Полтаві, Вінниці, 
Закарпатті, Криму, Житомирі, Київській області, Запоріжжі, тощо — краще 
тому підтвердження. Так само невипадково парламент XIV скликання на 
добру третину складено з представників бізнесу, тоді як в його попередньому 
складі було лише кілька бізнесменів. Такою, до речі, була політика Прези-
дента, його бізнесового оточення, яке тільки-но розпочало розгортати систему 
«адмінресурсу». 

Монопольне становище невиробничих бізнесових «пірамід» уск-
ладнювало, блокувало розвиток «пірамід» виробничої та сервісної 
орієнтації — того, що найбільше потрібно суспільству. Саме ця обс-
тавина, а не брак законодавства, гнітила виробництво, руйнувала 
внутрішній ринок, диктувала владі і всьому суспільству правила гри. Не 
випадково якраз про цей період висловився відомий політолог Андрес 
Ослунд: «...в Україні керує не Президент і Кабінет Міністрів, а чотири 
клани...» Так приблизно звучав його висновок. 

IV. СТАДІЯ ФЕОДАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Ознаки цієї стадії зароджувалися раніше, але ближче до завершеності 
сформувалися після парламентських виборів 1998 року. Освоєння 
клієнтельними структурами механізмів влади, їх взаємна дифузія потребувала 
відповідного «пірамідального» оформлення. Бізнесові «піраміди», чимало з 
яких швидко переросли в своєрідні імперії, не могли тепер існувати без 
владного «даху». їх інтереси розрослися настільки, що задовольняти їх в 
умовах неготовності економіки, держави і суспільства до конкурентних умов 
існування — ринкового, як прийнято називати, середовища, — без прикриття 
зусиллями державного інструментарію стало неможливим. Олігархія стала 
необхідною формою існування великого бізнесу. Вона і створила, 
буквально — зробила необхідну собі владу, в т. ч. і її главу — Президента 
(абсолютно не здавалось би дивним, якби дехто з наближених до Президента 



олігархів називав його батьком. Це повністю відповідає сутності створених у 
владі залежностей). 

Однак альянс влади і бізнесу не був однобічним. Зворотний зв'язок 
існує теж, причому в окремі періоди вилив влади переважає можливості 
бізнесових впливів. Завершилася стадія, коли згадані «піраміди» зростали на 
основі ризиків лідерів, їх ринок страхувався тепер державними 
інститутами, конкретними людьми. Але з'явилася і нова залежність — від 
тієї ж влади. І коли в стінах парламенту достойник від Адміністрації 
Президента, не дуже криючись, може говорити щось на зразок: «Чому він 
крутиться? Нехай бере N-ний металургійний комбінат, але фракція має 
голосувати як годиться», то це вже феодальна залежність. Бо тому, кого 
стосується приведена тирада, можуть дати, але в нього можуть і забрати. Для 
того у влади вистачає інструментів у вигляді прокуратури, СБУ, міліції, 
податкової служби і т. д. Прикладів феодальних взаємин уже, між іншим, 
вистачає. Як вистачає і підтвердження того, що в Україні тепер чесно за-
робити не можна, можна лише вкрасти. Але вкрасти багато можна лише з 
високого благословіння. 

Напевне не потребує доказів, що феодальна система залежностей 
передбачає функціонування моновладних конструкцій. Навіть там, де в якості 
вершини іще клієнтельної «піраміди» знаходиться кілька лідерів, це скоріше 
тимчасова аномалія. При поєднанні їх інтересів з інтересами влади «піраміда» 
набуде довершеного вигляду, владі не потрібен і натяк на демократію, 
домовлятися можна з одним, бо між рівними завжди може пробігти кішка, а 
так: «васал мого васала — не мій васал». 

Відповідником такій моделі олігархії могла бути лише владна вер-
тикаль. До неї йшли довго, намагаючись підім'яти під себе парламент то 
Законом про владу, то Конституційним договором, то фальшивим 
референдумом з «імплементацією», то перманентними 
бюджетно-політичними кризами. Чому так багато зусиль і шуму? Тому, що 
парламент обирається, і на час його формування ще не вистачало 
адмінресурсу, аби зовні обійти наявність хай не рівної, га все ж окремої 
вершини влади. 

Інша справа — влада виконавча. Бізнесовий лідер, шукаючи даху, 
траплялося був не зовсім обачним. Звинувачувати його, можливо, і не варто, 
адже понадають під «дах», не стукаючи навмання у різні двері як під час 
темної негоди. Його вибирають заздалегідь в ході тривалого співробітництва. 
Олігарх горнеться до того, хто йде йому назустріч з пільгами, дозволами, 
тарифами... А це інструменти уряду. Коли під урядовий дах набивається 
чимало клієнтів, він змушений піднятися вище, аби охопити їх своїм впливом. 



Піднятись так, що інколи з нього починає капати на той дах, що має бути 
найвищим (до того ж і «капає» не зі всієї площі, що теж є подразником). Як 
тільки таке трапляється, дах-конкурент руйнується. Хто б взявся заперечити, 
що це одна з причин невиправдано частих змін уряду в Україні. 
Вершиною піраміди є точка — так, здається, згадує геометрія в колишньому 
п'ятому класі. Не дві чи три, а одна точка. Одна вершина. Васал мого васала... 

Внутрішній ринок, відомо, може триматися надійно на вітчизня-
них товарах і нормальній зарплаті працюючих. Для того потрібне власне 
виробництво. Ця потреба стає об'єктивною і невідкладною, так вимагає 
життя суспільства. Тому ріст (окремих ноки-що) виробничих «пірамід», 
котрий спостерігається в останні роки, — явище на часі. Якби нинішня 
влада не була такою залежною від олігархів зі сфери «купи-продай», вона б 
всіляко (па практиці, а не словами) підтримала власне виробництво, 
незалежно на якій формі власності воно б розвивалося. Цього не відбувається 
через серйозні зобов'язання влади перед олігархами. Тому виробничі 
утворення розвиваються почасти іще в спосіб, характерний для клієнтельної 
стадії, себто з власної ініціативи лідерів. Пробиваючи собі місце під сонцем, 
тотожно, і під «дахом» вони потісняють тих, хто нагрів уже собі там місце, 
викликаючи раз-пораз на місцевому і столичному рівні сутички, котрі 
здебільшого гасяться виконавчою владою. Гасяться, слід гадати, не завжди з 
корисливих міркувань, проте присутність нових «васалів» під «дахом» 
визнається само собою. 

Можна спрогнозувати, що наступні виборчі кампанії все більше 
відбуватимуться під впливом виробничих та сервісних «пірамід», одним з 
аргументів щодо цього буде наявність у їх розпорядженні працюючих 
колективів — того електорату, котрий будучи злиденним сьогодні, легко 
купується і продається на догоду тим, хто доклав своїх рук до його 
пограбування. Людина при роботі, стабільному джерелі власного достатку на 
покупку не піддасться, але спрацює інша залежність — від роботодавця. 

Допуск під «дах» лідерів від виробничого капіталу посилює кон-
куренцію за доступ до «батька нації» і вплив на нього. Відповідно і в нього теж 
з'являються додаткові можливості користуватися принципом «поділяй і 
владарюй». При уважному аналізі цього давно відомого принципу виявиться, 
що він — не суб'єктивний висновок древнього диктатора, а об'єктивна потреба 
автократичної влади. Наблизити віддалити, посварити-примирити, 
нагородити-посадити (налякати, натиснути...) — такі прояви нинішньої 
високої влади стосовно наближених. Інакше при системі влади, яка склалась 
тепер, бути не може. Щоправда, наслідки застосування такого методу не такі 
однозначні, як здається їхнім операторам. Хоч про це пізніше. 



Виливати у згаданий спосіб на васалів можна лише спираючись на 
державний інструментарій, найперше — силові структури. Тут якраз 
приховується небезпека для власника найвищого «даху», бо ці структури 
мають теж свої «піраміди» залежностей. Можна було б говорити, що вони, 
вислужуючись перед своїм патроном, будуть конкурувати одна з одною і на 
цій ревності Президент вміло гратиме, створюючи баланс інтересів силовиків, 
тим самим захищаючи інтереси держави. Взагалі такий фактор можна брати 
до уваги, але він скоріше школярський, реального впливу на стан речей не має. 

Корінь протидії значно глибше. Він пояснюється тим, що в корум-
пованій наскрізь державі не можуть залишатися некорумпованими 
правоохоронні структури. Причини такого становища — предмет окремою 
ґрунтовного дослідження, його розпочинати варто з дореформенної пори на 
початкових стадіях нинішніх перемін, зокрема стадії каталізації та 
клієнтельної стадії. Адже активні люди діяли, як уже згадувалось, у різних 
сферах суспільного життя, в т. ч. у кримінальній. Створення там «пірамід» під 
авторитети не проходило мимо уваги працівників міліції, прокуратури, СБУ. 
Зрощення криміналітету і силовиків відбувалося знизу, природним, так би 
мовити, чином: на базарах, постах ДАІ, митних пунктах, при організації ринку 
житла, земельних ділянок, при супроводі бартерних операцій. Якраз у цей 
період держава покинула напризволяще сферу торгівлі, постачання, збуту, 
експортно-імпортні операції, не замінивши діючі там раніше механізми нічим, 
що піддавалось би регулюванню і контролю. А оскільки управління 
залишалось адміністративним і держава традиційно намагалась обмежувати 
свободу суб'єктів окремих галузей (зокрема сільського господарства), то 
виконавчі органи влади користувалися доступними, звичними засобами: 
міліцією, прокуратурою, податківцями та ін., благо кадрова політика 
залишалась примітивною — кожна посада залежала від лояльності службовця 
до «начальства». Господарська діяльність виходила за межі закону і правил 
моралі, за тими ж межами діяла і влада. Як явище корупція створювалася 
не тільки обставинами функціонування господарюючих суб'єктів, а й 
конкретними зусиллями органів виконавчої влади. Кримінальні методи 
відносин ставали формою державного управління. Закони, писані для 
правової держави, перетворювались в інструменти розправи в руках тих, хто 
всією системою державного життя виставляв суб'єктів правовідносин за межі 
чинного законодавства. В таких умовах усі стають порушниками закону і 
правим стає лише той і лише на той час, хто одержав сьогодні можливість 
використовувати норми закону. Таким чином, зовні держава має вигляд 
правової, насправді управління здійснюється за кримінальними «поняттями». 
Управлінці, при тому навіть щиро бажаючі працювати чесно, не можуть не 



ночувати фальшивості свого становища, швидко перетворюються в 
тимчасовців. 

Ситуація погіршилася тоді, коли в другій половині 90-х «адмінресурс», 
тобто органи виконавчої влади з кримінальними методами управління, 
явочним порядком протизаконно почали втручатися в політичне життя. Тут і 
криється загроза зовні непорушній владній конструкції. Бізнесові 
«піраміди», швидко стаючи імперіями, через себе пропускають сув'язі 
корупції. на тій території, де домінує вплив одного клану, йому, а не державі, 
належать місцеві ланки «силовиків», він хазяйнує навіть у «кадровому городі» 
Президента, розставляючи не лише управлінців, а й суддів, прокурорів, 
міліціонерів. Приклади Львова, Закарпаття, Донбасу, Миколаєва, Київської 
області і таке інше лише зовнішні ілюстрації більш глибокої тенденції, котра 
прискорено розвивається. 

До тих нір, доки напрям інтересів олігархів і Президента співпадає, — 
«ресурс» працює теж в одному напрямку, даючи унікальні результати наруги 
над законами, правами людей і мораллю. Зразками такої наруги були вибори 
Президента, референдумна епопея, довибори депутатів ВР і мерів міст 
Василькова, Чорнобаєва, Прилук. Але інтерес клану пріоритетніший і 
краще проплачений, ніж інтерес вищого «даху» (про інтерес держави не 
йдеться — в тому вже нікого не треба переконувати). Різновекторність 
інтересів розвивається по мірі наближення до проміжного фінішу 
президентського правління. Ніхто ж наївний не чекатиме початку нового 
етапу, ВІТІ готуватиметься завчасно. Тому показна відданість знизу і 
поблажливість зверху погано маскують істинні наміри владної «сім'ї». 

А ще треба врахувати, що державний інструментарій не просто 
піддається впливу корупції. Він перероджується, беручи участь у створенні 
власних бізнесових «пірамід» і, звичайно ж, не у виробництві. «Хто де 
робить, там і краде», — прислів'я з чорного гумору 80-х років втілилося тепер 
в суспільну практику, в діяльність митниці, податкової, міліцейської служб. 
Навіть армія має комерційні структури, котрі нібито своєю діяльністю 
заробляють гроші військовим частинам. Ці  піраміди» відрізняються від 
бізнесових (тим більше, виробничих) тим, що комерція і влада тут поєднані 
безпосередньо, комерційний інтерес тримає на озброєнні величезний 
масив компромату на конкурентів і з собі подібних, і з представників усіх 
інших «пірамід» Компромат збирається ніби заради безпеки держави, її 
можливостями, на її кошти, але використовується тільки на міжусобища, котрі 
видаються за внутрішню державну політику. Сьогодні він іще регулюється 
верховною правицею, в результаті той, хто украв 100 тисяч кілька років тому, 
сідає за ґрати, а хто 100 мільйонів тепер — підтримується в соціальному 



статусі, хто необачно сказав слово (чи взагалі зумів сказати не пописаному) 
втрачає міністерський портфель, а хто піймався на хабарі — той портфель 
утримує. До слушного часу. Компромат, до речі, не має строку давності, ця 
зброя не іржавіє. В будь-який час він може виявитися детонатором 
політичного і соціального вибуху. Досвід уже новітньої історії підтверджує, 
що це так. Підслуховування, прослуховування, нашіптування, стеження, 
цькування через ЗМІ і т. п. — це і є інструментарій феодального 
правління, люди бачать його у розквіті здичавіння. 

Спробуй тут журналісту сказати свою думку — або газету закриють, 
або автор зникне. Зникне професійно, «чисто». Не можна стверджувати,' що 
владні органи причетні до такої справи, але й заперечувати не можна. Бо чим 
інакше пояснити, що в дні, коли минало два тижні зникнення Георгія Ґонґадзе, 
раптом через ТВ ми дізнаємося, що з 30 тисяч зниклих за рік 5 тисяч не 
знайдено. Сказати б: ну й що? І за тих треба відповідати, чим тут хвалитися? 
Ллє увагу притягує інше: чому саме в цей час з'явилось повідомлення, адже 
слідство і телевізія вмикається однією рукою. Саме в цей час розкривається 
державний «заколот», про який речник АП сказав відверто: мовляв, до нього 
народ поставився іронічно, а зарубіжжя панічно. Не панікуйте, сусіди! Просто 
це в нас таке державне управління. 

Жорстка, непорушна конструкція влади. Напрошується знайоме: 
«...стіна», але «гнила», — не скажемо. Вона із міцних цеглин, але між собою не 
зв'язана ніяким спільним позитивним інтересом, окрім залежності за 
принципом кругової поруки. На цьому принципі тримається і загальна 
конструкція системи, і конструкція її найважливіших елементів. А оскільки 
причини кругової поруки різні, то різні і способи її організації, і цілі, на 
сторожі яких стоїть цей принцип. До того ж, і бізнесові «піраміди», і 
«піраміди» силовиків мають неоднакові, назвемо, політичні амортизатори, з 
допомогою яких вони здатні реагувати на дії верхівки загальнодержавної 
піраміди. Структури силовиків масивні, залежні від статутних регламентів, 
проте роз'їдені по горизонталі, особливо на обласному рівні, залежністю від 
регіональних «пірамід». Виняток тут складає хіба що податкова служба, 
вертикальні зв'язки якої переважають над горизонтальними, а корупційна 
залежність має опосередкований вигляд. Якщо умовно зрівняти економіку з 
плодовим деревом, то причетні до корупції податківці збирають нектар з 
квітів (не плутати з бджолами), ніби і сприяючи врожаю, їх відповідники з 
правоохоронних органів скоріше нагадують шкідників, що точать плоди 
зсередини, руйнуючи саме дерево. При всій значущості силових структур, 
самостійної гри, виходу за межі зовнішньої оболонки влади вони забезпечити 
не можуть, проте здатні підіграти тим, хто матиме більше шансів на успіх, а 



також своєю внутрішньою міжусобицею здатні звести нанівець весь потенціал 
і міць феодальної «піраміди». 

Натомість кілька бізнесових «пірамід» здатні на багато активнішу роль. 
Вони вже мають владу в центрі і на місцях. Вони мають міцну фінансову 
основу, здобуваючи яку, налагодили тісні зв'язки з нелегалами в бізнесі і з 
криміналітетом. Вони, що головне, встигли уже створити партії — політичне 
прикриття своєї бізнесової сутності. Важливо також, що практично всі ЗМІ — 
їхня власність, чим не може похвалитись жоден з лідерів силових структур. 

Чи несе загрозу феодальній конструкції її бізнесове наповнення? І так, і 
ні. Так — тому, що окремі олігархи вже сьогодні готові змінити владу, давно 
приміряючи важку шайку Мономаха. Ні — тому, що йдеться не про зміну 
системи, а про ЇЇ перелицювання. Персональне перелицювання. В тому і 
полягає головна небезпека, бо час нинішньої влади обмежений, а олігархічне, 
кланове її перелицювання не змінить, а лише зміцнить існуючу систему, 
продовживши її існування і продовживши біду для населення іще на кілька 
десятиліть. Гроші, зв'язані корупцією чиновники в центрі і регіонах, уже 
здобуті важелі влади, власні партії тощо — це потужна підстава для владних 
претензій. Підстава тим більш стимулююча, що може за певних обставин 
зникнути. Отже, фактор часу відіграє тут самостійну і важливу роль. 

Деталі внутрішнього протистояння варто коротко проаналізувати. Ллє 
перед тим доречно зробити, здавалось би, парадоксальний висновок: нам 
треба охороняти при владі Л. Кучму. З його «безальтернативним курсом», суть 
якого впродовж семи з гаком років піхто не зумів сформулювати. З його 
безконечним протистоянням з парламентом і урядами. З його 
зовнішньополітичними ініціативами, настільки свіжими, що до України скоро 
не тільки будуть прислухатися (вислів керівника ЛП після самміту в ООН), а й 
будуть принюхуватися. З йото повною залежністю від олігархів і «силовиків», 
що в очі йому клянуться у вірності, а позаочі плетуть інтриги, панічно при 
тому бояться можливості використання «досьє», за вказівкою самого. З його 
«любов'ю» до преси, опонентів, дітей України, основ соціальної спра-
ведливості і гласності. З його позитивними перемінами, котрих «не бачить 
лише сліпий», бодай би люди і далі не сліпли. З його... умінням шукати ворогів 
не там, де вони є насправді, з його негативними і позитивними рисами 
характеру. 

Бо при всьому діапазоні проявів його діяльності і особистих якостей, 
при цілком в даному випадку обумовлених іронізмах, він є таким як є, яким 
його обирали люди. Він сам створив систему, заручником якої сам же і 
опинився. Ця система придатна до позитивної модернізації, допоки в ній є він 
сам. 



Ще в кінці минулого — на початку нинішнього року, в зеніті впливу 
Президента, мені доводилось не раз заявляти, що різноманітні, в т. ч. 
провокаційні чи авантюрні ходи (референдум за «народною ініціативою», 
«творення» більшості, спроби «імплементації», ревізії виборчого 
законодавства, адмін та земельна реформа і т. д.) робляться не під нього. Вони 
— для тих, хто приміряється до булави з висоти бізнесово-владних «пірамід». 

Найчастіше аналітики і журналісти адресують згадані наміри 15. 
Медведчуку. Не стверджую, що адреса вірна, але, по змозі, безсторонньо 
торкнуся кількох важливих нюансів цього протистояння. Найперше, сторони 
самі вважають неминучість такого конфлікту, готуються до нього, роблять 
превентивні кроки. Складається враження, що Л. Кучма недооцінює 
можливості В. Медведчука і переоцінює свої ресурси та залишок часу. Він 
помиляється в стратегії: обороняється, тоді як його конкурент наступає по всіх 
напрямках. 

Неминучість конфлікту між Президентом і кланами пояснюється 
низкою причин, серед яких головними є економічні. Якщо порівняти норми 
прибутку, котрі мали впливові нині олігархи в час гіперінфляції і освоєння 
газової та нафтової труби, спирту, прикордонних переходів і таке інше, з тієї 
прибутковістю, що мають тепер здійснювані ними операції, то 
співвідношення (не на користь останніх) складає кілька порядків. Утримувати 
штатну партію, канали телебачення, престижні спортивні клуби, наймитів з 
депутатського корпусу в законодавчому органі і деяких обласних та міських 
радах, пропагувати оборудки на зразок виборів чи референдумів — це фінан-
сово обтяжлива справа. Вона під силу тоді, коли держава, точніше влада 
створює комфортні умови, себто, влада — своя, безпосередньо працюючи на 
бізнесові клани. Не випадково тепер така боротьба за бюджетні кошти. Вони 
все більше визначають успішність приватного бізнесу чи опосередковано — 
газ чи енергію або експортовану техніку украв один, а розраховується держава 
чи безпосередньо через податкові та інші пільги, торгівлю зброєю, 
приватизацію державного майна, облігації внутрішньої позики, зловживання 
гарантіями. Не згадую про страховий бізнес, де обертаються, вимиваючись із 
держави, багатомільярдні суми страхувальників і до чого у «незалежної» 
прокуратури ніяк не доходять руки. 

Увага кланів до бюджетних коштів і важелів влади пов'язана з тим, що 
багатства України, в т. ч. основний капітал уже розграбовано, внутрішній 
ринок збережено лише натуралізованим на рівні базару. Держава в таких 
умовах існувати не може. Не зважаючи на зобов'язання Президента перед 
олігархами, він мусить турбуватися про виробництво на Україні, розвиток 
сервісу, зміцнення пенсійного фонду, збереження освіти і медицини. Мусить 



тим опікуватися і уряд, бо це його безпосередня функція, від неї не 
прикриєшся критикою парламенту чи, умовно кажучи, Адміністрації 
Президента або обладміністрації. Це звідти можна зустріти критичні стріли, 
бо їм така роль відведена в непередбаченому законом розподілі влади. 
Природно, що уряд, хоч і непослідовно, роблячи реверанси тим, хто всередині 
держави та за її межами оцінює його дії, намагається відстоювати загальні, а 
не кланові, інтереси. Спонукає його до цього і ситуація у найбільшого 
природного партнера — Росії, де влада на чолі з Президентом домагається 
зрозумілого порядку в економіці. В такій ситуації загальниками, тим наче, 
політичними спекуляціями не обійтись, як, наприклад, з обходом України 
газовою трубою. Зовнішньоторговельний баланс Росії тримається на експорті 
газу, інших енергоносіїв та енергії. Транспортні мережі України при сприянні 
владного режиму доведені олігархами «до ручки». На їх підтримання не 
виділялося ні  копійки з бюджету, а клани, що присмоктались до труби, 
зверхбариші скупо ділили хіба що на політичні кампанії. Мережі незабаром не 
можна буде експлуатувати. Що робити Росії? Або витребувати (за борги, що 
зробили клани) це майно собі у власність, позбавляючи Україну надійного 
джерела доходів, або вести продуктопровід через Білорусь. Позиція Польщі 
тут, звичайно, важлива, але вона зміниться відразу, коли «Рургаз» і 
«Франсгаз» увійдуть партнерами в російський проект. Тому без особливого 
перебільшення можна стверджувати, що трубу з нашої території викидає 
Україна, а не Росія, і нічого пускати крокодилячі сльози з телеекрана, ловити 
політичний дешевий кайф, натякаючи на імперські помисли «москалів». Зрада 
інтересів України твориться здебільшого її владою. 

Коли уряд і далі, нехай сумбурно, хаотично, але відбиватиметься від 
посягань кланів, тим не залишиться нічого, як взяти владу приступом. Взяти 
разом з Президентом, бо при нинішній системі влади, а вона виходить за межі 
Конституції, іншим чином відстояти свої інтереси вони не зможуть. Часу і 
коштів не вистачить. В руслі такого розвитку подій бачиться 
«імплементаційна» кампанія, скандальний бюджетний процес, теледискусія 
Суркіс — Тимошенко, арешт її чоловіка, фотографії у певних газетах житла 
прем'єра, непристойні, в порушення конституційних норм натяки на його 
сімейний стан. 

З поля зору аналітиків (чи випадково?) зникло те, що клани пер-
манентно конфліктують з Л. Кучмою. Про історію з І. Бакаєм 1994-1995 рр. 
вже ніхто не згадує, про відсутність одного з «близнюків» на Україні після 
виборів 1994 року. Навіть протистояння з найефективнішим другом 
Президента П. Лазаренком тепер не згадується. «Заграно» і конфлікти В. 
Медведчука з верховною владою. У 1994 році він виступає проти Л. Кучми на 



боці Л. Кравчука, в 1998 році — так само проти на боці Є. Марчука. Тепер уже 
завуальоване поки що протистояння здійснюється без «запасного парашуту» 
— здавати у разі поразки нікого. То ж треба перемагати. Не на боці 
Президента і небачена раніше міжкланова солідарність, явище тим не менше 
тимчасове, яке теж є одним з факторів, прискорюючих розвиток конфлікту. 

В який бік поверне притамоване протистояння всередині феодальної 
піраміди? Чи байдуже те політичним партіям, рудиментарні ознаки статусу 
яких іще збереглися? Ці та багато інших питань вже не просто турбують 
небайдужих людей, вони переходять в площину практичної політики. 
Зрозуміло, що бізнес-партії продовжуватимуть «коливатися разом з 
генеральною лінією», лінією власного бізнесу. Сумнівно, щоб з колін 
піднялися партії (псевдоправі і псевдоліві), що вклякли так перед владою, 
благаючи якщо не демократії, то хоч права на «конструктивну співпрацю». 
Важливо, що робитимуть партії, політична сутність яких не втрачена. 

Створилася унікальна можливість консолідації зусиль різних 
політичних партій, оскільки перемога кланів тепер позбавляє перспективи 
існування усіх партій взагалі, а збереження феодальних засад державності — 
той же, тільки пролонгований варіант. Конфігурація верховної влади має бути 
змінена. Не тому, що на вершині Л. Кучма, а тому, що будь-хто, потрапивши 
туди, ним і стане. Можливо іще гіршого змісту. Гадаю, це не ображає 
Президента, просто він (і власними зусиллями найперше) став уособленням, 
центром протиріч, що лихоманять сьогодні державу. 

Повторимо, можливість створена, нею слід скористатися. Це тема 
міжпартійних стосунків, технологій політичної боротьби, про що тут говорити 
не місце, не час. 

В усі часи суспільні процеси розвивалися під виливом об'єктивних і 
суб'єктивних факторів. їх співвідношення в державах з різною історією, 
традиціями, в різний час, при різних зовнішніх і внутрішніх факторах — 
неоднакові. Коли б послуговуватися переважно об'єктивними залежностями, 
то наступні стадії розвитку українського суспільства мали б вигляд, 
приведений на схемі стосовно стадій інституалізації та початку становлення 
громадянського суспільства. Горизонтальний зріз системи, що створена і 
розвивається тепер, перекопує, що в суспільстві існують практично всі 
структури, погрібні для життя нормальної країни: є державне чиновництво, 
політичні партії, виборні органи самоврядування, профспілки, товариства 
споживачів, економічні, в тому числі бізнесові структури, банківська система, 
фонди, різноманітні громадські організації і т. п. Все це є, але реально виливає 
на суспільство лише невелика кількість секторів. Більшість елементів 
політичної системи існують номінально, не даючи користі суспільству, 



поїдаючи одне одного в безперспективній війні усі проти усіх. У війні, що 
підтримується феодальною владою. 

Так, звичайно, не буде продовжуватись до безконечності. Не може. 
По-перше, існуючі елементи суспільної системи змушені будуть 

визначатися функціонально, інакше вони просто підуть у небуття. Якщо для 
партій природне явище, що реалізується через їх укрупнення і злиття, то для 
інших, зокрема профспілок, замість зникнення має набуватись інша якість. 
Адже не логічна мертвотність федерації тоді, коли соціально-економічні права 
членів профспілок упосліджені до непристойності. Коли, наприклад, через 
подорожчання пального на 5% західні профспілки підняли на ноги 
(правильніше: на колеса) усіх без винятку, і про це захоплено передають 
вітчизняні ЗМІ, а у нас у цей же час пальне дорожчає на 30%, і... благодатна 
тиша, «підтримка курсу», а преса і телебачення мовчить навіть про соціальні 
акції протесту, про десятки тисяч обездолених, котрі протестують проти 
подорожчання хліба, цукру, обезцінення грошей, грабунку через комунальні 
тарифи. Структури суспільства зникнути не можуть взагалі, але вони мусять 
зникнути у сьогоднішньому вигляді. 

По-друге, реалізуючи свої функції, елементи суспільства виробля-
тимуть систему залежностей, правила поведінки, традиції, оформлятимуть 
частину з них законами, і законів почнуть дотримуватися. Наступатиме 
період, коли елементи (групи населення) настільки переплетуться 
залежностями, що кожна з них — груп — і громадяни зокрема не 
ризикуватимуть радикальними діями. Створиться система суспільних 
стосунків, здатна до розвитку на власній основі. То буде початок, ази 
громадянського суспільства. 

Об'єктивно те має статись за кілька років. Тому кілька причин 
внутрішніх (падіння рівня життя, функціонування органів, створених 
громадянами, потреба оновлювати виробничий капітал, кон'юнктура ринку, 
протиріччя всередині феодальної «піраміди»...) і зовнішніх (ізолювання від 
корумпованої держави, розрахунки за енергоносії, непродуманість 
багатовекторної політики тощо). 

Результат цього процесу — створення передумов для громадянського 
суспільства. Його не варто ідеалізувати. Але тоді з'явиться змога і підстава для 
справжньої консолідації суспільства, вироблення і здійснення загального 
курсу розвитку держави, а досягнення визначених тим курсом рубежів стане 
суттю національної ідеї. До того розмови про неї — лише політичні 
спекуляції. 

Національна ідея, загальносуспільна консолідуюча ідея не може бути 
ні сформульована, ні втілена у життя без визначення загального курсу 



держави, стабільних засад внутрішньої і зовнішньої політики, сприйнятих 
своїми, більшістю населення, а не його привілейованим прошарком. 

Така у зовсім загальному вигляді характеристика нинішнього 
політичного моменту. Дискусії про уряд, бюджет, зимівлю, урожай, 
імплементацію, адміністративну чи земельну реформи, закриття «Сільських 
вістей», зникнення правдивого журналіста, попередження заколоту тощо — 
лише фрагменти цього моменту, його мозаїка, вірніше: калейдоскоп, у якому 
кожен, вбачаючи свою перспективу, хоче вибудувати необхідні узори. Партії, 
найперше справді опозиційні, а такими мають стати усі, в складі яких є 
порядні люди, зобов'язані зробити цей узор прийнятним для народу. 

У часовому вимірі названа перспектива обмежується кількома роками. 
Проте не випадково, завершуючи цей аналіз, згадувалось про співвідношення 
об'єктивного і суб'єктивного. На конкретних відрізках часу, у конкретній 
ситуації, роль суб'єктивного фактору може переважати. І тоді кількісні 
переміни, каталізуючись під впливом навіть незначної події, факту, вчинку, 
акції і т. п., блискавично формують нову якість. 

Так після безконечних, здавалось би, вересневих дощів з'являється 
сонце, в одну мить все змінюється, виникає ілюзія повернення до недавнього 
літнього тепла. Ні, надворі жовтень. 

В даному випадку без натяків. Просто тепер така пора року. 
Вересень 2000 року 

  



МАНІФЕСТ НОВОГО КУРСУ УКРАЇНИ 
Доповідь на VII з'їзді СПУ (другий етап) 15 травня 1999 року 

Дорогі співвітчизники! 
Шановні делегати і гості з'їзду! 

Друзі! Товариші! 
Президентські вибори в Україні мають виняткове значення. 
На восьмий рік незалежності України мусимо визнати, що держана 

підійшла до межі національної катастрофи. Шість останніх років надзвичайні 
повноваження має Л. Кучма — спочатку як прем'єр, а потім як Президент. Він 
особисто призначав керівників уряду, міністрів, голів обласних та районних 
адміністрацій, він одноосібно видавав укази, підписував або накладав вето на 
закони, які не влаштовували його команду. 

У результаті виробництво в Україні зменшилось на 60%, нечуваних у 
світі розмірів набули багатомісячні невиплати зарплат, пенсій, і її, що 
виплачуються, принизливо малі і поставили більшість народу В межу 
виживання. Ігноруються закони про виплату заощаджень громадян, про 
мінімальні зарплати і пенсії. Майже зруйновані наука, культура, освіта, 
охорона здоров'я. Не дивно, що чисельність населеним зменшилась майже на 2 
млн чоловік. Зовнішній борг з нуля виріс до 11 млрд дол., які так і не 
потрапили в українську економіку, не дані жодної відчутної користі. Зараз 
Україна принизливо випрошує чергові кредити лише для того, щоб заплатити 
проценти по цьому боргу (в 1999 р. майже 2 млрд дол., в наступному — майже 
2,5 млрд дол.), а сам борг доведеться віддавати ще не одному поколінню. 

Знецінення заощаджень, грабіжницька приватизація та трастове 
шахрайство, які благословив Л. Кучма, довели більшість народу до стану 
жебраків. У країні створено режим бандократії, яка збиранням Податей 
добиває національну економіку, забираючи роботу у мільйонів людей, а 
водночас наближені до влади клани наживаються на розпродажі 
національного багатства та пільгових спекуляціях імпортними товарами. 

Придушується свобода слова, встановлено жорстку цензуру, за що 
нью-йоркський Комітет захисту журналістів справедливо назвав Л. Кучму в 
десятці «ворогів преси», що дуже його здивувало. Очевидно, розраховував 
бути на першому місці. І щоб добитися цього, почав конвульсивно закривати 
трансляцію засідань ВР, знову ж таки порушуючи Конституцію і закони. 

Правляча верхівка довела свою повну неспроможність виливати на 
виробництво, створення матеріальних благ. Вона паразитує виключно у сфері 
перерозподілу матеріальних та фінансових ресурсів і розглядає чергову 
президентську кампанію виключно як боротьбу «своїх» бізнесових структур 



проти іншого бізнесу та проти громадян України в цілому за збереження цього 
паразитування. 

«Злодії в хаті!» — найточніша характеристика нинішньої України. 
Останні хаотичні спроби за рецептами західних радників хоч якось 

виправити справи доводять повну неспроможність влади. Вона втратила 
довіру не тільки серед своїх громадян, а й серед керівництва інших держав, 
їхніх бізнесових та ділових кіл. Спад виробництва і нинішнього року — 
стрімкий, бюджет не наповнюється, внутрішні й зовнішні борги ростуть. 
Гинуть люди, руйнується держава. Звідси висновок: 

1. ВІДСТОРОНИТИ Л. КУЧМУ ВІД ВЛАДИ 
Вибори 1999 р. — доленосні. На карту поставлено не просто перс-

пективу України. Зітнулися інтереси різних гостро конкуруючих еліт, кланів, 
політичних течій, окремих амбіційних лідерів. Кожен з них має свої наміри, 
задля яких і виборює президентську владу. Інтереси багатьох із них 
суперечать інтересам народу. 

Мета тих, хто в оточенні Л. Кучми, відома — зберегти себе, про-
довжувати монопольно використовувати державну владу, щоб забезпечити 
умови для збереження накопиченого багатства і ухиляння від закону. 

Залишивши після себе пустелю, клани, представлені в Адміністрації 
Президента, поєднуються з олігархами і намагаються знайти базу, на яку 
можна було б спиратися. їм замало того, щоб зібрати у декількох містах збори 
з підтримки свого висування та імітувати статус національного лідера. Тому 
йде пошук політичної сили, яка взяла б на себе відповідальність за бездарну 
політику. Саме з цих причин тиснуть на лідерів партій правого спрямування. 
Місію побороти внутрішньопартійну опозицію верхівки НДП в особі А. 
Матвієнка та В. Філенка, котрі хочуть дистанціювати партію від Президента 
на фініші його діяльності, щоб врятувати партію як таку, викопує прем'єр В. 
Пустовойтенко. НДП повинна довести, що вона не дарма їла президентський 
хліб, і зобов'язана принести жертву на вівтар «стабільності» влади. 

Аналіз цієї ситуації вчора (14 травня. — Ред.) зробив на з'їзді ІІДП 
Анатолій Матвієнко у талановитому і чесному зверненні до делегатів від 
меншості політради і політвиконкому ІІДП. Очевидно, це звернення 
допомогло вчора більшості делегатів з'їзду НДП утриматися від руйнівного 
для партії кроку і не підтримувати поки що кандидатуру Л. Кучми. Як буде 
сьогодні — покаже їхній з'їзд, але дискусія говорить про те, що 
Народно-демократична партія також хоче відсторонитися від цього режиму. 

Дещо інші клопоти у Л. Кучми з СДПУ(о). На відміну від НДП, тут 
існує повна солідарність серед керівництва (Г. Суркіс та В. Медведчук), але є 
невизначеність в регіонах. Не всі місцеві осередки бажають брати на себе 



НДПівську відповідальність за дії влади, яку вони ніколи не підтримували. 
Проте керівники партії хотіли б, витіснивши НДП, залишити за собою 
монопольний вплив на Президента, на формування влади, на володіння 
найпривабливішими шматками суспільного багатства. До того ж, керівництву 
треба відпрацьовувати за наданий статус звільненої з-під дії закону зони у 
Закарпатті та за передачу своєму кредитному банку деяких стратегічних 
об'єктів. їх можна й позбутися, про що вже прозоро (з підкази) прокуратура 
натякнула. 

Для верхівки СДПУ(о) тягар відповідальності за підтримку Л. Кучми, 
як сказала відома журналістка Ірина Погорєлова, — не так честь, як тяжкий 
хрест, що може розчавити саму партію, в усякому разі, позбавити її навіть 
натяку на соціал-демократичність. 

До складу номенклатурних партій, які висловили свою підтримку Л. 
Кучмі, зарахована і Ліберальна партія. її лідер недавно отримав відповідальну 
посаду — сумського губернатора, а попередній лідер (він же й помічник Л. 
Кучми) тепер спокійно проживає за океаном, дякуючи своєму шефу за вчасно 
одержану підтримку в нагромадженні капіталу. Заявила про підтримку Л. 
Кучми і Партія мусульман України. Як бачимо, поки що не багато і не масово. 
Масовість в альянсі олігархів з номенклатурою повинна продемонструвати 
«Злагода», до якої під адміністративним наглядом В. Пустовойтенка зігнане 
всіх тих, хто залежить від адміністрації Президента та Кабміну. 

Номенклатура і олігархи роблять все, щоб обрати знову Л. Кучму 
Президентом, бо саме під його пильним оком корумпованість на всіх рівнях 
державної служби, деградація демократичних інститутів, відсутність 
контролю за діями влади стали мало не конституційною нормою. Л. Кучма 
цього навіть не приховує. Він нещодавно заявив, що в разі його переобрання 
він видасть указ про парламент, що означає не що інше, як його розпуск. 
Нагадаю, за Конституцією Президент не має права видавати якісь укази щодо 
Верховної Ради. Але ж то за Конституцією. Гарант її дотримання, схоже, 
Основного Закону ще не дочитав. 

Отже, український народ може лише тоді сподіватися на збереження 
демократії, позбутися свавілля чиновництва і мати контроль над олігархами, 
коли на виборах відсторонить Л. Кучму від влади. Не — основне на сьогодні 
завдання для всіх політичних сил в Україні. 

Оточення Л. Кучми розраховує і на те, що його союзником у боротьбі 
за президентське крісло стануть песимізм і безвихідь, у яку їхня ж політика й 
загнала народ. Низький рівень життя, злидні, відсутність будь-якої 
перспективи на краще не означають, що конкретний виборець автоматично 
проголосує не за Л. Кучму. У багатьох спрацьовує елементарний страх за своє 



майбутнє. Кожен задається питанням: а чи не стане гірше після зміни 
президентської влади? Ці настрої враховує оточення Л. Кучми і вміло їх 
використовує. Наприклад, зовсім недавно ним були розіслані орієнтировки, в 
яких до зворушливості просто аргументується необхідність підтримувати Л. 
Кучму: «Стан здоров'я Л. Кучми дозволяє йому бути активно діючим 
Президентом, а життєвий досвід і досвід перебування на посаді Президента — 
ще й мудрою та поважною людиною». Далі — більше. «Кучма порядна, ви-
хована, інтелігентна людина, яка вміє себе поводити в різних життєвих 
ситуаціях (див. для прикладу матеріал про п'яне відвідування міста-героя 
Севастополя в газеті «День», 1999, 8 травня), має порядну сім'ю і родину, яка 
нічим себе не скомпрометувала під час президентства». На додаток 
зазначається, що його переобрання коштуватиме платникам податків значно 
дешевше, ніж обрання нового Президента, що є абсолютною дурницею. 
Особливо якщо врахувати й ті збитки, які він здатен завдати ще за 5 років 
свого президентства. 

Режимові вигідна пасивність населення. Він сам створив цю ситуацію і 
свідомо її підтримує. Це теж аргумент щодо зміни влади Л. Кучми. Ніякі 
перетворення в країні не можливі за відсутності свідомого бажання у людей 
жити краще, відстоювати свої права, бути активними в економічній 
перебудові країни. 

Намагання знайти підтримку серед населення примушують оточення 
Л. Кучми напрацьовувати схеми впливу на ліву частину електорату, 
чисельність якого збільшується. Вони вибудовуються вже не стільки на 
шаблонному протиставленні президента-реформатора червоній загрозі, 
скільки на намаганні ліквідувати головні причини зростання протестного 
електорату, імітувати образ президента-дисидента. Головну роль тут 
відіграють популізм та демагогія, загравання з ветеранами війни, людьми 
старшого покоління. 23 лютого цього року о 17 годині 

Л. Кучма спішно і вимучено підписує Указ про святкування дати зас-
нування Червоної Армії. Вперше за роки свого президентства розсилає вітання 
ветеранам війни з пагоди 54-ої річниці Перемоги. Пропрезидентській частині 
Верховної Ради дозволяється проголосувати за приєднання до МПА СНД, що 
з боку Л. Кучми видається начебто за вірність ідеалам. Дивуєшся плюралізму 
позицій нашого Президента: у Львові він за Петлюру і Бандеру, у Києві — за 
Сталіна, у Вашингтоні — за НАТО, у Москві — за СНД. Така позиція слизька, 
ноги роз'їжджаються, можна одержати тяжку травму. 

Влада концентрує ресурси для виконання частини соціальних програм і 
видає президентський указ про взаємозалік соціальних і комунальних боргів. 



Вона успішно експлуатує відсутність у суспільстві ідеології, яка змогла 
б консолідувати суспільство, маневрує і грає на суперечностях окремих 
соціальних та національних груп населення, досягнення і утвердження яких 
має на меті взаємну боротьбу, суперництво, що поглиблює розкол суспільства. 
Об'єктивно це посилюється тим, що навіть Компартія України (лідер П. 
Симоненко), найчисленніша організація України, яка виступає послідовно 
проти режиму, сьогодні не є носієм тієї ідеології, яка змогла б об'єднати 
суспільство. За соціологічними даними, чверть опитаних вважає себе 
прибічниками комуністичної теорії, стільки ж — соціалістичної, трохи менше 
— соціал-демократичної. Це ще одне свідчення потреби продовження пошуку 
можливостей для поєднання зусиль наших і комуністів. Робота в цьому 
напрямку триває і, я сподіваюсь, дасть позитивні результати. 

А потреба консолідуючої ідеології є. Мені вже не раз доводилося 
висловлюватися щодо змісту національної ідеї, політичного розуміння 
української нації як спільноти людей, що усвідомлюють себе спадкоємцями 
української історії, вважають своє сьогодення і майбуття невіддільними від 
долі України, а визначальним фактором національної належності людини 
вважають не своє етнічне походження, а самоусвідомлення, власне розуміння, 
ким вони є. Висловлюючись простіше, це переважаюче в суспільстві, 
зобов'язуюче розуміння того, що ми родом звідси, що ми не тільки 
успадковуємо історію свого народу, але й продовжуємо її в собі і в наших 
нащадках, які теж тут житимуть завжди. 

У тому і патріотизм, і національна гордість, і пріоритет прав людини. 
Саме так, бо національні права — лише частина прав людини. 

Учора мені розповіли про методику висування нинішнього Президента 
на другий термін в моєму та інших округах. Звозили покірних, та й ті далеко не 
всі голосували. 

Коли у райцентрі Рокитне, де я тричі обирався депутатом, головуючий 
на зборах запитав: «Хто за Кучму?» — то 37 чоловік піднесли руки. Тоді 
запитав: «Хто проти Кучми?». Ніхто руки не підніс. «Отже — всі за», — сказав 
головуючий. 

В інших місцях було по-всякому... Покірні ховали очі й голосували. 
Голосували... І це наводить на деякі роздуми. 

Раби! Уклінниє раби,  
Людей віддалена подоба,  
Ознака нашої доби –  
Новим панам нова худоба.  
Невже традицію чіпку  
Не витруїло зло всіляке,  



І на собачому цепку  
Душа вдавилася від ляку?  
Прозрійте ви: і той, і сей...  
У кого ви тепер в неволі?  
Сидить на троні фарисей  
В напівлакейському камзолі.  
Неродовитий бог і цар,  
Хрещений пекла... вам, ледачим,  
Й для свити, котру ще Кобзар  
У «Сні» пророчому побачив.  
За що він ніс тяжкий свій хрест –  
За ваші нині славоспіви?  
Його не чуєте протест  
І спопеляючого гніву?  
В прокльони згадку загребе  
Про вас, як зрадите сьогодні.  
Хоч би самі проти себе 
Повстаньте, гнані і голодні!  

* * * 
Не хочу більших нагород,  
Лиш дочекатись того зламу,  
Як скажемо: ми є народ,  
І вже не будемо рабами! 

Щодо ідейного міжпартійного різноманіття, особливо серед партій, які 
на перший план висувають соціальні права, то нам усім треба чіткіше 
визначитися з приводу: 

— власності та її розвитку в умовах багатоукладної економіки; 
— ролі держави у розвитку ринкової економіки; 
— суті та форм народовладдя. 
І тоді виявиться, що розбіжності між соціалістами, комуністами, 

селянами, соціал-демократами та іншими не принципові, вони не можуть 
шкодити консолідації партій, створенню блоків, згуртуванню суспільства на 
захист його соціальних і політичних прав. 

У цьому напрямку уточнення в програмних документах будуть завжди, 
зближаючи практику і теорію. Одне лишається незмінним — засади 
державності. З цього приводу паша партія висловилася іде Сім років тому у 



своїй Програмі. Ми — за сильну Україну, з якою рахуватимуться у світі, яку 
поважатимуть найперше її громадяни. 

Сьогодні консолідація суспільства необхідна й тому, що відсторонити 
Л. Кучму від влади можна тільки на основі об'єднання усіх сил 
народно-патріотичного спрямування. Намагання зробити це окремій 
політичній силі будь-якої орієнтації, яка не спирається на широку опозицію, 
на підтримку більшості населення, — приречені на провал. Особливу роль тут 
мають відіграти профспілки, роль яких, саме політична роль у суспільстві, що 
реформується, буде зростати. Цьому процесові паша партія сприяла і завжди 
сприятиме. 

Не можуть протистояти існуючому режиму праві і так звані 
націонал-патріотичні сили. Навіть якщо вони керуються добрими намірами, 
не заграють з режимом, а відкрито заявляють про свою опозицію до нього. 
Маю на увазі Рух та ті партії, що консолідуються навколо Є. Марчука та В. 
Пинзеника. Фактично провалилася операція з підпорядкуванням усього Руху 
Г. Удовенку. Його не бачить своїм кандидатом та частина ГІРУ, яка 
об'єдналась навколо Ю. Костенка. У ПРП з'явився свій кандидат — В. 
Пинзеник, який намагається залучити на свій бік частину НДП, КУН, УРХП. 
Вони проводять зараз консультації, складають угоди. Заявила про намір 
підтримувати свого кандидата ПЗУ. Хоча і там стався розкол (чи його 
навмисне створили?). 

Кожна з названих партій має свій електорат. Рух і ПЗУ свого часу 
подолали парламентський бар'єр. Але стан кожної з них сьогодні — 
нечисленність, боротьба серед верхівки за пріоритети ніяк не додає сил у 
боротьбі з кланами та олігархами. Навпаки, режим, що його уособлює Л. 
Кучма, уміло керує перебігом подій у кожній з названих політичних сил. У 
будь-якому разі ми не будемо вести агітацію проти Г. Удовенка, В. Пинзеника 
та інших, бо кожний голос за них — не голос проти Л. Кучми. І кожний з них 
не зійде з дистанції, бо від того залежить авторитет їхніх партій. Отже, 
побажаємо їм успіхів, і годі у Л. Кучми, крім фальсифікації, надії не буде ні на 
що. 

Дещо осторонь від них перебуває Євген Марчук, який намагається 
спиратися на правоцентристський електорат. Його підтримують виливові 
політики цього спектру, зокрема Л. Лук'яненко. «Національно-державницькі 
сили, — заявив він, — у президентських виборах 1999 р. не мають іншого 
реального кандидата на посаду Президента, окрім пана Є. Марчука». Євген 
Кирилович як впливовий та обізнаний політик добре розуміє, що не на заході 
України, де найчисленніше представлені націонал-патріотичні сили, 
вирішується його обрання. «Не захід обирає Президента», — наголошував 



якось Л. Кравчук. І він має право так стверджувати. З огляду на свій досвід. 
Тому команда Є. Марчука, яка вже змогла створити регіональні структури під 
гаслом «З Євгеном Марчуком — у XXI століття!», посилює свою роботу на 
сході та півдні. Тут боротьба за електорат розгортається на теренах 
соціал-демократичної ідеї як найпривабливішої своїм баченням соціального 
захисту людей. Але скільки може мати Україна розрізнених носіїв саме цієї 
ідеї? 

Окремо щодо намірів і можливостей подолати режим з боку ПСПУ. 
Немає сумніву, що у разі прийняття рішення про участь партії у виборах вона 
буде представлена Н. Вітренко. її електорат — це люди, які остаточно 
зневірились, налаштовані на крайні заходи за тактикою люмпенів. їх 
приваблює екстремістська термінологія лідера прогресистів, яка своєю 
критикою всіх і вся, маючи широкий і не випадковий доступ до ЗМІ, не 
залишила каменя на камені від «буржуазної» Конституції, МВФ, усіх урядів, 
свого покровителя-президента, опікунів з адміністрації, а також 
«запроданців» від КПУ та СПУ, до яких вона якраз в опозиції. Н. Вітренко 
красномовно обіцяє. Обіцяє захистити народ... курдів, ініціювати референдум 
щодо розбудови «Союзу братських незалежних держав на добровільній 
основі» і навіть навести порядок (це вже обіцяно Л. Кучмі) у разі призначення 
її на посаду прем'єр-міністра, який почне свої перетворення з націоналізації 
кафе «Пельменна» у м. Конотопі. 

Такий політик потрібен існуючому режимові. Якби його не було, то він 
сам би створив такого, з одного боку — для залякування нормальних людей, з 
іншого — для боротьби з лівими. Треба визнати, що намагання влади діяти 
проти лівих за рахунок найлівіших дали певний результат. Але з часом режим 
зрозумів і дещо інше — загрозу втратити контроль над лідером прогресистів, 
що спонукало його перебрати на себе деякі функції боротьби з претендентами 
від КПУ і СПУ. «Мавру» ж, який дещо «позеленів» від боротьби з газовими та 
іншими трейдерами, вказали на його місце, про це красномовно свідчить 
збіднілий останнім часом від відсутності Н. Вітренко телеекран. Хоч це, 
скоріше, тимчасово. 

Ультра будь-яких мастей ніколи не загрожували серйозно будь - якому 
режимові. Останній завжди вміло маніпулював їхньою «революційністю». 
Про це свідчить і вітчизняна історія. 

Спектр політичних домагань щодо президентської влади у 1999 р. був 
би невичерпним, коли б ми не згадали про Г. Балашова, який доволі майстерно 
представляє скоріше сам себе у красивій Україні; П. Лазаренка, якого має 
намір висувати «Громада» як сподвижника 



Л. Кучми у державній владі та вимушеного емігранта через свою нео-
бачність заявити про намір замінити наставника і побратима, а також на 
багатьох, які ще заявляють про себе. Навряд чи кожен з них зокрема (та й 
усі разом) здатні подолати режим Л. Кучми. 

З усього висновок має бути один. Відповідальне завдання перед 
народом з відсторонення Л. Кучми від влади повинна взяти на себе наша 
партія. Робимо ми це з чистими руками і добрими намірами, бо ми не є партія 
помсти або клан, котрий відсторонюють від корита. Не особисті амбіції 
рухають мною щодо участі у тяжких президентських перегонах, неймовірно 
тяжкої та відповідальної праці в разі перемоги. 

(Кажу це для тих кандидатів, які збираються водночас покінчити і 
сьогоденням і швидко перескочити через прірву національної катастрофи. Не 
вдасться. Дуже сильна за глибиною ця прірва.). 

Бо тільки ми як носії в Україні сучасних тенденцій в межах держави і в 
світі, ми як окрема політична сила, що не поступилась своїми принципами і 
виступила спадкоємицею кращих традицій КПРС та Інших революційних 
партій в історії нашої держави, ми, соціалісти, — в силу свого достатнього 
організаційного досвіду, впливу на події в Україні та іміджу, що формується 
серед відповідних партій за кордоном, саме ми здатні стримати можливі 
зловмисні дії міжнародного оточення, об'єднати всіх лівих і правих, тих, кому 
не байдуже, що робиться в Україні, об'єднати народ, його патріотичні сили 
проти режиму кланів і олігархів. 

Відсторонення Л. Кучми від влади — це злам кланової системи, її 
впливів на всі сторони суспільного життя. 

Зламати клани — означає припинити кримінальну монополію в 
економіці, заглушення творчої ініціативи і трудового потенціалу людей, дати 
можливість піднятися виробництву, в тому числі малому і середньому 
підприємництву та бізнесу. Тобто створити сприятливе економічне 
середовище. 

Зламати клани — значить оздоровити фінансово-банківську сферу, 
припинити трансферні спекуляції (в тому числі з облігаціями), збити штучно 
високі ціни на кредит, поєднати інтереси банків і виробництва. 

Зламати клани — означає подолати корупцію, паралельну 
кримінальну владу, сильнішу від офіційної, бо паразитує на її структурах, 
пронизує їх зверху донизу своїми метастазами. Це означає примусити або 
навчити усіх керуватись законами. 

Зламати клани — означає вивільнити паростки демократії і наро-
довладдя в державному будівництві, дати можливість людям самостійно 
проявляти власну волю при формуванні влади, здійсненні контролю над нею, 



прийнятті важливих рішень. Без примусу, підкупу і шантажу. Без узурпації 
влади і без диктатури. 

Зламати клани — означає відкрити простір ініціативі в міжнарод-
ному, найперше економічному, співробітництві, де сучасні магнати мало не 
вогнем і мечем утверджують свої монопольні права на напрямки і обсяги 
контактів, на ціпову політику, на бартерні умови як на прикриття криміналу, 
на безпосередній кримінал у вигляді контрабанди та тінізації господарських 
операцій. 

Зламати клани — значить очистити духовний простір народу Ук-
раїни, припинити насадження сурогатів псевдокультури як заставки для 
реклами чужих товарів, відновити кіно й телевиробництво, книговидавництво, 
відродити всі види мистецтва, звільнити засоби масової інформації від 
цензури і нагляду, припинити спекуляції на почуттях віруючих, не 
фарисействувати. 

Зламати клани у сфері політики означає дати можливість партіям, 
громадським організаціям розвиватися самостійно, в ім'я інтересів 
суспільства, людини і держави, а не бути кишеньковою оздобою, формою 
прикриття інтересів олігархії. 

Іншими словами: хочемо мати правову, соціальну, незалежну і мо-
гутню державу — зламаймо клани. Для цього треба відсторонити від влади 
їх ідейного творця і захисника, виразника їх інтересів — нинішнього 
Президента! 

Розуміння необхідності цього є. Воно вище від партійних і групових 
інтересів. Мусимо викопати це завдання. І викопаємо! 

2. ПРОГРАМА ОНОВЛЕННЯ 
Новий курс України — це не лише усунення кланів від влади. Це також 

усвідомлення нашим суспільством того, що не Захід, не МВФ, не навіть Росія 
чи Білорусь, а наш власний народ є головним інвестором України і 
надійним джерелом її розвитку, тому що власний добробут створюється 
власною працею. Тому Новий курс — це також консолідація здорових сил 
суспільства на піднесення виробництва для задоволення нагальних 
потреб людей. Основою розквіту економіки є відродження внутрішнього 
платоспроможного попиту. У нас близько 50 млн покупців без товару і грошей 
і тисячі зупинених підприємств та організацій. Треба поєднати цей 
потенціал. Бо ненормально, що за перший квартал ц. р. в Україні пошито 
менше 450 тисяч сорочок та 2,3 млн пар взуття, і то наполовину з 
давальницької сировини. А випуск телевізорів після спеціально 
розрекламованого указу Л. Кучми скоротився на одну п'яту і становить усього 
4,2 тис. штук, у 150 разів менше, ніж у І кварталі 1991 року. 



З цього випливає, що після усунення кланів від влади на перше місце 
виходить колосального значення практичне питання — захистити, наділити 
реальною владою і можливістю чесно і творчо працювати усіх тих 
(громадян, підприємства, установи, міста, регіони), хто справді хоче 
цього. Це є умова і засіб піднести Україну з руїн і забезпечити ЇЇ швидкий 
розвиток і підняття якості життя на усіх рівнях і для всіх верств 
населення. 

Рішення цього завдання базуватиметься на засадах Нового курсу. Це, 
перш за все: 

— рішучі кадрові зміни у центрі та на місцях; 
— проведення власної економічної політики, побудова сучасної 

ринкової економіки в поєднанні з державним регулюванням в інтересах 
вітчизняного виробництва — дійсно народної економіки; 

— виплата заборгованої зарплати, пенсій, інших соціальних виплат, 
недопущення надалі такої наруги над людьми; 

— різке збільшення «інвестицій у людину» — в освіту, науку, 
охорону здоров'я, культуру, спорт; 

— припинення протистояння Президента і Верховної Ради, судової 
влади, політичних розправ та цензури; 

— припинення викачування коштів з регіонів у Київ. 
Втілення принципів Нового курсу відбуватиметься у кожній сфері 

нашого життя — соціальній, економічній та виробничій, у сфері регіональної 
та гуманітарної політики, державно-правового будівництва, національної 
безпеки та міжнародної політики. 

Саме таким чином, з урахуванням особливостей кожної сфери, 
політика, яка пропонується, об'єднає державні і недержавні структури, усіх 
членів суспільства на загальну справу — оновлення України у всіх її лапках. 

ЇЇ невід'ємною складовою стане рішуче кадрове оновлення, насамперед 
формування уряду. Уряду, відповідального перед народом і Верховною 
Радою. На керівні посади мають прийти люди, які сприймуть це і будуть 
провідниками здійснення державно-правової реформи. 

Буде проведено реформу виконавчої влади (адміністративна реформа), 
внаслідок чого діяльність влади буде спрямована на задоволення потреб особи 
і суспільства, захист особи та її безпеку. 

Кабінет Міністрів має перетворитися на політичний орган, що 
визначатиметься особливим порядком призначення на посаду та звільнення з 
неї, особливостями публічної відповідальності членів Кабінету Міністрів 
перед Президентом, парламентом та пародом за результати своєї діяльності. 



Уряд може бути однорідно-політичним (хоча членство в партії для 
міністрів не обов'язкове) або коаліційним. Буде посилено взаємний зв'язок і 
взаємну відповідальність уряду і парламенту, роль уряду в здійсненні 
економічної, соціальної та регіональної політики. Пін справді стане вищим 
органом виконавчої влади. Україні та українському народу потрібна 
політично відповідальна влада. Без цього неможливий розвиток 
підприємництва, економічної ініціативи, відродження економіки в цілому. 

Зміняться функції голів обласних адміністрацій. Вони теж матимуть 
статус політичних діячів і звільняться від вирішення поточних та оперативних 
питань, зосередившись на здійсненні державної політики в регіоні. 
Підвищиться статус заступників голів, котрі підлягатимуть контролю з боку 
відповідних Віце-прем'єр-міністрів. 

Найсерйозніша увага приділятиметься зростанню ролі місцевого 
самоврядування, найперше в містах, селищах і селах, розвиткові контролю за 
діями органів влади. В органах місцевого самоврядування слід запровадити 
інститут державної служби. 

Згадані зміни торкнуться долі багатьох функціонерів влади. Якщо 
вони чесні професіонали, не політичні спекулянти чи угодовці, — їм 
турбуватися нема чого. Якщо ні, — нехай шукають роботу завчасно. 
Нагадую в порядку профілактики і з огляду на технологію виборчої 
кампанії. 

Поштовх виробництву та рухові товарів надасть в державі рішучий 
відхід від збанкрутілої грошової політики, нав'язаної нам і ззовні та вдало 
названої Михайлом Швайкою «грошовим голодомором». Це забезпечить 
господарський обіг коштів на рівні, прийнятому у світі, при недопущенні 
загрози гіперінфляції. На оновлення виробництва підуть кошти через 
спеціально створений Державний банк реконструкції і розвитку. Кредити 
стануть доступними із зниженням ставки по них до рівня інфляції. 
Кредитуватися будуть найперспективніші підприємства. 

Пріоритет буде надано малому і середньому виробництву, 
підприємництву та бізнесу, особливо у сфері харчової та легкої про-
мисловості. Безперспективні підприємства стануть суб'єктом розпродажу або 
передачі у концесію за «живі гроші». 

Усе це здійснюватиметься в умовах режиму суворої економії, 
державного контролю над поверненням валюти від експорту. За валюту 
ввозитимуться тільки життєво необхідні товари. На ввезення в Україну 
продукції, що є в переліку пріоритетів вітчизняної економічної політики, буде 
введено квоти й ліцензії. 



Нагальним є припинення податкового терору, особливо в його су-
часних, принизливих для виробника формах. Ми виступаємо за зниження 
податкового тиску та за спрощення податкового законодавства, а всі 
незаконні та несправедливі пільги з оподаткування як засіб наживи 
наближених до влади кланів будуть скасовані. 

Держава контролюватиме ціноутворення по найважливіших нап-
рямках. 

Одним із засобів боротьби з безробіттям стане створення системи 
громадських робіт, наприклад, будівництво транспортних коридорів, доріг, 
а також надання можливості нашим громадянам працювати протягом певного 
часу за кордоном, згідно з укладеними між державами договорами. 

Треба скористатися тим, що після розпаду Радянського Союзу Україна 
стає одним із нових геополітичних центрів, який здійснюватиме контроль над 
транспортуванням ресурсів між Сходом та Заходом, Північчю та Півднем 
Євразійського континенту. 

Серцевиною економічної безпеки держави і водночас магістральним 
напрямком майбутнього піднесення України є її газонафтотранспортна 
мережа, або ширше — її транзитні можливості. Чим більше на собі замкне 
Україна нафтових, газових та інших потоків (транспортних коридорів), тим 
більше буде створено робочих місць для їх будівництва та обслуговування, 
тим більшими будуть достаток суспільства і наповнення державного бюджету. 
Це якраз наша — соціалістів — ініціатива. 

Для реалізації такої концепції необхідні жорсткий контроль з боку 
держави за діяльністю системи транспортування нафтогазопотоків, 
недопустимість приватизації цієї мережі, створення суворо централізованої 
системи управління цією галуззю. 

У повному обсязі повинен бути відновлений державний контроль над 
усією транспортною системою, ліквідовані усі посередницькі структури з 
розподілу квот та тарифів на транспортних мережах України як такі, що 
призводять до невиправданого подорожчання виробництва. 

Для залучення у виробництво приватних інвестицій держава повинна 
забезпечити будівництво міжнародних залізничних та транспортних 
коридорів та здійснити широкомасштабну програму будівництва 
розгалуженої мережі автомобільних шляхів по всій Україні. Фінансування цих 
заходів повинно відбуватися за рахунок зовнішніх та внутрішніх позик, у тому 
числі на умовах надання концесій. 

Державна програма перетворення України на міжнародний транс-
портний вузол, крім різкого збільшення зайнятості населення, дасть Поштовх 
для відновлення вітчизняного виробництва і залучення інвестицій. 



Головним напрямком державної політики при цьому повинен стати 
саме захист вітчизняного товаровиробника (державного чи приватного). 
Протекціонізм повинен бути спрямований, перш за все, на надання 
максимальних пільг вітчизняному підприємництву у галузях та виробництвах, 
що визначають геополітичне становище України. Регулювання надходження 
іноземного капіталу у ключові галузі й об'єкти української економіки є 
головною проблемою, оскільки втрата контролю за сферами, які визначають 
економічну безпеку держави, тягне за собою послаблення влади і політичну 
залежність. 

Держава має визначати галузі або підприємства, які стануть 
локомотивами економічного піднесення. Ми можемо й повинні закріпитись 
на європейському та світовому ринках через виробництво і продаж цілого 
ряду товарів і послуг, які мають можливість виграти у конкурентній боротьбі. 
Тому зусилля виконавчої влади повинні бути спрямовані на підтримку і 
максимальне сприяння тим виробництвам, які можуть пробитися у 
міжнародний розподіл праці, є потенційно експортноспроможними. Україна 
має стати передовою державою у виготовленні такої продукції, яка б 
базувалася на виробниках традиційних, але переозброєних за останніми 
досягненнями науки, найперше української. 

В умовах, коли виливові держави світу, декларуючи ідеї вільної 
торгівлі, прагнуть економічно домінувати над іншими державами, не 
допустити їх (у тому числі Україну) до розподілу основної маси світового 
доходу, перетворити їх (у тому числі Україну) на споживача готової продукції 
і європейський смітник екологічно шкідливих виробництв і товарів, нова 
українська влада має бути готовою до жорсткої конкурентної боротьби за 
місце під сонцем, за місце у Європі. Тому держава повинна надавати 
підтримку не всім, а тим, хто експортує готову продукцію, а не сировину. 
Держава повинна захищати внутрішній ринок від неякісної або такої ж за 
якістю іноземної продукції через тарифне і нетарифне (квоти) регулювання 
(так, як це роблять у Європі стосовно українського текстилю й мета-
лопрокату). 

Держава повинна вольовим чином структурно перебудувати еко-
номіку, яка, зрештою, має привести до зменшення питомої ваги ВПК та 
важкої індустрії і збільшення виробництв, спрямованих на задоволення 
безпосередніх потреб людини. Таким чином буде змінено сировинну 
орієнтацію української економіки. 

У галузі ВПК будуть виділені підприємства, придатні до створення 
замкнутих циклів виробництва озброєння найновіших зразків. У важкій 



індустрії слід вичленити ланки, які можуть бути модернізовані і стануть 
конкурентоспроможними на міжнародних ринках. 

Держава має запровадити систему держзамовлень і доступу до де-
шевих кредитів для інноваційних проектів, які пройшли відповідну 
експертизу (або навіть затвердження парламентом). Лише така стратегія дасть 
можливість Україні увійти на початку наступного століття до складу 
провідних технологічних держав світу. 

Іноземні приватні інвестиції повинні залучатись найперше в галузі, де 
Україна безнадійно відстала, такі, наприклад, як автомобілебудування, 
побутова аудіовідеотехніка. Якщо будь-яка фірма, що є визнаним світовим 
лідером у тій чи іншій галузі і товари якої завоювали наш ринок, хоче й надалі 
реалізовувати тут свою продукцію, вона мусить виробляти її в Україні. 
Залучення таких інвестицій повинно відбуватися через державне сприяння 
цим фірмам у будівництві виробничих потужностей з максимально повним 
циклом виробництва на засадах конкуренції з одночасним впровадженням 
надзвичайно високих митних тарифів на імпорт готової продукції цих же 
фірм. 

При цьому потрібно назавжди відмовитись від практики так званих 
«зв'язаних» кредитів, які є засобом збуту застарілої продукції іноземних фірм і 
невиправданого збільшення зовнішнього боргу України. 

У зв'язку з цим серйозних змін вимагає існуюча грошово-кредитна 
політика. Головним завданням банківської системи, крім стабілізації гривні, 
має стати різке зменшення вартості кредитних ресурсів для створення 
найсприятливіших умов кредитування виробництва. 

Для максимального сприяння економічному відродженню держава 
повинна докорінно переглянути свою податкову політику. Поряд із 
встановленням чіткого і обмеженого виключно законами переліку податків 
держава повинна зменшити протягом року загальний рівень податків на 
20%, заборонити будь-які доброчинні внески до бюджетних організацій (крім 
дитячих закладів, закладів освіти, культури, охорони здоров'я та будинків для 
людей похилого віку), скасувати відрахування від штрафних санкцій на 
утримання та розвиток податкових органів та митних служб. І негайно 
припинити діяльність гак званого Фонду соціальної допомоги, який 
неправедним шляхом, викручуючи руки, збирає кошти нібито на соціальну 
допомогу людям, а фактично - на організацію виборів нинішнього 
Президента. 

Від періоду виконавчого безладу 1994-1999 років Україні у спадщину 
дістанеться важкий тягар зовнішнього державного боргу, який і стане 
безпосереднім наслідком цього виконавчого безладу, бездумного Іноземного 



запозичення для кредитування дефіциту державного бюджету, переважна 
частина якого не спрямовувалась за призначенням, а осідала в кишенях 
виконавчої влади. 

Потрібно негайно відмовитись від будь-яких запозичень, які безпо-
середньо не впливають на створення нових робочих місць. Наш принцип: 
треба відмовитися від зовнішніх запозичень на основі кредитів і перейти 
до стосунків на основі інвестицій. 

Відродження вітчизняного виробництва стане головним джерелом 
збільшення доходної частини державного бюджету. 

Тягар останнього п'ятиріччя, який довів до катастрофічного стану 
державний бюджет, змусить проводити жорстку видаткову бюджетну 
політику, пріоритетом якої стане фінансування соціальних програм їли 
непрацездатних верств населення та державної програми відродження 
національного виробництва. 

Політика створення максимальної кількості нових робочих місць і 
зменшення рівня безробіття та його подолання повністю дасть можливість 
вирішити проблеми соціального захисту та соціального забезпечення 
громадян України. 

Перш за все, це стосується пенсійної реформи і пенсійного за-
безпечення. Пенсійна реформа повинна відбуватись у напрямку створення 
недержавних пенсійних фондів, що діють на засадах відкриття особистих 
пенсійних рахунків,- та спільного інвестування закумульованих пенсійних 
внесків у економіку держави за умови жорсткого контролю за їх діяльністю з 
боку держави та суспільства. Для забезпечення додаткових пенсійних виплат 
сьогоднішнім пенсіонерам, які вже не в змозі працювати і відкривати особисті 
пенсійні рахунки, держава повніша передати таким недержавним пенсійним 
фондам у довічну власність не менше 10% акцій найкращих підприємств 
України. 

Державне сприяння розвиткові недержавних пенсійних фондів не 
тільки дасть змогу поступового збільшення частки додаткових пенсій у 
загальних пенсійних виплатах, а й створить потужні внутрішні інвестиційні 
джерела для фінансування виробництва. 

Це, звичайно, не за один день робиться. На це витрачатимуться роки, 
але шлях такий потрібен, тому що держава, як ми бачимо, не здатна сьогодні 
викопати свої зобов'язання перед пенсіонерами. 

Саме через систему недержавних пенсійних фондів буде відновлена, 
але на принципово іншому рівні, суспільна власність на виробництво товарів 
та послуг, що буде ще одним елементом так званої народної економіки. 



Водночас за рахунок відродження вітчизняного виробництва повинна 
зміцнюватись фінансова база існуючої системи державного пенсійного 
забезпечення, яка, крім гарантування достатньої для Проживання мінімальної 
пенсії, враховуватиме і трудовий внесок громадянина залежно від стажу та 
кваліфікації. 

Одним із найголовніших пріоритетів державної політики має стати 
створена на засадах іпотечного будівництва програма забезпечення населення 
житлом. При цьому система іпотечного будівництва, що пройшла перевірку у 
багатьох країнах світу, повинна забезпечити придбання громадянином у 
кредит власного житла ще на початку трудової діяльності. Це буде цілком 
конкретна підтримка молоді. Для непрацездатного населення і 
військовослужбовців має бути відновлена система безкоштовного надання 
житла за рахунок державного бюджету. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів державна увага у про-
мисловій політиці на найближчий час буде зосереджена на енергетиці та 
машинобудуванні як на стратегічно важливих для України галузях, Україна 
цілком може себе забезпечувати енергоносіями, насамперед шляхом 
впровадження жорсткої економії енергії та заміни енергоносіїв (газу та 
мазуту) на теплових електростанціях на вугілля. Україна повинна видобувати 
його не менше 100—120 млн т на рік. І надалі підтримуватиметься розвиток 
ядерної енергетики. 

Одним з важелів у розвитку машинобудування в Україні може стані 
участь наших підприємств у нинішній реконструкції промисловості в Європі. 
Вона створює значний і постійно зростаючий попит на комплектуючі вироби, 
деталі і напівфабрикати для різноманітного обладнання, що вимагає великих 
трудових витрат. Україна цілком могла б поставляти таку продукцію. 

Значну увагу буде приділено сільськогосподарському машинобу-
дуванню. Для забезпечення машинним парком сільських господарств у 
найближчі п'ять років створюватимуться МТС із залученням акціонерного 
капіталу. Уже в найближчі 2-3 роки гарантовано одержання прибутку у 
значних розмірах за рахунок наведення порядку в ЛІІК, першим кроком якого 
стане реформування податкового законодавства, регулювання політики 
цін та кредитів. 

Україна повинна у повному обсязі відновити свій статус «житниці 
Європи». Реальна реформа на селі, яка вивільнить його з адміністративних та 
посередницько-кримінальних пут, потребує першочергової державної уваги. 
Створення потужної переробної промисловості сільськогосподарської 
продукції поряд із встановленням надзвичайно високих митних ставок на 



ввезення продукції сільського господарства і інших країн стане основою 
відродження села. 

Уся політика у цій сфері розвиватиметься на базі зміцнення 
сільгосппідприємств, широкої добровільної виробничої кооперації. Треба йти 
тим шляхом, яким вже йде увесь світ, бо саме він забезпечує можливість 
застосування сучасної техніки і передові технології. Не можна дрібнити 
господарства, їхні земельні масиви, треба дати їм змогу справді бути 
суб'єктами економіки. 

Торгуватиме Україна не землею, а хлібом, а вирощуватиме його на 
землі, яка належить її народові! Антиконституційні укази Президента з 
цього приводу будуть негайно відмінені. 

Вважаю за необхідне докорінно змінити існуючу регіональну 
політику, за якою левова частка податків перерозподіляється у Києві. 
Регіонам буде надано право самостійно розпоряджатися не менше ніж 70% 
зароблених коштів, щоб голова міста і рада депутатів та всі місцеві жителі 
бачили зв'язок між результатами своєї праці та рівнем добробуту в населеному 
пункті. Основою регіональної політики мають бути закони про місцеве 
самоврядування та місцеві держадміністрації, прийняті за часів мого 
головування у Верховній Раді. 

Для мене як одного з авторів багатьох законів, нині діючої Конституції 
та ініціаторові її ухвалення Верховною Радою, є справою честі 
громадянського обов'язку впровадження законів і конституційних положень у 
життя. І тільки за цих умов можливі позитивні перетворення в економіці і 
соціальній сфері. 

Головним напрямом у здійсненні зовнішньої політики має стати ут-
вердження статусу України як держави, що з'єднує Схід і Захід, бере активну 
участь у подальшому формуванні загальноєвропейської цивілізації шляхом 
інтеграції в неї разом зі східними і південними слов'янськими народами. У цій 
політиці відносини з Росією і Білоруссю мають бути братерськими та 
взаємовигідними, щоб кордони не роз'єднували людей, а люди щоб не 
відчували ніяких утисків з боку прикордонників, митників та інших 
чиновників з України чи сусідніх держав. 

Ініціюватиму підготовку та проведення наради держав з питань 
безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі-2), щоб вдалося нарешті 
створити надійні механізми мирного співжиття країн, спрямованого на захист 
найголовнішого права кожної людини — права жити. Щоб припинилася і 
ніколи не загрожувала людям трагедія, подібна до нинішньої в Югославії. 



По кожному зі згаданих вище напрямків підготовлено відповідні 
проекти указів. Вони зорієнтують країну на новий курс і будуть підписані в 
день складення присяги новим Президентом. 

На додаток до цієї частини доповіді викладу свої погляди щодо 
консолідації українського суспільства. 

Кланово-мафіозні структури, що уособлюють сьогодні владу Л. Кучми, 
з метою відволікання суспільства від болючих питань, зосереджують увагу на 
речах, які дуже легко дають можливість зробити важливі, з точки зору 
політики, кроки: розколоти суспільство, розділити його на реформаторів і 
антиреформаторів, демократів і антидемократів; тих, хто виступає проти 
кучмівських реформ, виставити такими, що не бажають добра своєму 
народові, і встановити за ними тотальний нагляд, який я, наприклад, відчуваю 
на собі вже давно. 

Ми, на відміну від вказаної політики, повинні піднятися над класовими 
(не відкидаючи їх значення), корпоративними, вузьконаціональними, 
професійними та іншими інтересами і виступити носієм загальнонародних 
інтересів, які протистоять кланово-мафіозним структурам, і взяти на себе 
відповідальність щодо захисту і розвитку ціннісних орієнтацій суспільства. 

У час глибокої кризи класові суперечності зростають. Але формою їх 
вирішення в нинішніх умовах стає загальнонародна боротьба. Останні прояви 
організованої боротьби робітничого класу ми спостерігали наприкінці 80-х — 
на початку 90-х років у вигляді шахтарських страйків. Закономірності цієї 
боротьби ще належить проаналізувати, вивчити, як і встановити, проти якого 
класу вона велася. 

Сьогодні ж боротьба має стати загальнонародною, бо ж до якого класу 
можна віднести близько 15 млн тих, хто не має постійного місця роботи, 
близько 14 млн знедолених пенсіонерів, ветеранів, соціально незахищених 
людей? А це, власне, весь наш народ, який, за результатами останнього 
опитування, проведеного нами в усіх областях, у 87% випадків відповідає, що 
йому стало гірше і значно гірше жити, ніж раніше. Цей же народ здебільшого 
пов'язує зміни на краще з переобранням Президента. Третина його готова 
брати участь в агітації, близько 40% — в агітації на користь соціалістичної та 
соціал-демократичної Ідеї, 71% робитимуть вибір самостійно, а 56% — не 
голосуватимуть за нинішнього Президента. 

Це не просто виборці. Це — політичні сили. 
Я готовий виступати на їх чолі. Вони сьогодні протистоять режимові Л. 

Кучми. Роблю це не на підставі тимчасових інтересів — відсторонити Л. 
Кучму від влади, а з метою утворення потім державних інститутів, які будуть 
проводити відповідну внутрішню і зовнішню політику на захист інтересів 



народу і держави. Це єдиний правильний напрям у формуванні дійсно 
незалежної держави. Причому можу відразу заявити, що в разі обрання 
вважаю п'ятирічний термін цілком достатнім для помітного просування 
держави вперед — в усіх напрямах. Треба сьогодні впровадити механізм 
оновлення держави, потім прийдуть нові Ліоні: молодші, енергійніші, 
талановиті, з новим досвідом. 

Аналіз розстановки політичних сил і можливостей ймовірних пре-
зидентів перекопує: це не тільки право, це сьогодні й мій обов'язок. 
Розуміння такої необхідності підтверджено на зустрічах з сотнями тисяч 
співвітчизників. Воно визначило мій остаточний вибір. 

Я вважаю, що у разі обрання президентом я зможу покінчити з і 
панами, об'єднати всі чесні, здорові сили країни задля створення державної 
влади, яка служитиме суспільству, працювати для людей і заради людей, а не 
для себе і «грошових мішків». 

3. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ 
КАМПАНІЇ 

Насамкінець коротко про першочергові завдання президентської 
компанії. Детальніше про них йтиметься на Установчому з'їзді народної 
патріотичних сил «Правда — проти сили». Але є кілька завдань, вирішення 
яких залежить суто від нас — членів Соціалістичної партії України. 

Успіх президентської кампанії багато в чому залежить від чисельності 
СПУ, кількості її осередків та активності кожного з пас. Від членів партії 
залежить, чи зможемо ми бути представлені у всіх дільничних комісіях (а їх в 
країні понад 30 тисяч), направити туди своїх спостерігачів, які б змогли 
ефективно і з початку до кінця відстежувати хід голосування, підрахунок 
голосів, оформлення протоколів і перевезення бюлетенів з підрахованими 
голосами до територіальних комісій, де теж повніші бути наші представники. І 
всі вони мають бути проінструктовані, на всяк випадок, щодо незаконних дій з 
боку комісій, влади, ЦВК. Отже, час до виборів — це період організаційного 
зміцнення нашої партії. Приймайте в партію людей тепер. Це поповнення 
цінніше, ніж те, що прийде після перемоги. 

У штабах, що формуються за принципом залучення до них предс-
тавників народно-патріотичних сил, члени партії повинні вести політичну 
роботу. їх завданням є роз'яснення передвиборної платформи, яка виходить з 
партійного документа «Новий курс України». Саме члени СПУ повинні 
становити ядро груп, які збиратимуть підписи та вестимуть агітаційну роботу. 
Це, на відміну від інших, є обов'язком члена Соціалістичної партії України. 
Треба пам'ятати, що кандидат не зможе скрізь побувати особисто. Його мають 
представляти саме однопартійні: у стосунках з місцевою владою, 



громадськими організаціями, ЗМІ, а в разі необхідності — в суді. У всіх 
випадках треба пам'ятати: ми — партія, яка має свою фракцію у Верховній 
Раді, а депутати від фракції мають відповідні повноваження, закріплені 
Конституцією і законом про статус народного депутата. Ці повноваження 
кожний народний депутат-соціаліст має використати у повному обсязі: у 
сесійній залі, в округах, у ЗМІ, ЦВК, а також у Радах усіх рівнів. У 
кучмівському двопалатному парламенті навряд чи для нас знайдеться 
місце. 

Особливий тягар на час президентської кампанії лягає на членів 
Політради, ГІолітвиконкому, секретарів обкомів партії і секретарів Політради 
— Вінського, Арестова, Гармаш, Кізіму, Кіяшка, Кушнірова, Ніколаєнка, 
Чижа, Шибка, голову Центральної контрольної комісії СПУ Тарасова. 
Кожний з вас відповідає за певну ділянку у виборчому штабі, і від вас 
особисто залежить ефективність роботи відповідного напряму і результат 
виборчої кампанії. 

Товариші! 
Мета паша висока, складна й відповідальна. 
Вірю: ми всі разом її викопаємо. 
Разом — до кращої долі! 
  



ПЕРЕДВИБОРНА ПЛАТФОРМА КАНДИДАТА В 
ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА 
Співвітчизники, громадяни України! 

Мою платформу можна висловити єдиним реченням: час 
наводити порядок у нашому домі — в Україні! 

Дехто з вас уже зневірився у можливості щось змінити на краще. Маю 
на увазі не лише тих, хто не має роботи або місяцями не отримують зарплату, а 
й тих, хто не може нормально працювати через суцільну корупцію і рекет, 
бюрократизм і надмірні податки, хто вимушений кидати улюблену справу, аби 
якось підтримати сім'ю. Дійсно, сьогодні і порядній людині важко: чесно 
працюватимеш — будеш у злидня або помреш з голоду, будеш багатіти — 
вб'ють. Але чи не самі ми і моєю байдужістю інколи сприяємо такому етапу 
справ? 

Вихід є! Маючи власний досвід, а також висновки фахівців, я і 
стверджую: ситуацію можна повернути на краще вже найближчим часом Що 
для цього потрібно? У суспільстві вже визріла відповідь на інші запитання. 
Під час багатьох зустрічей зі співгромадянами лунають різні побажання, але 
висновок з них один: Україні потрібен Новий курс, потрібна нова, соціально 
справедлива державна політика, (орієнтована не на забезпечення прибутків 
злодіїв і хапуг, а на потреби роботящої людини і суспільства. 

Стверджую, що досі цей курс не здійснювався, оскільки спрямовані на 
підтримку людей закони, у тому числі такі життєво важливі, як проголошені 
Конституцією права на працю, на своєчасне отримання зарплати, на житло, на 
достатнє харчування і одяг, на безоплатну медичну допомогу та освіту не 
викопувалися і не виконуються тими, хто зобов'язаний це робити, — 
виконавчою владою і Президентом. А закони, що не працюють для людини, 
нічого не варті. Отже, потрібна нова виконавча влада, новий Президент, 
які виконуватимуть Конституцію і закони. 

Ви знаєте, скільки разів Л. Кучма не підписував рішення Верховної 
Ради, спрямовані на користь людей, особливо у сфері соціального захисту. 
Представники правлячого режиму голосно запевняють, що дбають про 
виробництво, науку, сільське господарство, будівництво житла для молодих 
сімей, військовослужбовців, для всіх, хто не має даху над головою, а на 
практиці активно будують власні особняки, наживаються на махінаціях в 
енергетиці та з паливом, розтринькують державні кошти на розкішні ремонти 
контор та палаців, закупівлю «мерседесів», на ведення пропагандистських 
кампаній на свою користь. Зовсім не випадково, що робота створених за моєю 
ініціативою або за моєї активної підтримки 23 слідчих комісій Верховної Ради 



щодо антизаконних дій у різних сферах діяльності так і не завершилась 
арештом злочинців і судом над ними — ворон ворону око не виклює. 
Президент і створена ним влада знаходять кошти і «думають про народ» лише 
під загрозою страйків, а найбільше — напередодні виборів, намагаючись 
купити людей виплатою вже давно зароблених ними зарплат, пенсій, 
масовими нагородами та «благодійними» акціями, як це має місце сьогодні і 
буде мати аж до останнього дня виборів. 

Існуючий режим, провідні представники якого у Києві і в областях 
гуртуються навколо Л. Кучми, має кланово-мафіозний, бандократичний 
характер, а його так званий «курс радикальних реформ», який не має ніякого 
відношення до сучасної ринкової економіки, насправді веде не до підйому 
виробництва, ліквідації безробіття і покращання життя людей, а до збагачення 
пануючої верхівки і пов'язаних з нею тіньових ділків. Як і абсолютна 
більшість людей в Україні, я вважаю таку ситуацію не просто ненормальною, 
а вкрай нестерпною, і тому відкрито виступав і виступаю проти неї і, перш за 
все, проти ЇЇ головної причини — влади кланів, злодіїв при владі. Перемогу 
над ними вважаю благом для всього народу України. Знаю, що з цим згодна 
більшість населення України. 

Звичайно, перехід до Нового курсу не буде простим. Він вимагатиме 
значного напруження сил усіх пас. Клани добровільно владу не віддадуть. 
Проте здолати їх і необхідно, і можна. Вони не зможуть протистояти єдиній 
волі народу, який підтримає нову політику. Сутність цієї політики проста: 
наше життя повинні визначати чесні люди, справедливість і закон, а не клани і 
бандократія. Для цього диктат мафіозно-корумпованих сил треба зламати, і 
він буде зламаний! 31 жовтня є реальна можливість отримати перемогу над 
ним конституційним шляхом. Кучма і його оточення не повинні залишитися 
при владі! Сьогодні це справа не окремих осіб, груп чи партій. Це — справа 
народно-патріотичних сил, усього народу України. 

Замість гасла прикуплених засобів інформації «Кучму ще на п'ять 
років!» ми запитуємо: «Кучму ще на п'ять років?». І відповідаємо: ні, бо тоді 
України не стане! Вірю, що 31-го жовтня кожен з нас прийде на виборчу 
дільницю і викопає свій не просто особистий, а громадянський обов'язок. 

Зі свого боку я впевнений, що в разі обрання Президентом зможу 
покінчити з кланами, об'єднати всі чесні, здорові сили задля <творення 
державної влади, котра буде служити суспільству, працювати заради 
людей, а не для самої себе та грошових мішків. 

Засобом досягнення цієї мети стане Новий курс України, основою 
якого є впевненість у тому, що надіятися треба на самих себе, що саме власний 



народ є головним інвестором України і єдиним надійним джерелом її 
розвитку, в тому, що власний добробут створюється власною працею. 

Новий курс України — це, перш за все: рішучі кадрові зміни у 
центрі та на місцях. Створення відповідального перед народом і 
парламентом уряду з числа фахівців, її заплямованих зловживаннями. 
Справжня, а не удавана, боротьба зі злочинністю, корупцією посадових 
осіб усіх звань та рівнів; 

− проведення власної економічної політики, побудова сучасної 
ринкової економіки в поєднанні з державним регулюванням в інтересах 
вітчизняного виробництва — дійсно народної економіки як основи 
добробуту, соціального захисту, державності та безпеки; 

− виплата заборгованої зарплати, пенсій, стипендій, інших 
соціальних виплат, недопущення падалі такої наруги над людьми. Різке 
збільшення «інвестицій у людину» — в освіту, науку, охорону здоров'я, 
культуру, спорт. Врахування того, що сьогодні не лише виробничі потужності, 
а й знання, інформація є важливим і ефективним фактором розвитку 
економіки і суспільства; 

− припинення протистояння Президента я Верховною Радою, 
судовою владою, політичних розправ та цензури. Забезпечення верховенства 
права на основі Закону, що втілює соціальну справедливість, гарантування 
прав працюючих, людей похилого віку та молоді, додержання чесних правил 
підприємцями усіх форм власності; 

− припинення викачування коштів з регіонів у Київ. Кожне 
село, місто, район та область мають використовувати значно більшу частину 
заробленого ними, аби активніше залучати місцеві чинники до справи 
оновлення регіонів та країни. 

В рамках вирішення завдань Нового курсу першими і найважливішими 
стануть заходи в сфері економіки. 

Вважаю за найважливіше зупинити розвал виробництва, бо тільні за 
цієї умови люди зможуть одержувати роботу, зарплату, пенсії. 

Для цього здійснити упорядкування деформованої структури 
виробництва України, яка залишилась після розпаду СРСР. 

Щоб дати поштовх виробництву та руху товарів, буде здійснено 
рішучий відхід від збанкрутілої грошової політики в державі, нав'язаної нам 
ззовні та недарма названої «грошовим голодомором». Це забезпечить 
господарський обіг коштів на рівні, прийнятому у світі, при недопущенні 
загрози інфляції. Через спеціально створений Державний банк реконструкції 
та розвитку мільярдні кошти, що раніше розтринькувались, підуть на 
фінансування оновлення виробництва. Кредити стануть доступними зі 



зниженням ставки по них до рівня інфляції. Буде запроваджено жорсткий 
державний контроль над поверненням валюти від експорту та встановлено 
порядок, коли за бюджетні кошти завозитимуться тільки життєво необхідні 
товари. Будуть ліквідовані різні позабюджетні фонди, які нині служать 
годівницею для влади. 

Припиниться податковий терор, держава перейде на партнерські 
відносини з добропорядними підприємствами та підприємцями. Буде 
спрощено податкове законодавство та зменшено податковий тягар, особливо 
на фонд заробітної плати. Разом з тим будуть скасовані всі незаконні та 
несправедливі пільги з оподаткування, які зараз є засобом наживи наближених 
до влади кланів. Розвиватимуться засади виробничого самоуправління як 
умова зростання стимулів до праці. 

Разом з відновленням виробництва вживатимуться заходи щодо 
захисту внутрішнього ринку від навали закордонних товарів, особливо таких, 
які виробляються у нас. Засобом боротьби з безробіттям стануть підтримка 
малого і середнього бізнесу та система громадських робіт, наприклад, 
будівництво транспортних коридорів. Економіка України набуде 
самодостатнього характеру, де стратегічно важливі для країни об'єкти 
залишатимуться в руках держави. 

У сільському господарстві підняття економіки здійснюватиметься 
через політику зміцнення сільгосппідприємств різних типів, забезпечення їх 
сучасною сільськогосподарською технікою та іншими вітчизняними 
ресурсами. Будуть реалізовуватися переваги сучасного індустріального 
виробництва. Як і в промисловості, реформування господарств буде 
спрямоване на подолання знеосібки і зрівнялівки. 

Держава сприятиме сільському господарству через встановлення 
обґрунтованого єдиного податку на землю, через доступність кредитів, 
підтримання справедливого співвідношення цін на продукцію різних 
виробників, організацію постачання і збуту без зайвих посередників, захист 
українського ринку від засилля імпорту. 

Моя непорушна позиція — землі сільськогосподарського призначення 
не будуть товаром, і господарями на них мають бути громадяни України. 
Неконституційні укази, що суперечать цьому, підлягатимуть скасуванню. 
Вкотре повторюю: треба торгувати хлібом, а не землею! 

Розрахунки підтверджують, що вже першочергові економічні заходи 
дадуть можливість не лише ліквідувати заборговані громадянам гроші, але й 
відновити 5 мільйонів робочих місць, подвоїти розмір зарплат та пенсій. 
Виступаю за повну ліквідацію безробіття. 



У соціальній сфері буде поєднано надійний соціальний захист, 
подібний до того, що існував в СРСР, з можливістю творчої ініціативи 
кожного члена суспільства. Повторюю, я виступаю проти бідності, але не 
проти достатку, заробленого власною працею та розумом. 

Будуть відновлені безоплатна охорона здоров'я, збережені цільні 
ветеранам і студентам, буде гарантовано працевлаштування молоді, захист 
сім'ї, ліквідовано дитячу безпритульність, розпочнеться виплаті втрачених 
вкладниками заощаджень, почне діяти загальнодержавна програма 
економічно, доступного забезпечення населення житлом. Буде встановлено 
жорсткий державний контроль за ціноутворенням на найважливіших 
напрямках: на енергоносії, комунальні та транспортні послуги. Це приведе до 
зменшення комунальних платежів не менше ніж на 30 відсотків. 

Вважаю за доцільне значне посилення ролі профспілок у 
найважливіших сферах суспільного життя, їх провідне значения в організації 
соціального захисту, контролі за умовами праці. 

Докорінно буде змінено регіональну політику, за якою нині левова 
чистка місцевих доходів вилучається та перерозподіляється центром. Регіони 
отримають право розпоряджатися не менше ніж 70% зароблених коштів, у їх 
відання буде передано нестратегічні підприємства державної власності. Разом 
з тим, ні в якому разі не буде зменшено допомогу місцевостям, що потребують 
державної підтримки: постраждалим від Чорнобильської катастрофи, 
гірським районам тощо. 

У сфері гуманітарної політики головне загальне завдання полягатиме в 
гуманізації усіх сфер життя суспільства, орієнтованості їх на людські цінності 
і потреби. Перш за все, буде зупинено розвал системи освіти і науки, кожен 
зможе отримати безоплатну середню, професійну і вищу освіту. За рахунок 
державних ресурсів буде відновлено необхідний рівень медичного 
обслуговування. Держава забезпечить вчителям та медикам матеріальну 
винагороду, співставну з їх високою відповідальністю перед суспільством. 
Буде значно збільшено фінансування науки, а також втілюватиметься у життя 
програма державної підтримки культури. В Україні буде забезпечено реальну 
свободу совісті та віросповідання, припинено втручання держави у справи 
церковні, досягнуто міжконфесійної та релігійної терпимості. У той же час я 
проти поширення в Україні чужих нашому народу вірувань та релігій. 

Впевнений також, що українська нація стане більш єдиною і 
солідарною, якщо поряд з державною українською буде використовуватися 
російська мова як офіційна на всій території України. Проект закону з цього 
приводу розроблений депутатами-соціалістами та внесений до Верховної Ради 
України. 



Піднесення власної економіки докорінно змінить і стан справ у сфері 
міжнародних відносин та національної безпеки, зробить безплідною полеміку 
про доцільність орієнтації України на Захід чи на Схід. Ми виступаємо за 
підняття України з прірви, в якій вона опинилася, відстоювання її інтересів 
там, де вони є: і на Сході, і на Заході. Нам треба відновити дружні відносини з 
усіма країнами, особливо з найближчими сусідами: перш за все, з Росією, а 
також з Білоруссю, іншими країнами СІІД, зміцнювати слов'янську 
солідарність, єдність народів України. Від держави з простягнутою рукою 
Україна зможе перейти до дійсно рівноправних, взаємовигідних стосунків з 
усіма країнами, ставши гідним членом у світовій програмі «Порядок денний 
на XXI століття». 

Зберігаючи позаблоковий статус, ми одночасно будемо всіляко 
підтримувати достатню обороноздатність, поєднуючи військовий призов з 
професійною службою, повністю використовуючи можливості власного 
військово-промислового комплексу, всіма засобами відновлюватимемо 
престиж військової професії, зокрема офіцерів. 

Зовнішня політика України буде продовженням курсу на створення 
системи безпеки та миру в Європі. Засуджуючи ініціаторів югославської 
трагедії, агресивні дії НАТО, не допустимо спроб цієї організації перебрати на 
себе роль світового судді. 

Виголошений у цьому Маніфесті Новий курс України — шлях до 
налагодження гідного нас і наших дітей життя, не повернення назад, а шлях 
уперед — до справжнього соціалізму. Рух у цьому напрямку може дати 
відчутні позитивні результати вже протягом року, а перші укази, які 
зорієнтують країну на перспективний шлях розвитку, будуть видані того ж 
дня, коли новий Президент складе присягу на вірність народові України... 

Отже — єднаймося! Нам є що захищати, ми звідси нікуди не поїдемо. 
Це — наша земля! Це — наша держава! 
Це — наш народ! 
Місія наша висока, складна й відповідальна, ми її виконаємо! 
Дії наші будуть рішучими! 
РАЗОМ — ДО КРАЩОЇ ДОЛІ!



 

КУЧЕР, ЩО ПІДХЛЬОСТУЄ ОСКАЖЕНІЛИХ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОНЕЙ, РИЗИКУЄ РОЗБИТИ ВЩЕНТ НЕ 
ЛИШЕ СЛАБЕНЬКИЙ ВІЗОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ, А Й 

ВЛАСНУ ГОЛОВУ 
Виступ на сесії Верховної Ради України 20 січня 2000 року 

Парламентська більшість може зробити те, що задумала. Але — 
станьте ж більшістю. Ми це вітатимемо. Підтримайте СВОГО Президента, 
СВОЮ політику. 

Щоправда, домагатися чогось вам буде важко. Бо раз за разом 
відчуватимете: вас ВИКОРИСТОВУЮТЬ. Так само, як під час підготовки 
Конституційного договору, прийняття Конституції, під час вами і 
організованої «спікеріади». До речі, навіщо ви нападаєте на керівника 
Верховної Ради? Ви ж два місяці боролися за нього! 

Ті, хто потрапив до більшості внаслідок застосування і батога, і 
пряника, мусять мовчати про те, що більшість, яка спромоглася на виборах 
1998 року набрати ледь-ледь 8% підтримки людей, формується їм політичній 
основі. Інші тепер шукають собі виправдання — нібито І далі борються з 
«червоною загрозою». Не дуріть себе і виборців! Просто служіть. Або 
прислужуйтесь. 

У мене немає ніяких зобов'язань перед Головою і заступниками, 
скоріше навпаки. Тому із їх заміни трагедій не робив би, якби при тому знав, 
що нове керівництво, як і більшість, працюватиме в інтереси народу і держави. 

Але ж свою місію ви знаєте: поки що заблокувати роботу парламенту, 
аби він не перешкодив БАТЬКАМ ДЕМОКРАТИ прихопити Найцінніше 
майно України, а потім (якщо так станеться) — освятити і оборудки законами. 
А щоб ніхто не міг «спорснути» з такої місії, ввести поіменне голосування. Бо 
треба не просто догоджати «торговцям у храмі», а ще й тішити їх своїм 
приниженням. 

Я не хотів би працювати під такою більшістю. Соромно, пригадайте, у 
1990-1991 роках більшість була, але спекуляціями щодо Л. Кравчука та І. 
Плюща не займалася. І в 1994-1998 роках керівництво не спиралося на 
більшість. Ми (а тут чимало з тих, хто був у ті роки в парламенті) наробили 
чимало помилок. Але є чим і пишатися. Чим пишатимемося тепер? 
Прислужництвом? Демократією «під сокирою» у вигляді референдуму? 
Референдумом «за ініціативою» народу? Ми що, і в це повіримо або вдамо, що 
повірили? Адже три мільйони громадян не можуть одночасно захворіти на 
параною! 



 

Не можна ганьбитися принижениям. Краще вже розпуститись. Але 
допомогти виборцям зрозуміти, що їм нав'язують референдумом диктатуру 
криміналітету. 

Звертаюся при тому і до комуністів та прогресистів. Ваші прибічники 
на зустрічах «діставали» мене за Конституцію, говорили, що якби ЇЇ прийняли 
через референдум, то вона була б іншою. Маємо референдум. Покажіть, як 
люди голосуватимуть за ваш варіант. Ми будемо вам допомагати. 

Те ж стосується і правих. Ви ж нібито за демократію боролися. Скільки 
разів просив вас: «Не пишіть Конституцію «під Кучму» чи «під Мороза»! 
Вони — дрібний епізод в історії. Пишіть для держави!» Ні, «боролися» проти 
лівих. Доборолися... 

Референдумом закладається страшний прецедент. Якщо таку дурницю 
можна закласти в бюлетені, щоб результатами можна було маніпулювати як 
завгодно, то чому не пропустити згодом через референдум земельний устрій, а 
потім... но сусідах! Сьогодні Президент заради своїх амбіцій організовує 
конституційний переворот. Завтра це може призвести до втрати держави. 
Думати треба! 

Ми ж не прибічники, здається, ланікурівської демократії. Вона якраз 
відображає інтелектуальний рівень Банкової. Україні потрібна інша 
демократія. 

Але відбувається дивне. Левко Лук'яненко за демократію в тюрмі 
відсидів половину свого життя. Теперішні ж «демократи» і 
«конституційники» у вільний від депутатства час (як винагороду за холуй-
ство) десь підробляють, квартири купують, які й Європі не снилися, та 
машини найдорожчі. А найкрутіший «демократ» із звірячим прізвищем 
фракцію створює дуже демократичну — то на зразок «Відродження» 
обмежених, напевно, регіонів, то «Трудової України», то клопочеться про 
знедолених пенсіонерів, то про багатодітні сім'ї. 

Навіть Президента стурбували. Він і каже, що олігархи є скрізь у світі, 
але треба, щоб вони не хапали «навару» по 150-300%, а щоб брали «за 
правилами», особливо, якщо вони держслужбовці. Так я і розумів з його 
інтерв'ю. Можливо, помилився. Тому не критикую його, а захищаю. Бо всім 
нам слід усвідомити істину: всі проблеми Україні зводяться до такого: ТРЕБА 
ЖИТИ ЗА ЗАКОНАМИ, А НЕ КІ'ЛСТИ «ЗА ПРАВИЛАМИ». 

І Президентові це теж треба зрозуміти. 
А щодо більшості, керівництва тощо... Створюйте, керуйте. Але їй  

робіть у суворій відповідності з Регламентом! 
  



 

ПАРЛАМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ РАСПУЩЕН 
КОНСТИТУЦИОННЫМ ПУТЕМ. ЕСЛИ... 

О НЕКОТОРЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
Идет президентская кампания. Действующий глава государства на 

каждой встрече нарекает на Верховную Раду, блокирующую его ре-
форматорские шаги, заявляет о необходимости двухпалатного парламента, 
лишения депутатов иммунитета. Позже звучат пожелания получить нужное 
депутатское большинство, а также право досрочно распускать «не такой» 
парламент. В порыве любви к повторно избранному Президенту граждане 
проявляют инициативу, удивительно совпадающую с пожеланиями Самого. 
Гражданам немного помогают в этом деле администрация, милиция, 
налоговая инспекция и контролирующие их действия на местах структуры 
фонда «Соціальний захист», срочно преобразованные в штабные бюро 
партийных комитетов «Демсоюза». Помощь, наверное, сводилась к 
консультациям: надо было везде придумать одинаковые вопросы, 
одновременно провести сотни собраний, установить разнарядку по 
подписным листам и т. д. (Читатель все это видел.) В общем, инициатива 
парода состоялась. Недоброжелатели поговаривают, что Демократический 
союз собрал подписи заблаговременно, чуть ли не в ноябре. Оно и 
неудивительно — ЦИК начала имитировать сомнения, в суд обращаться. А 
ведь инициатива народа напирает... 

Куда было деваться гаранту? Он, конечно, за процессом только 
наблюдал, по игнорировать инициативу масс не имел права. 

О ХРОНОЛОГИИ СДЕЛАННЫХ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
ШАГОВ 

Итак, 16 января народ узнал, что референдум по его воле и с вы-
нужденного согласия Президента состоится 16 апреля. 

С 17 января провозглашенное ранее (но никак не оформленное) 
большинство начинает «колоть» парламент. Но он не раскалывается, 
поскольку те, кто не угодничает перед властью во главе с Президентом, 
соглашаются с необходимостью юридического оформления большинства, 
которое фактически существует с марта 1998 года. Соглашаются, но требуют 
делать это по Регламенту, что для ВР означает — по икону и Конституции. 

В лихорадке инспирированного противостояния в последующие дни 
присматривается не совсем логичное, на первый взгляд, поведение актива 
большинства: им не так нужно сменить руководство парламента, как не дать 
проводить заседания. В детали не вдаюсь — это не интересно. 

Наконец, 21 января заседания парламента проводятся в разных 
помещениях. Оба собрания нелегитимны. Но те, кто заседают в Украинском 



 

доме, получают индульгенцию Президента и Минюста. Кстати, оба эти 
института власти комментировать правомочность заседаний не 
уполномочены. Но дымовая завеса пущена. Оба заседания объявлены о 
закрытии очередной сессии. 

В последующие дни совершается атака на аппарат ВР (а как же 
руководить без аппарата?). Причем всем находится дело: оппозиция охраняет 
председателя ВР, у которого непонятно по чьей санкции собрана связь, 
охрана, многие другие условия для работы; правые из большинства занялись 
заменой символики на фронтоне здания (пока теоретически, ведь даже 
утвержденного государственного герба еще нет), самопровозглашенный 
руководитель секретариата ВР (по Конституции назначение на эту должность 
осуществляется исключительно решением сессии ВР) из числа депутатов 
снимает с работы людей, тасует кадры; спецкомиссия от большинства начала 
проверки финансово хозяйственной деятельности (раньше Президент закон о 
таких комиссиях вотировал и структурам власти передавать документы в 
комиссии запрещал). На фойе всего этого координационный комитет от 
большинства стал думать-гадать о руководстве парламентом и его 
структурами. Оказалось, — думать следовало раньше: многие хотят в 
руководство, а мест там, наверху, всего три, да и те, в общем-то, еще не совсем 
свободны. Побежали комитетовцы к Президенту, а тот им деликатно 
разъяснил, мол, чего вы ко мне? Мое дело — сторона, я за процессом только 
наблюдаю. 

Через несколько дней, по Конституции, — начало очередной сессии 
гордое большинство, понапринимав много странных изменений к Регламенту 
и сняв председателя и его первого зама, отказаться от своих «решений» вряд 
ли посмеет. Тем более их похвалил, как говорят очевидцы, САМ Волков: 
«Молодцы! Пацаны сказали — пацаны сделали». Сказал, как и подобает 
кандидату (пока) политических наук. Зайти депутатам из большинства в зал 
ВР вроде бы не к лицу — чего же было бегать в другое помещение? Пока они 
будут решаться, Президент будет возмущаться раздвоением парламента, 
взывать к совести депутатов (об этом очень интеллигентно поведают 
программы наподобие «Акцентов»), Две-три педели будет тянуться возня, и, 
естественно, гарант издаст Указ о роспуске парламента. 

«Как?» — возмутится юридически просвещенный Минюстом обы-
ватель. «Как?» - вслед за ним задаст вопрос член парламентского большинства 
из фракций, созданных на политической, а не иной основе. 

«А гак, — ответит Президент, — на конституционной основе». Тем 
более, как показал опыт Конституционного соглашения, а позже — принятие 
Конституции, Президент — хозяин своего слова: хочет — дает, хочет — 



 

забирает. Он, конечно, извинится перед зрителями за то, что не рассмотрел в 
свое время незаконность заседания большинства в Украинском доме. Хотя, 
может, и не извинится. Мало ли чего с этими «законниками» бывает, к тому 
же, что точно известно, — обе части парламента сессию закрыть не могли. 
Стало быть, с 21-го, точнее даже с 18 января парламент не работает, поэтому 
16 февраля Президент может законно распустить парламент, поскольку исте-
чет 30 дней его бездеятельности. Такой указ, как поговаривают сведущие 
люди, уже заготовлен. 

ПОЧЕМУ 16 ФЕВРАЛЯ? 
Потому что есть 16 апреля. Левые и правые партии способны в 

значительной степени настроить граждан против референдума или вы-
несенных на него вопросов. Поэтому их нужно занять делом, пусть агитируют 
за свои списки, заодно избирателя притянут к урнам, чтобы те проголосовали 
за вопросы референдума и за... нужных депутатов. Чего-чего, а считать голоса 
в Украине научились. 

Есть еще один момент. Одновременное проведение выборов по 
старому закону и референдума предоставит Президенту возможность занести 
над новым парламентом новый топор. Ведь депутатов будет избрано 450, а 
парод выскажется за 300. Напомним, что на референдуме, не исключено, 
народ может поддержать и другие пункты, в соответствии с которыми нужно 
будет приводить жизнедеятельность нового состава ВР... 

ОБ ОБЩИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
Президенту не нужно оформленное большинство из нынешнего 

состава парламента даже «под топором» референдума. Его наличие лишает 
Президента аргументов по поводу неэффективности реформ. Ведь 
большинство — его большинство — фактически давно существует. Вся 
полнота власти — у главы государства. А последствия — отсутствие 
продуманной политики — налицо. Референдум, выборы, новая спикериада — 
это отвлекающие маневры. Пусть народ получит зрелище, чтобы не 
спрашивал о хлебе, коммунальных тарифах, долгах по зарплате, пенсиях и пр. 
Пусть не будет ему дела до дефолта, стратегического коллапса, паралича 
экономики. 

Пока парод будет увлечен зрелищами, самое цепное имущество го-
сударства уйдет... куда следует. Постановление КМ от 18.01 тому 
подтверждение. Подберутся к земле, указ по ней неконституционен, но 
выполняется. 

Судя но высказываниям А. Волкова, Президент задумывается о 
третьем сроке. При нынешнем составе парламента и месте ВР в структуре 



 

власти рассуждать об этом излишне. Но... «воля народа» может оказаться 
выше Конституции. 

Все это можно заполучить, только сохранив лицо перед зарубежьем это 
возможно лишь при уважении к нормам Конституции. Она не соблюдается. 

ОБ АРГУМЕНТАХ БЕССПОРНЫХ И ДИСКУССИОННЫХ 
После объявления референдума не слышно, чтобы ЦИК практически 

что-то делала но его организации. Похоже, пауза объяснима: при 
одновременных выборах и референдуме можно задействовать ап-
робированные структуры и механизмы прежней кампании. 

Раскол парламента начался сразу же после 16-го. «Туман» Минюста 
заготовлен заранее. 

Срочно создаются на местах штатные структуры ДС, СДПУ(о), 
Батьківщини». Разворачивается их реклама на телевидении. 

Перетряхиваются по принципу лояльности кадры местной адми-
нистрации, милиции и других служб. Они готовятся к следующей кампании, 
поэтому «у руля» должны быть не знающие специалисты, а 
унтер-пришибеевы. 

Преследование инакомыслящих по политическим мотивам 
усиливается. 

Консервируются до нужного времени некоторые пропагандистские 
провокации, в частности кровавая криворожская. 

В прессе раздуваются любые коллизии в оппонирующих партиях. 
Информационная блокада оппозиции ожесточается. 
Указ по земле — реверанс Западу. Не шумите, мол, новый парламент 

«по уму» распорядится основным богатством Украины. 
Еще один нас — назначение В. Ющенко. Он вроде против клановости в 

госуправлении. Но ему не простят (как, кстати, и Президенту) что тех, кто 
собрался отрабатывать истраченное на выборы, не подпустили пока к дележу 
портфелей и их содержимого. С его отставкой слишком долго нельзя. 
Нынешний парламент мог бы его защитить, не обращая внимания на 
неуместные «наезды» в прессе и общение с пикетирующими. Последних, 
кстати, от чернобыльцев и афганцев не левые привели. Да и руководство этих 
союзов — креатура АП, между прочим. (Для начинающего публичного 
политика В. Ющенко — тема для внимательного анализа). 

Подконтрольные СМИ умело играют на качествах характера А. 
Ткаченко, его известная прямолинейность — залог успешного осуществления 
задуманного. 



 

О СЦЕНАРИСТАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
Они известны, даже пофамильно. Расстрел парламента и утверждение 

референдумом Основного Закона в России, конституционный сдвиг (с 
референдумом) в Беларуси, выборы Президента Украины 1999 г., выборы в 
Госдуму РФ... Это продукция одного творческого коллектива. В сущность 
замысла посвящены немногие. Ознакомленных с фрагментами — больше, с 
учетом применения технологий «на месте». 

Все вроде путем. Иногда, правда, случаются незапланированные 
моменты. Ни с того ни с сего вдруг депутат Д. Чобит предлагает А. Ткаченко 
закрыть сессию. Если бы это случилось, то 30-дневная схема рухнула бы. 
Может быть, поэтому один из депутатов устроил потасовку? Из 
конспирационных побуждений, наверное. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ «ОЗАБОЧЕННЫХ». И НЕ 
ТОЛЬКО 

Какие решения может принять власть при двухпалатном парламенте в 
недемократическом государстве? Почему унифицируются системы власти в 
ряде соседних государств? Кому это нужно? Зачем? Хоть когда-нибудь мы 
научимся извлекать уроки из собственной истории? 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Надо собрать всех депутатов в сессионном зале. Законно закрыть и 

открыть сессию. Дать парламентариям возможность быть самостоятельными, 
не контролировать голосование. Они, без сомнения, способны во всем 
разобраться сами. 

Ведь на карту поставлена не судьба депутатов или парламента этого 
созыва, а значительно большее. 

Январь 2000 года 
  



 

ПАРЛАМЕНТСЬКУ КРИЗУ СТВОРИЛИ УЗУРПАТОРИ 
ВЛАДИ 

Виступ на сесії Верховної Ради України 1 лютого 2000 року 
ЛИХОВІСНИЙ НАСТУП НА ДЕМОКРАТІЮ 

Здавалося б, звичайне питання щодо початку чергової сесії Верховної 
Ради набирає політичного, навіть історичного звучання. Це не випадково. Як 
не випадково і те, що депутати засідають одночасно у різних приміщеннях. 
Усе це — закономірний наслідок того, що відбудеться в сучасній Україні. За 
роки, що минули з часу проголошення незалежності, в суспільстві 
нагромаджувалися зміни. Сьогодні настає момент перетворення їхньої 
кількості у нову якість. Але, щоб збагнути зміст цього перетворення, треба 
спочатку оцінити характер змін, що  ні переважне значення за минулі 
роки. 

Якби на початку 90-х років хтось сказав, що ми так наблизимося in 
повного краху, це здавалось би чорною фантастикою. Країна з потужними 
продуктивними силами, високим ресурсним потенціалом, освіченим 
населенням, де були поширені традиції добра, справедливім и і демократії, — 
ця країна в кожному своєму прояві стрімко тепер деградує. Обвально 
змінилися відносини власності, іншими стали суспільні цінності, відбулася 
неймовірна майнова диференціація населення. Сьогодні нам, хто тривалий час 
систематично одержує непогану зарплату, важко збагнути становище глави 
сім'ї, який місяцями, а то й роками не має роботи, коли його кваліфікація не 
дає йому переїм мини, коли він бачить, що держава кинула його 
напризволяще. Таких людей сьогодні — мільйони. З кожним днем 
«отверженных» стає дедалі більше. «Отверженным» стає народ. 

Ми незчулися, як перейшли з однієї соціально-економічної форинт 
и іншу, для якої зайвими є традиції, цінності і мораль тих, хто становить 
більшість суспільства. Люди виявилися не готовими до тами о удару. 
Апатія, безнадія, відраза до держави — ось типові настрої громадян. 

Щоб провести народ шляхом справді необхідних реформацій, потрібна 
була надзвичайно тонка, продумана, без поспіху робота і відповідальні для 
того поводирі. Наш Мойсей виявився, на жаль, сліпим і глухим, до того ж 
мстивим. Замість ринку як інструменту зростання ефективності економіки 
Україна одержала середовище злочинності. Замість спокою ветеранів у 
власній державі — їхні злидні, самотність, бо діти шукають кращої долі в 
дешевих наймах за кордоном. Замість розквіту культури, традицій, гуманізму 
— засилля сірятини, кров, духовну нікчемність. Замість влади, якій довіряє 
народ, — групівщину, клановість, де править бал кумівство та брехня. У 



 

пошані не труд, а злодійство, не знання, а угодовство, не честь, а зрада. Нашу 
державу нікому і нема за що захищати, бо її зраджено зсередини. 

За усіма напрямками: економічним, політичним, соціальним, духовним 
згадані зміни набули критичної межі. І нинішні дні — це той момент істини, за 
яким лише два шляхи: або порятунок сподівань, щоб через працю і законність 
наблизити кращу долю народу і держави, або царство криміналітету при 
затухаючих конвульсіях державності. 

Ми зобов'язані захистити парламентаризм, демократію, право народу 
на правду. Захистити державу. Немає віри діям тих, що пішли із сесійної зали. 
Багато з них тепер — у більшості не за переконанням чи через власні 
принципи, а з переляку. Дехто купився на посади чи просто купився. Рух 
спокусився на керівництво секретаріатом, забувши, що іще 1990 року 
встановлено правило деполітизації апарату Верховної Ради, і його 
дотримувалися десять років. Тепер Рух хоче отримати портфельну 
компенсацію за розвал організації владою. Наступним кроком можна чекати 
об'єднання двох частин Руху з призначенням їхнього представника 
керівником адміністрації Президента і зникненням партії як самостійної 
політичної сили. 

Висновки лідерів рухів щодо необхідності підкоритися волі народу, 
виявленої під час виборів, не переконливі. Якби за результатами 
волевиявлення формувати керівні структури парламенту, то Рух з весни 1998 
року мав бути представлений або головою парламенту, або одним із 
заступників. Бо керівництво законодавчим органом мусить бути політичним, а 
не груповим, точніше, клановим. 

Два роки тому залежність керівництва Руху від адміністрації Пре-
зидента не дала можливості скористатися фракції своїм правом, а згодом 
призвела до розколу партії. Тепер же на гру в піддавки Рух спокушається 
посадами в комітетах Верховної Ради, посилаючись на результат 
президентських виборів. Це має комічний вигляд: два представники Руху 
боролися за президентський мандат, бо не згодні були з політикою Л. Кучми. 
Набравши разом голосів у чотири рази менше, ні О. Мороз чи Н. Вітренко, у 
8-9 разів менше, аніж П. Симоненко, поїш, одначе, претендують на 
вироблення законодавчої політики, керівництво мало не третиною комітетів 
Верховної Ради, не залишаються жодного для тих фракцій, що не увійшли до 
більшості. Схаменіться колеги! Вас обирав депутатами народ, а не призначав 
Президент. 

Аналіз ситуації дає можливість стверджувати, що збудником 
Штучного протистояння, якого не хочуть ні ліві, ні праві, є Президент і його 
представники: Волков, Карпов, Кравчук, Медведчук. Юридичну ж 



 

відповідальність за порушення порядку ведення засідань Верховної Ради і за 
перевищення службових обов'язків несе В. Медведчук як посадова особа. 
Президент хоче спровокувати колізію, а самі функціонування одночасно двох 
голів парламенту, щоб втягнути в конфлікт правоохоронні органи. Уже вчора 
служба охорони не пропускала до приміщення Верховної Ради акредитованих 
тут журналістів, намагалася видалити тих, кого провели депутати. Охоронцям 
доручено уточнювати у журналістів, до кого вони йдуть: до правих чи до 
лівих, і залежно від того — пропускати чи не пропускати. 

Виконавчими структурами свідомо твориться зло, щоб у такий спосіб 
започаткувати нікому не потрібні конфлікти. Не випадково до Верховної Ради 
підтягуються оплачені молоді люди з областей. Цією правою опікуються 
найперше «ДС» Волкова та СДПУ(о) Медведчука. Створюється унікальна за 
своїм цинізмом ситуація: влада на чолі з Президентом провокує у країні 
громадянський конфлікт. Влада на чолі з Президентом творить злочин проти 
держави. Такою є політична оцінка нинішньої ситуації. 

ОЛІГАРХИ УЗУРПУВАЛИ ВЛАДУ 

Які  можуть бути варіанти розвитку подій? 
Варіант І 
В іншому приміщенні депутати з більшості, одержавши вчора 

настанови Президента, за годину-дві вирішують усі кадрові призначення. Як і 
21 січня, порушують при цьому Конституцію, зокрема ст. 58, де йдеться про 
те, що «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність 
особи». Відповідно до цієї норми прямої дії звільнення, наприклад, Голови 
Верховної Ради має здійснюватись у тому ж порядку, що й обрання, без 
спрощення процедури, інакше щодо нього буде застосовано метод посиленої 
відповідальності, не передбачений чинним на час його обрання 
нормативно-правовим документом, тобто Регламентом. Причому це право не 
може бути обмежене навіть за умов надзвичайного стану (ст. 64 Конституції 
України). 

Після формування у незаконний спосіб керівних структур Верховної 
Ради, Президент призначає охорону новим, умовно кажучи, керівникам і 
пропонує, аби ті оволоділи з допомогою сили кабінетами у парламенті. 
Провокуються сутички, у тому числі між представниками силових відомств. 
Зрозуміло, що не згодні з незаконними діями депутати теж втягуються у 
конфлікт. 



 

Президент одержує бажаний для нього привід оголосити в столиці 
надзвичайний стан, під час якого депутати з більшості приймуть рішення про 
заборону опозиційних до режиму політичних партій. Оголошується указ про 
дострокові вибори парламенту. 

Небажані режимові партії участі у виборах не беруть, а створені 
адміністрацією для імітації демократії сурогати партій на зразок «нові 
комуністи», «об'єднані соціалісти», «справжні селяни» тощо у виборах шансів 
ніяких не мають, як не мають їх і колабораціоністи з відповідних партій. 

Варіант II відрізняється від попереднього тільки тим, що хоч в 
Українському домі і наприймають купу законів і знущальний бюджет (чи не 
приймуть бюджет) — так чи інакше Президент розпустить парламент, 
посилаючись на 30-денну його бездіяльність, самостійно або зорієнтувавши 
відповідним чином Конституційний Суд. 

Аби керівники Верховної Ради та інші депутати не звернулися до 
Верховного Суду за захистом своїх громадянських прав, буде здійснено 
спробу звинуватити і замінити керівництво Верховного Суду. 

Тим самим юридично і фактично буде завершено формування ма-
фіозної держави з диктаторською формою правління. Усе це робитиметься за 
жорстокої цензури і тотального зомбування населення. 

Така ближча перспектива. 
Які контрдії ми можемо застосувати? 
Перше. Треба всіма доступними засобами домогтися прориву 

інформаційної блокади, використавши всі можливості депутатів. 
Друге. Слід роз'яснити частині депутатів з більшості, у якій злочинній 

афері беруть вони участь. 
Третє. Необхідно використати можливості, що випливають з членства 

України в міжнародних парламентських структурах. 
Четверте. Через депутатів місцевих Рад впливати на справедливе 

формування територіальних і дільничних комісій під час проведення 
референдуму і ймовірних виборів. 

П'яте. Ініціювати створення спеціальної слідчої комісії для аналізу 
документів (списків, протоколів зборів тощо), на основі яких оголошено 
референдум. 

Шосте. Внести на розгляд Верховної Ради питання про дострокове 
припинення її повноважень і оголошення нових виборів до парламенту, 
прискоривши підготовку відповідного закону. 

Треба мати на увазі, що розвал парламенту — лише початок наступy на 
основи демократії. Важливіше для режиму — референдум. Саме він є 
ключовою позицією в нинішніх політичних процесах. Лиховісний за 



 

намірами, юридично недосконалий, антиконституційний за законом, він 
передбачає закріплення диктатури як форми державного управління. Це 
зручний інструмент для уникнення відповідальності за всебічну кризу, для 
маніпулювання суспільною думкою. 

В умовах відсутності демократії, свавільного втручання виконавчій 
влади у вибори, введення небувалої державно-кланової цензури референдуми 
проводити не можна. 

Гітлер регулярно вдавався до плебісцитів. Виходить, усі фашистські 
злочини освячені народом? Референдум як демократичний механізм за 
відсутності демократії перетворюється у свою протилежність. Зміїна отрута 
стане просто отрутою, а не ліками. 

БОРОТЬБА ТРИВАТИМЕ 

Протягом часу до 16 квітня і тепер, роз'яснюючи людям суть 
парламентських протистоянь, слід бути точними, нейтралізувати брехню, 
транслюється з екранів, сторінок газет, радіо, а саме: 

− в результаті спланованих дій, що ведуть до узурпації влади 
олігархами, виник розкол парламенту; 

− більшість — не суб'єкт правовідносин і не Верховна Рада, від 
імені парламенту виступати може лише він сам, а не будь-яка його часині. І Це 
вимога Конституції; 

− формування більшості не означає автоматичної появи меншім и 
Ми — депутати, фракції, групи, що не увійшли до більшості, за нами 
залишаються всі права, передбачені Конституцією, законами і Регламентом; 

− відповідальність більшості перед законом — фальшивка. Вона 
юридично ні за що не відповідає; 

− те, що сталося у Верховній Раді, — антиконституційний пере-
порот. Більшість — не Верховна Рада, її засідання — не засідання Верховної 
Ради, всі рішення — нелегітимні. 

Одночасно мусимо визнати об'єктивність і вітати створення більшості 
Але працювати вона має тут, у сесійній залі. Інакше її робота не законна. Але 
треба мати на увазі, що і наша робота в сесійній залі за наявності хоча б 226 
депутатів позбавлена змісту. 

Пропоную: 
— продовжити переговори з більшістю з метою повернення депу-

татів до приміщення Верховної Ради; 
— негайно звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо 

незаконності прийнятих більшістю рішень; 



 

— Голові Верховної Ради О. Ткаченку вжити заходів, які залежать 
лише від нього, для стабілізації парламенту. 

Фракція і далі працюватиме у суворій відповідності з норматив-
но-правовими актами. Найміцніша підвалина нашої позиції — працювати на 
основі закону, захищати Конституцію, державу, народ. 

  



 

ЩО ДІЄТЬСЯ В УКРАЇНІ 

У продовж останнього часу в Україні панує парламентська криза. З 
першого лютого, коли на вулиці Києва вихлюпнулися тисячі добре оплачених 
прихильників так званої парламентської більшості, також стурбованих 
антиконституційним заколотом прибічників лівих, столичній міліції спокою 
немає. Кожного дня попід стінами будинків Верховної Ради, президентської 
адміністрації, Кабінету міністрів збираються юрби маніфестантів. 
Описами перебігу подій, інвентарями, прогнозами рясніють шпальти газет, 
програми теле- і радіоканалів. Навіть судові органи включилися до цієї 
кампанії. Так ,  Печерсъкий райсуд столиці у терміновому порядку розглянув 
позови групи правих депутатів та всупереч логіці визнав винними у 
перешкоджанні роботі парламенту Голову Верховної Ради О. Ткаченка і його 
першого заступника A. Mартинюка і вже загрожує їм кримінальною 
відповідальністю. 

А от про незаконність дій так званої більшості, про побиття в 
сесійній залі депутатів, які голодували на знак протесту проти дій 
розкольників, ані пари з вуст. 

Для  більшості громадян України все, що діється у Верховній Ради та 
навколо неї, залишається незрозумілим. Мало кого стурбувало навіть те, що 
того ж таки першого лютого в Українському домі спровоковані і підтримані 
Кучмою клановики за законами вовчої зграї рвали і краяли законодавчу владу, 
поспішаючи використати реальну можливість для захоплення ключових 
посад і розподілу впливу. Пізніше так званою більшістю було прийнято у 
другому читанні антинародний бюджет-2000 і низку законів, які істотно 
обмежують соціальний захист населення і, натомість, надають великі 
можливості клановикам-мафіозі, одночасно ущемляючи інтереси бізнесменів 
і промисловців, які до них не належать. 

Так що ж діється і чому? Над цим розмірковує автор книги. 

ЗНЕВІРА І ЗБАЙДУЖІЛІСТЬ НАСЕЛЕННЯ - ЦЕ ТЕ,  
ЧОГО ДОМАГАЄТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКА КОМАНДА 

В Україні зараз триває загострення політичної ситуації, і тенденції 
дуже тривожні. Але, спостерігаючи, як поводяться люди, я дійшов невтішного 
висновку: більшості з них байдуже те, що відбувається в парламенті, в інших 
структурах влади. В основі цього насамперед те, що люди відчули: влада про 
них не думає, не дбає. До того ж бачать величезне фарисейство, лицемірство, 
якими наповнені телебачення і радіомовлення, друковані засоби масової 
інформації. Людей, аби відвернути їхню увагу від найболючіших проблем 



 

сьогодення, задурманюють усілякими нісенітницями, хіт-нарадами, бойови-
ками, рекламою речей, які людям праці просто не доступні. Як на мене, це є 
свідченням того, що влада і народ дедалі більше віддаляються одне від одного. 
Люди не завжди помічають, бо сприймають владу неподільно, що одна гілка 
влади, а саме — виконавча, намагається перебрати і перебирає на себе функції 
інших гілок влади — з законодавчої і судової. Це, по суті, узурпація влади. А 
коли в такій ситуації навколо вищої владної інституції виникають клани, тобто 
групи, пов'язані спільними особистими інтересами, то влада перестає служити 
народові. Натомість наростає потяг кланів до посилення своєї! владної ролі, до 
диктатури. Так корпоративні, вузькогрупові інтереси стають вищими за 
державні. За таких умов управління державою з боку Президента стає дедалі 
хаотичнішим, відсутня осмислена державна політика, спрямована на захист 
державних інтересів сьогодення і на перспективу. Через це маємо розвал в 
економіці, занепад у соціальній, духовній та інших сферах суспільного життя. 

Уряд В. Ющенка ліберальний. Але його намір усунути від влади 
олігархів ми схвалюємо і в цьому його підтримуватимемо. Однак треба мати 
на увазі, що найважливіші складники економіки — нафтогазовий комплекс, 
енергетика, транспорт і зв'язок перебувають поза, управлінням з боку уряду. 
Тому домогтися жаданої стабілізації в економіці йому швидше за все не 
вдасться. Можна сподіватися конфлікт)! уряду з клановиками, які 
контролюють ці галузі, що зумовить падіння кабінету В. Ющенка. Уряд 
намагається щось робити, але йому не дадуть працювати. 

Бюджет, який винесено урядом на друге читання, названо соціальним. 
А на фінансування усіх соціальних пільг заплановано всього 29 млн гри. 
Президент весь час казав про 160-180 млн гри. Де ж вони, ті гроші? Власники 
фірм «Бізон» та «Артеміда», які, не сплачуючи податків, заборгували до 
бюджету приблизно 1,5 млрд гривень, сидять у сесійній залі, а ми вишукуємо, 
що ще можна здерти з того нещасного, якому сьогодні нема чим заплатити за 
квартиру. 

Щодо аграрної політики Президента, то його укази про землю 
конституційні, злочинні за наслідками. Сертифікацією землі і створенням 
пайових орендних підприємств земля селянам у підсумку не передасться, а 
навпаки — забирається. 

ЩО І КОГО ОБСТОЮЄ ТАК ЗВАНА БІЛЬШІСТЬ У 
ПАРЛАМЕНТІ? ПОЗИЦІЯ СОЦІАЛІСТІВ 

Нам, законодавцям, не треба плутати більшість як процесуальну форму 
для прийняття рішень з парламентською коаліцією чи фракцією, яка за 
підсумками виборів, спираючись на голоси громадян, маючи чисельну 
перевагу, дістає право формувати уряд, спільно нести відповідальність за дії 



 

влади. Цього я і мої прихильники домагалися, працюючи над Конституцією. 
Цього не допустили ті, хто тепер хоче до Конституції через референдум 
провести юридичну категорію більшості. 

У нинішньому варіанті більшість спроможна існувати лише на основі 
приниження ролі і гідності депутата. Тобто на основі батога. Нова сформована 
на засадах залежності від Президента та оточуючих його олігархів. Не 
випадково, що політичну підтримку на виборах 1998 року ця більшість мала 
на рівні 21%, тоді як фракції, що не увійшли до неї, — до 38%. 

Сталось те, чого бажав Президент: більшість розписалася йому на 
мірність своєю кров'ю. Тепер над більшістю, щоб була слухняною, говорячи 
знову словами Президента, занесено сокиру. Бо що таке, скажімо, поіменне 
голосування, на яке погодилась більшість? Це — намордник, щоб депутати 
голосували так, як це бажано Президентові і найближчому оточенню: В. 
Медведчуку, О. Волкову, Г. Суркісу і їм подібним. Це — позбавлення 
депутатів можливостей діяти, як велить совість. 

Але, як на мене, ця більшість шита білими нитками і тримається, ми 
лише на впровадженні поіменного голосування. Це навряд чи довго 
триматиме. Через кілька місяців її роздеруть внутрішні суперечності. 

З іншого боку, створення більшості — факт, і факт позитивний. In мі б 
добре, якби вона проіснувала якомога довше. Слід завершити розпочате 
угодою про консолідовану відповідальність Президента, Голови Верховної 
Ради і прем'єра. А то вже зараз відчувається, що Президент знову хоче 
уникнути відповідальності і спостерігати за взаєминами гілок влади десь 
збоку. 

Але ж сценарій інший. Більшість прийме сумнівні закони про податки, 
бюджет, землю, освятить приватизацію, а потім Конституційний Суд визнає її 
дії, і Верховної Ради також, неконституційними Це дасть Президентові 
законну підставу для розпуску Верховної Ради. Тобто нас усіх намагаються 
нашими ж руками використати і викинути. 

У цьому ключ колізії в парламенті. Ллє сама по собі вона — деталь. 
План набагато ширший. Схема його дуже проста: криза і розпуск парламенту, 
референдум і параліч парламентаризму, введення кримінальної диктатури. 
Ось цього ми не маємо права допустити! Тому я особисто намагаюсь зробити 
все, що в моїх силах, для налагодження співпраці з так званою більшістю. 

Особисто я за крісло, за кабінет не тримаюсь і, якщо рішення більшості 
будуть узаконені, передам свої повноваження Катерині Ващук. Бо не маю 
бажання разом з Президентом нести відповідальність за те свавілля, що 
коїться зараз в аграрному секторі економіки. Але я й після цього абсолютно 
послідовно відстоюватиму лінію, яку вів досі. 



 

РЕФЕРЕНДУМ - ЗАСІБ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
КЛАНОВО-МАФІОЗНОЇ ДИКТАТУРИ 

Парламент розколовся. Це — ключ до проведення референдуму.! 
Референдум для Президента, для олігархів, які його оточують, — жаданий. 
Жаданий, бо з його допомогою можна буде заткнути кляпом рота і 
парламенту, і всім, хто намагатиметься відстоювати інтереси людей праці. Ось 
у чому сенс нашої тривоги. Ось чому треба шукати можливості донести її, цю 
тривогу, до всіх громадян. Треба подолати збайдужіння, яким охоплене нині 
суспільство. Особисто я на референдум не піду. Але якщо складеться 
надзвичайна ситуація, яка змусить піти, то викреслю всі «так» і залишу тільки 
«ні». 

ЩО Ж ДАЛІ? 
Майбутнє може мати два продовження. Або ми, зберігаючи 

парламентаризм, дамо людям надію на демократичний розвиток держави, і 
держава, у кінцевому підсумку, стане нормальною. Або ж, якщо й надалі 
триватиме те, що маємо сьогодні, ми прийдемо до кримінально-мафіозної 
держави з усіма жахливими наслідками як для суспільства в цілому, так і для 
кожної окремо взятої людини праці. 

Яким шляхом — першим чи другим — ніде розвиток України, 
залежить насамперед від парламенту. Досі він був інструментом, що хоч якось 
стримував рух у напрямку до повної руйнації демократичних засад і стояв за 
збереження України як незалежної держави. 

Сценарій колізії в парламенті розроблений за межами України, а 
інспірований, запущений в дію, як не дивно, зусиллями Президента і його 
оточення. До речі, була спроба нав'язати таку схему Україні ще в 1996 році. 
Але тоді вдалося «стягнути» парламент докупи, не дати можливості його 
розвалити і завдяки цьому одержати Конституцію і систему влади зовсім не 
ту, якої прагнули нинішній Президент і олігархи. Сьогодні знову намагаються 
повернути Україну на шлях, жодній антинародним силам. 

Якщо ці плани здійсняться, ми повністю втратимо надію на те, що 
людина своєю працею зможе заробляти собі на нормальне життя, адже 
йдеться про подальше розтягування держави, про занепад моральних 
принципів, здатних скріплювати суспільство. Уже й зараз бачимо, як 
будівництво стає нормою, а поняття честі відступає десь на десятий план, 
панівними ознаками суспільства стають бездуховність, цинізм, безсоромність. 
Ось чому я стверджую: нинішня боротьба в парламенті, яку веде ліва опозиція 
з правою більшістю, що стала на бік Президент, це боротьба за те, щоб не 
допустити остаточного сповзання України в безодню економічної розрухи і 
духовного занепаду. 



 

( Підготовлено за матеріалами виступів О. О. Мороза на сесійних 
засіданнях Верховної Ради, на зустрічах з виборцями та у засобах масової 
інформації). 
12 травня 2000 року  



 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ - ЦЕ І Є СУТЬ 
СОЦІАЛІЗМУ! 

Звітна доповідь Політради СПУ VIII з'їзду Соціалістичної партії 
України 20 травня 2000 року 

Шановні делегати і гості з'їзду! Товариші! В історії нашої партії цей 
з'їзд займе особливе місце. Точніше ніж будь-коли ми маємо змогу оцінити 
тенденції розвитку держави і суспільства, визначити місце партії в 
суперечливих процесах розвитку, бачення перспектив і способів їх 
досягнення. Все це мусимо зафіксувати в новій редакції нашої програми і 
знайти засоби активізації всіх сторін партійної роботи, щоб програмні 
завдання стали досяжними. 

Потреба такого аналізу назріла. Вона вимагає повертатися до давньої 
історії і свіжих подій, бо суспільні процеси мають свою логіку і 
закономірності. Тому, здавалось би, незнайомий епізод нинішнього! життя 
насправді має глибоке коріння, його природу дослідили паші попередники, і 
цю природу треба знати. З іншого боку, в нинішньому житті маємо досить 
ознак іще невідомого, що потребує вивчення, аби в перспективі правильно 
враховувалися паростки нових закономірностей. Не випадково в чинній 
дотепер програмі партії ми уважно проаналізували сутність суспільних 
процесів, що були на території України впродовж майже століття. Треба 
сказати, що особливо перший розділ нашої програми є чи не єдиною в 
Україні спробою з позиції наукового аналізу прочитати історію СРСР і 
України в його складі Ця спроба настільки серйозна і самодостатня, що вона 
зберігає своє значення як важлива розробка на тривалу перспективу. В якій 
формі це буде: чи як додаток до пової редакції програми, чи як частина 
збірника документів (своєрідної історії партії), що видається, чи у вигляді 
перехідної компакт-програми — це справа для центрального активу партії. 
Справа, підкреслюю, важлива. Проте слід пам'ятати, що свою програму ми 
готували в умовах, коли попередня соціально-політична і економічна система 
вперше відчула могутні тектонічні зрушення, викликані внутрішніми і 
зовнішніми чинниками, об'єктивними і суб'єктивними причинами. Зрушення 
були потужними, але суспільні процеси мають свою інерцію, в свідомості 
людини як суспільної істоти вона проявляється теж. Тому паша програма 
виходила з уявлень, такі були характерними для того часу. Стан суспільних 
відносин вісім років тому був у більшій мірі продовженням попереднього і 
саме тому властивими йому інструментами ми пропонували досягнення 
необхідних перемін. Ми орієнтувалися на демократичну державу, свободу 
політичної діяльності, надійність попередніх зовнішніх економічних зв'язків, 
можливості фактично єдиної лівої партії. Деякою мірою зміст програми 



 

стосувався більше правлячої партії. Можливо, маючи в руках реальні важелі 
влади, партія могла б наблизити багато чого з того, що входило до програми. В 
тому сенсі програма відображала наш, певною мірою, романтизм, вона ніби 
спресовувала час, орієнтуючись на такі категорії, як «реальний соціалізм», 
«традиційні класові протиріччя», використання партією засобів масової 
інформації для формування суспільної свідомості, «утвердження державної 
монополії трудящих», «інтеграція світового комуністичного і робітничого 
руху» і навіть «сприяння роздержавленню власності» і «повне забезпечення 
житлом громадян України». З позиції сьогоднішнього дня надані положення 
можуть здатися наївними. Ми враховуємо це. Але враховуємо і те, що 
головна ідея програми — рух до самоврядного суспільства через 
звільнення від експлуатації трудящих — ця ідея пронизує і нову редакцію 
програми. Відрізняється вона тим, що враховує довший термін необхідної 
народно-демократичної республіки і що до її стану і форм управління треба 
іще дійти. Дійти, розуміючи причини нинішнього стану України. 

Ми часто чуємо міркування з приводу того, що в Україні немає 
альтернативи вибраному курсу реформ. Залишимо поза увагою те, що курс 
хаотичний, тобто ніякий. Подумаймо так: якщо реформи — добре дерево, то 
чому його плоди отруйні? І тут заміна садівника мало що дасть. Потрібне 
інше дерево, інші за змістом реформи. Щоб не вдаватись до 
соціально-економічного аналізу перемін у нашій державі »продовж 
останнього десятиріччя, назву лише їх інтегральний результат - втрату трьох 
(за іншими даними — чотирьох) мільйонів населення. Це підсумок 
нинішнього етапу реформ. Трохи детальніше зупинюся на політ 
економічному аналізі перемін, водночас шукаючи відповідь на кілька 
найважливіших запитань: в чому полягає основне протиріччя в сучасній 
Україні, і як воно впливає на стан і перспективи політичних процесів? 
чому ми звинувачуємо нинішню владу і вважаємо конче необхідним її 
змінити? 

Є класична формула природи суспільних протиріч, котра покладена на 
в основу марксової теорії розвитку суспільства. Це порушення відповідності 
між розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. Що ми бачимо в 
Україні? Виробництво зупинене, технології деградують, виробничі фонди 
морально і фізично старіють, кадри декваліфікуються і теж старіють. 
Відбувається розпад продуктивних сил. Виробничі відносини нібито 
відповідають такому процесу. Тут теж переміни серйозні, хоч їх родова ознака 
— найманий характер праці — залишається незмінною. Незмінною, проте 
багато гіршої якості, бо експлуатація праці триває на тлі повної безправності 
людини і коли втрачена повністю умова, що «підтягувала» людину до 



 

правової і моральної стійкості, — її співвласність на засоби виробництв. 
Співвласність опосередкована, скоріше умовна, у вигляді загальнонародної, 
точніше — державної. При всій умовності ця співвласність давала віддачу і 
частина додаткової вартості поверталася до працюючого безкоштовним 
навчанням дітей, медичною допомогою, санаторним обслуговуванням. Тепер 
же все стає відвертим. Отримавши свій сертифікат, тим самим швидко 
втративши будь-які права на власність, працівник уже зрозумів, що він ніякий 
не господар і що новий хазяїн (частіше невідомо хто) керується чистим 
інтересом — присвоюванням найманої праці. Експлуатований при тому ще й 
радий, бо він нарешті зрозумів, що науковий вираз «відчуження людини від 
праці» є звичайне, буденне тепер безробіття, яке торкається не менше третини 
працездатного населення. Зовні виходить, ніби між продуктивними силами і 
виробничими відносинами протиріч немає, бо деградація їх взаємна. В 
тому-то й справа, що протиріччя є, воно гостре. Відбулася унікальна в історії 
за напрямками, темпами і безцеремонністю зміна відносин власності. 

Подібне сталось з відносинами розподілу і споживання. В загальному 
вигляді нові виробничі відносини не відображають сутність і перспективи 
продуктивних сил. Відносини регресивні не лише порівняно з світовими 
тенденціями, а навіть з понівеченими продуктивними силами України, 
особливо, якщо брати до уваги головний компонент сил — людину. Це 
головне протиріччя наочно проявляється у відносинах надбудови і базису. Не 
будемо торкатися ідеології, політики, моралі, права, релігії, мистецтва... 
Намагання підігнати їх під потреби базису — нових виробничих відносин — 
очевидні. Але держава — найважливіший елемент надбудови — за своєю 
сутністю суперечить базису і продуктивним силам, соціальною формою яких 
базис і є. В чому це проявляється? 

По-перше, функції держави не можуть не відповідати змісту ви-
робничих відносин. Для багатоукладної економіки, розвитку конкурентного 
середовища як важливої складової економічної системи, використання 
ринкових механізмів у процесі розподілу і споживання функції держави не 
можуть бути адміністративними, командно-бюрократичними, оскільки в 
поєднанні з механізмами функціонування базису вони невідворотно ведуть до 
криміналізації всієї держави. Ринкові відносини (р) плюс адміністрування 
(а) дорівнює корупції (к). РАК - хвороба і суть функціонування в Україні 
нинішньої держави. 

По-друге, порядок формування державних органів для 
створюваного базису мусить бути лише демократичним. Те, що 
відбувається нині в Україні, ніякого відношення до демократії не має. 
Кумівство, угодовство при формуванні органів влади, доноси і 



 

напівкримінальна залежність по вертикалі і горизонталі владних механізмів, 
«досьє» на (ніжного, і всі «замазані» (злодійський жарґон вимушений, він 
віддзеркалює те, що в державі домінує), використання державних органів 
(прокуратури, міліції, служби безпеки, податкової інспекції, господарських  
керівників (!) і представників держадміністрації) для переслідування 
інакомислення — це ті принципи, на яких формується і функціонує нинішня 
влада в Україні. Варто згадати наслідки застосування цих принципів: 
відсутність свободи слова, використання брехні як інструменту 
держуправління, спотворення статистичних даних, фальсифікації виборів і 
референдумів. 

По-третє, держава, її структури і конкретні функціонери свідомо і 
відверто переступають через Конституцію і закони. Відбувається це зовні 
ніби на догоду доцільності, фактично — в інтересах меркантильних, 
приватних, при усвідомленні повної безкарності, бо ті, хто стоїть вище», 
роблять те ж саме, тільки в більших масштабах. Порушення законів владою 
стає повсякденним, звичним явищем, прикладом кожному. Незаконна 
діяльність влади блокує розвиток продуктивних сил, руйнує їх. 

По-четверте, досвід розвитку цивілізації, приклади революційних 
перетворень в Росії та інших країнах і наша нинішня практика це 
підтверджую, що штучний відрив виробничих відносин від продуктивній  сил, 
спроба з позиції відносин будувати продуктивні сили завжди 
спотворювали надбудову, найперше владу, робили її авторитарною. Якщо 
згаданий відрив спостерігався, наприклад, в результаті Жовтневої революції, 
коли в середовищі продуктивних сил ще не визріли необхідні виробничі 
відносини, і їх введення випереджало об'єктивну потребу, то вони хоч були 
для того періоду злободенними, бо вели до індустріалізації і сучасних на той 
час технологій. Та механізм був той же — диктатура, насильство. Через 
жертви — до протри у в розвитку продуктивних сил. У сучасній Україні 
«будівництво нори» регресивне, а методи всі ті ж — диктаторські. Узурпація 
державної влади, її відрив від народу, криміналізація, загроза фашизації 
політичного життя — така ціна порушення одного з основних законів 
суспільного розвитку. У тому суть основного протиріччя в сучасному 
розвитку українського суспільства. В тому причина необхідності зміни влади, 
захисту Конституції, демократії і парламентаризму. Це не вигадка 
Соціалістичної партії, це об'єктивна потреба. 

При тому треба мати на увазі, то влада в Україні специфічна. Створена 
за номенклатурно-клановим принципом, вона за декілька років стала 
системою в системі, відособленою від тих, ким керує, себто від народу. Л в 
номенклатурі головне — влада. Не власність, а влада. Буржуазія — клас 



 

імущий, а тому панівний. Номенклатура — панівна, а тому імуща. Тож 
політична влада і з її допомогою здобута власність — це головні інтереси 
нинішньої номенклатури. Більше влади і більше власності — такі її цілі. Щоб 
не шукати теоретичних обґрунтувань такого висновку, зішліться на практику 
в Донецьку, Житомирі, Дніпропетровську... будь-де: області чи районі. Чим 
займаються держадміністрації: виробництвом, соціальною сферою? Вик-
лючно — політикою, владою. А щоб усе було в порядку з мораллю, щоб не 
вступати в конфлікти з совістю, совість просто викинули. Така влада не 
сильна, вона не користується довірою народу. Але вона й не слабка. Вона 
страшна, небезпечна. Небезпечна розумінням своєї приреченості, бо їй 
відступати нікуди. Тому й діє за приказкою: «Або най, або пропав» — або 
повне знищення опозиції, щоб, утримуючи владу, уникнути відповідальності, 
або зникнення цієї влади з політичної сцени. З цього приводу ми, соціалісти, 
говоримо так: ганьба представників влади нам ні  до чого (тим наче, в її 
структурах достатньо і порядних людей). А ось усунення камарильї від влади 
— необхідне і невідворотне. 

На головне внутрішнє протиріччя в Україні накладаються глобальні 
тенденції. Про це йдеться в проекті програми. Варто, однак, торкнутися 
одного з них — розвитку співвідношень вітчизняного і зарубіжного капіталу. 
Через це співвідношення ми ніби у фокусі спостерігаємо головне протиріччя 
сучасної світової системи. У проекті пової редакції програми воно визначене 
як «поляризація інтересів країн «золотого мільярду» і решти експлуатованого 
ним світу». Прояви цієї поляризації помітні особливо в країнах третього світу, 
а Україну невблаганно заштовхують у розряд відсталих, власне, колоній. На 
жаль, держава сьогодні не здатна оцінити структуру капіталу, навіть провести 
інвентаризацію основних фондів. Така мета нею і не переслідується. Навпаки, 
передбачені законом функції і структури (наприклад, національний 
електронний депозитарій) навмисне блокуються на догоду клановим, 
корупційним інтересам. Підтвердженням тому є приклади переходу власності 
або боротьба за неї в Миколаївському глиноземному заводі, усіх обленерго, 
Укртелекомі, Лисичанському НПЗ, в металургійному і хімічному комплексах, 
системі хлібопродуктів, портовому господарстві і морському транспорті, 
нафтогазовому комплексі, мережі продуктопроводів і сховищ. Тим часом 
структура капіталу все більше змінюється на користь капіталу зовнішнього, 
що (не дивлячись на доцільність різного виду зовнішнього інвестування) при 
порушенні оптимального співвідношення перетворюватиме Україну на 
придаток світової системи господарства, формуватиме продуктивні сипі 
держави-колонії. Так і відбувається. Досить проаналізувати динаміку і 
структуру експорту-імпорту чи поцікавитись, чому більше п’яти тисяч 



 

кандидатів і докторів наук виїхали за кордон, а тисячі вдома займаються т. зв. 
«економічним туризмом» або стоять за рундучками на базарах. Перепоною 
такому сповзанню країни в прірву має стати держава, влада, що діятиме на 
основі перспективної програми, в якій червоною ниткою проходитиме лінія на 
підтримку вітчизняного капіталу, власного товаровиробника. Ми, соціалісти, 
таку програму не вперше пропонуємо. Однак влада діє в зворотному 
напрямку, що підтверджується руйнуванням індустріальної системи у всіх 
секторах економіки. А без індустріальної системи ні про який прогрес 
суспільства і економіки мріяти не варто. Коли ж іще зважити на те, що нові 
відношення власності, що вводяться тепер, невблаганно вступають у 
протиріччя з існуючими, намагаються їх підпорядкувати собі (у нас — з 
допомогою держави), то перспектив для індустріалізації і прогресу не 
залишається зовсім. Яскравий приклад ситуація в АПК. Розвал інтеграції і 
агропромислової кооперації, основ індустріальних технологій в рослинництві 
і тваринництві ні і приплескування та присвистування властей має одну мету: 
розпорошення основних фондів і їх найважливішої складової — землі. 
Робиться це саме на догоду регресу, саме в інтересах зовнішнього капіталу. 
саме на шкоду України та її народу. Коли влада вболіває за народ і державу, 
вона не дозволить руйнувати систему господарювання навіть у кризовій 
ситуації. С. Ніколаєнко, секретар Політради, може засвідчити, що в Югославії, 
де внаслідок варварських бомбардувань знищено третину енергокомплексів, 
ні на хвилину не припинялося електропостачання, своєчасно і в повному 
обсязі проведені польові роботи. Принагідно від імені нашого з'їзду вітаємо 
мужній народ Югославії, наших колег — Соціалістичну партію Сербії, 
бажаємо їм стійкості, мужності у відстоюванні суверенних прав країни, 
захисті прав людей на життя і свободу. 

Правда нинішнього періоду полягає в тому, що просування по 
нав’язаному владою шляху в бік допотопного капіталізму як нібито осичин 
прогресу в майбутньому нічого доброго не дасть. Така мета (хоч ми і не її 
прибічники) нездійсненна. Досяжним при нинішній політиці буде лише 
колоніальний стан України — сировинного, трудового, споживчого 
акумулятора «золотого мільярда». В цьому і правда, і трагедія України. 

Ще більша небезпека, як згадувалося раніше, полягає в тому, що 
держава «будує» суспільні відносини, формує продуктивні сили. Йде процес 
протилежний природному. Цивілізація знає лише один інструмент такого 
«будівництва» — деспотію, диктатуру. У нашому випадку — 
кримінальну диктатуру. Ось чому іще ми говоримо про заміну влади і її 
політики (і «садівника», і «дерева»). Мова тут не про особистість, скажімо, 
Президента. Вій — продукт своєї епохи. Без зміни політики в бік 



 

демократичного соціалізму нічого не зміниться. Про це йдеться в новій 
редакції нашої програми. Ми боремося не за абстрактну демократію. 
Формально, декоративно вона у нас є. Ми боремося за неї по суті. Адже 
наявність близько ста партій не означає багатопартійності. Навпаки, це 
свідчення одпопартійності. І ця єдина партія — партія влади, що маскується 
час від часу під різні вивіски — то НДП, то СДПУ(о), Демсоюз, Аграрна 
партія — окремо чи в різних комбінаціях, але своїм складом, 
інструментарієм і цілями — вона єдина, об'єднана, небезпечна, 
антинародна. Ця партія, вибачте за тавтологію, антипартійна. Вона перший 
ворог саме політичних партій будь-якого спрямування. Вона злісний ворог 
громадянського суспільства, до розвитку якого вона ж нібито закликає. 

Відсутність демократії при одпопартійності — явище закономірне. А 
недемократична держава, та ще в період (як нині) реакції і системної кризи, 
завжди випинає саму себе: риторикою в ім'я демократії, популяризацією в 
ЗМІ, збільшенням силових структур, навіть зовнішньою атрибутикою. Звідси 
обвал нагород і звань, особливі номери на автомобілях, генеральські мундири, 
як новорічна ялинка, міліціонери на кожному перехресті, паради і прийоми. І 
як відбиток такого хизування держави — жебраки на папертях і в переходах, 
індустрія жебрацтва на перехрестях вулиць, голодні учителі і учні, ветерани, 
що риються на смітниках, епідемії тифу, СІІІДу, туберкульозу і сифілісу, 
страшне безробіття, падіння моралі, зневіра людей. У тому, можливо, 
головна проблема для справді політичних партій. Трагедія не в тому, що 
народ у нас «не такий» або що він «не розібрався», а в тому, що він нам не 
вірить. Ні владі, ні опозиції, ні правим, ні лівим, ні рухівцям, ні 
комуністам. Розклад голосів на виборах, референдумах, під час соціологічних 
замірів не відображає свідому позицію народу. Він відображає лише вплив 
факторів: затухаючого (природним порядком) потягу до визначеності, 
«определенности», котра була при комуністах; рефлексії на потребу 
національного і державного самовизначення; рівня фальсифікації і 
маніпулювання голосами з боку партії влади. Причому два перші фактори 
взаємопов'язані і самоцінні, вони ніяким чином не свідчать про рівень роботи 
партій. Сумарно вопи послідовно зменшуватимуться, збільшуючи тим самим 
простір для третього, адміністративного фактора — інструменту 
кланово-диктаторської влади. Для формування суспільної свідомості як 
джерела політичної дії в Україні вкрай не вистачає впливу ще одного фактора 
— показового прикладу переваг паростків сучасного соціалістичного 
господарювання і соціальної захищеності. Не вистачає підстав, чи хоч 
приводу, котрий створити повинні ми в своїй програмі і практичній 
конкретній роботі, консолідуючи свої зусилля з зусиллями інших партій. Бо 



 

якщо народ не бачить перспективи, якщо люди не усвідомлюють причин 
свого стану і не бачать способу, яким цей стан можна змінити, — їх 
боротьба безнадійна, а наш розрахунок на їх підтримку — ілюзорний. 
Стан справ у державі людина найкраще бачить на прикладі своєї сім'ї, роботи, 
власної перспективи. Вона сьогодні мало приваблива. І щоб не «тиснути на 
сльозу», а тим більше не минатися до лакування дійсності, що робиться 
пропрезидентськими теле-і радіоканалами (і нагадує здравиці на поминках), 
треба зробити лаконічний аналіз того, що відбувається в Україні, назвати 
причини занепаду і шляхи його подолання. 

Зосередитися слід на економіці і кадрах, бо вони — основа і 
«вирішують все». Якраз тому паша програма-мінімум ніби незвично і ні 
партійного документа багато місця відводить конкретним питаними 
економіці, промисловій та аграрній політиці, соціальній сфері, роботі партії в 
умовах опозиції. Вдаються до подібного аналізу і наші сусіди по політичному 
спектру. Ми бачимо багато збігу в оцінках, особливо в характеристиках 
економічних процесів. Наприклад, цікавий аналіз зроблено головою 
Соціал-демократичної партії України Ю Буздуганом на основі балансів 
держави (загального макроекономічного, міжгалузевого, 
кредитно-фінансового, споживання, амортизаційного тощо). Він робить 
висновки, пропозиції щодо політики подолання кризи, що переважно 
збігаються з нашими. Саме по собі це симптоматично, бо розширює 
перспективу співпраці. Для підтвердження назву деякі цифри і висновки, 
маючи на увазі, що і в нашій програмі головний підсумок перемін, котрих ми 
добиваємось в Україні дні кожної людини, зводиться до «...відновлення 
високого рівня зайнятості висококваліфікованої робочої сили та 
справедливої оплати її праці». Чому так ставиться завдання? У 1990 році в 
Україні було 23,5 млн зайнятих, тобто забезпечених роботою і зарплатою. 
Тепер — близько 9 млн. З частково безробітними та зайнятими в 
неформальних сферах — приблизно 16 мли; 14,5 млн громадян — пенсіонери, 
60% і" працездатного населення. Головним чипом через безробіття ВВП в 
країні за десять років скоротився з 117 млрд доларів до 30,7, або в 4 рази. 
Економіка України відкрита, з недосконалою загальною і галузевою 
структурою, мало не повністю залежна від зовнішнього факіра (енергія, 
виробнича кооперація, ринки). Невиправдані експерименти протягом 
останнього десятиріччя поглибили деформації, що для нашої економіки були 
характерними. Виникла якісно нова модель, мій не забезпечує жоден з 
критеріїв доцільності існування економіки: ефективність використання 
капіталу, його прискорене відтворення, справедливість розподілу та 
стабільність. Спотворюючи міжгалузеві стосунки, надмірно розвинулось 



 

посередництво. При збереженні попередніх механізмів державного 
втручання помітною стала міжгалузева експлуатація на користь 
електроенергетики, нафтогазової галузі, транспорту і сфери обігу, причому 
експлуатація не на користь підприємств галузей, а для кишені тих же 
посередників, що з допомогою влади створили позадержавні угруповання 
економічних монополістів в центрі і регіонах. 

Влада формувалася від потреби нових відносин, виходячи, перш за все, 
з інтересів посередництва. їм служили створені (зайві для прозорої економіки) 
структури при главі держави — різноманітні комісії, групи консультантів 
тощо. Розвиток корупції стимулювався владою. Тому сприяла лібералізація 
зовнішніх економічних зв'язків, знищення будь-якого контролю, 
кредитно-фінансова політика. Невиправдано згортається розмір грошової 
маси, особливо у відношенні до ВВП. Так званий рівень монетизації 
скоротився більше ніж у 5 разів. В обігу катастрофічно не вистачає грошей, що 
стимулювало бартер — «золоте дно» для посередництва і мафії, суцільну 
доларизацію економіки, кризу неплатежів, позабанківський обіг грошей, 
кредиторську заборгованість. Остання сягає понад 220 млрд гривень, майже 
вдвічі перевищує ВВП. Повністю розбалансоване споживання, основою якого 
у нас раніше і в цілому світі завжди була заробітна плата. Нормально, коли 
зарплата складає 60-80% ВВП, у нас — близько 25%. Замість формування 
необхідного балансу держава йде зворотним шляхом: ціни і тарифи 
стрімко наближаються до світових, а зарплата (особливо реальна) 
знижується, не виплачується зовсім, що, правда, дає можливість декому з 
достойників радіти: погляньте, в Україні магазини повні товару, а черг немає. 
По-перше, чий товар? А по-друге, хіба створить чергу учитель, зарплата якого 
130-140 гри і з 1996 року не індексується, хоч гривня за цей час упала в ціпі в 
2,5 рази? Неймовірно здеформована структура споживання. Коли скрізь у 
світі, як раніше в СРСР, співвідношення середньої та мінімальної зарплати 
складає 2-2,5 рази, в Україні його просто визначити не можна. До 1996 року, 
коли тінізація економіки і грошових розрахунків ще піддавалася 
спостереженню, згадане співвідношення сягало більше 50. Що тепер — знає 
один Бог, якщо ним вважати мало схожого на Ісуса І. Мітюкова — міністра 
фінансів. Але що він скаже, коли в Україні 3% багатих, 7% — з середнім 
рівнем достатку, 90% — бідних. При стабільній економіці ці цифри мали бути 
іншими. В усякому разі, близько трьох чвертей населення повинні мати 
середній рівень достатку. Знищено систему амортизації, платіжний баланс 
досяг критичної межі. Політика влади, коли за кредитні ін'єкції на вимогу 
МВФ підриваються основи економічної та соціальної сфери, довела свою 
мийну неспроможність. Кредити не вирішують жодної з проблем держави, і 



 

нинішні позички зводяться лише до примітивної схеми переміщення при 
загальному зростанні боргів. А їх же до 1994 року не було зовсім. 

Що політика влади спрямована «не туди», точніше, що політики їм млі 
як такої, видно з аналізу індустріальної" структури економіки, країною вона 
успадкована здеформованою, коли над усіма домінувала саме індустріальна 
(плануюча) система, система великих і середніх підприємств, доповнена 
натуральним господарством, що задовольняло потреби сільського та міського 
населення безпосередньо або через базари. У структурі не вистачало 
конкурентного середовища, котре, власне, і є ринковим. Воно активне, 
швидко освоює ефективні сектори економіки, працює на споживача — 
людину ї саме є споживачем найперше індустріальної системи, стимулюючи її 
розвиток, генеруючи ініціативу. Що розвивати конкурентну складову 
економіки було необхідно — не викликає заперечень. Але те, що сталося, має 
ознаки злочину перед державою і народом. Замість розвитку ринкового 
середовища підприємства індустріального рівня корпоратизовували і 
приватизовували. Відбулась небачена в світовій практиці 
деіндустіалізація економіки, замість трьох секторів: індустріального, 
ринкового і натурального залишається в зародковому (або спотвореному) 
вигляді ринковий і натуральний (що зріс надзвичайно). З такою структурою в 
світову економіку можна інтегруватись лише сировинним придатком, не 
системами тропосферного зв'язку, які випускав Світловодський радіозавод, а 
подрібнювачами кормів, котрі він, освоївши, не може ніяк збути. Кадри, що 
здійснюють владу в Україні тепер, як уже згадувалось, прилаштовують свої 
інтереси до інтересів кланів, що займаються посередництвом. їх інтерес 
недалекий, «від корита». Це теж одна з причин нинішнього стану України, бо 
правду кажуть аналітики, що структури влади сучасної України не здатні 
не тільки вирішувати завдання, що стоять перед державою, але і фор-
мулювати їх. У новій редакції програми партії ми пропонуємо низку заходів 
для подолання кризового стану в економіці, і не лише в ній. Піддаючи належне 
підприємництву, розвитку конкурентного середовища, індивідуальній 
ініціативі, ми, тим не менше, вважаємо, що осторонь біди не може стояти 
держава. Саме з її допомогою, її зусиллями потрібно відновити загальний 
економічний баланс, де головною фігурі по має стати паш працюючий 
громадянин. Він і головний інвестор, і виробник, і споживач з відповідним 
рівнем зарплати. Те саме стосується і пенсіонерів, і соціально незахищених 
людей. Тому відновлення  повнопрофільного пенсійного забезпечення, 
зростання соціальних виплат, повернення заощаджень тощо — не лише 
соціальні вимоги, а й найголовніша умова оживлення економіки. 



 

Без втручання держави не вдасться змінити, подолати міжгалузеві 
диспропорції, відновити кредитно-фінансовий баланс (вдаючись, зокрема, і до 
державного кредитування через зв'язану емісію) випуску техніки для села, 
літаків, кораблів — того, що буде «розвертати» всю економіку. З допомогою 
держави слід переглянути податкову політику, збільшити і раціонально 
спрямувати грошові потоки, припинити вивіз капіталу за кордон, відновити 
індустріальну систему. Індустріалізація економіки це гасло соціалістів та 
інших реалістичних партій, розумінням цієї ключової проблеми повинні 
перейнятися всі, хто хоче добра країні, хто з нею пов'язує свою долю. Чи 
робить щось у цьому напрямі нинішня влада? Які цілі вона переслідує? Що тут 
сказати: яка влада, такі и цілі. У багатьох регіонах, виступаючи на 
звітно-виборних конференціях партії та зустрічах з громадянами, мені не раз 
доводилось характеризувати сучасну політику української нової-старої влади. 
Сконцентровано вона зводиться до трьох позицій (до речі, глибоко 
проаналізованих опозиційним громадським об'єднанням «МИ» — С. 
Головатий, ІО. Оробець, С. Кудряшов та інші) Перше. Юридично узаконити 
авторитарний режим влади. Друге. Амністувати награбовані капітали. Третє. 
Створити умови, щоб за награбоване можна було монопольно скупити все, що 
варте уваги в Україні, в т. ч. землю, власне, «відмити» награбоване. Щоб 
здійснити ці завдання, потрібна низка суто політичних заходів] які послідовно, 
повністю або частково, реалізовані владою, а саме: вибори Президента, 
паплюження і руйнування парламенту, закріплення через референдум і зміни 
до Конституції нового, диктаторського порядку. Паралельно здійснюються 
інші кроки, в т. ч. неконституційні укази про адміністративну реформу, про 
АПК, про механізм амністії капіталів. Сподіваючись на безкарність і 
спираючись нібито на підтримку народу (хоч підтримки і немає), Президент 
відверто виклав суть своїх намірів в посланці до парламенту, зіславшись при 
тому двічі на В. І. Леніна, хоч той говорив зовсім не так і з абсолютно іншого 
приводу. Зокрема, «...вчора було рано, завтра буде пізно...» н устах Ілліча 
стосувалося інтересів пароду, в устах Даниловича — інтересів злодіїв. А в 
решті — ніби сходиться. Для здійснення наміченого потрібні адекватні засоби. 
Оскільки намічене суперечить інтересам народу, то і засоби вибрані 
антинародні, незаконні. «Адміністративний ресурс» — так називають це 
сучасні українські політологи. Зрозумілою мовою це означає залучення до 
незаконних дій в інтересах влади, кланів і мафії всього державного механізму. 
Ці дії класифікуються як кримінальні злочини, бо пов'язані з цинічним 
порушенням законів, нехтуванням елементарних прав громадян, 
переслідуванням, брехнею, заручництвом, де неучасть у злочинствах навіть 
порядну людину виставляє за межі структури влади, власне, за межі умов 



 

існування. (Саме тому всупереч своїм переконанням вели агітацію учителі, 
студенти, чиновництво). Так використовувати людей, маніпулювати і 
спільною свідомістю і поведінкою народу можна тільки тоді, коли мін 
доведений до злиденного матеріального і духовного стану. 

В Україні кіпця 90-х років зіткнулися дві тенденції: успадковане 
патерналістське сприйняття держави людиною і потреба самостійно поротися 
за життя. В умовах загрози безробіття і втрати надій на хоч якийсь достаток 
боротьба за життя стає боротьбою за виживання, інтереси окремих людей не 
зливаються в соціально-класові інтереси, протесні настрої не переростають в 
політичну дію. Страх паралізує ми ціпу і множиться серед громадянства. Цим 
доволі успішно корисні і вся влада. Така влада може триматися лише на 
злиднях і невігластві. Якраз тому влада і не дбає за виробництво, її інтереси в 
інших площинах суспільних відносин. Бо розвинене виробництво породить 
інші спільні інтереси людей, які владу змінять, диктуючи їй ці інтереси. 
Брехливою є сентенція, що звучить із запроданських телепрограм, мовляв, 
соціалістам чим гірше, тим краще. Ні, якщо людям стане краще, то гірше буде 
не нам, а владі. Бо коли запрацює виробництво, то затамовані сьогодні 
протиріччя вийдуть назовні і справді класовий інтерес торкнеться конкретних 
речей: кому, що і на яких правах належить (влада, власність, прибутки тощо). 
Влада цього боїться як чорт ладану. Адже це відповідальність. Щоб її 
уникнути треба боротися за владу. Референдум, повна і абсолютна 
фальсифікація його результатів — такий шлях вибрали «ініціатори від 
народу» О. Волков, Л. Кучма, В. Медведчук. Цинічні, ґвалтівні і незаконні 
форми його проведення вже одержали наші політичні оцінки. Висловилися з 
того приводу, при нашій підтримці теж, і міжнародні організації — РС, 
Соцінтерн, Венеціанська комісія. Своє ставлення до організації референдуму і 
його суті точно висловили журналісти нашої черкаської молодіжки: 
«Брехерендум похерендум». Політвиконком СПУ, аналізуючи численні 
порушення порядку, проведення голосувань, в т. ч. на так званому 
референдумі, ігнорування всіх наших матеріалів, що доводять зловмисність 
таких порушень, змушений був визначити, що влада на чолі з Президентом 
розбещено, свідомо і в широкому масштабі вийшла в своїй діяльності за межі 
Конституції, законів, за межі норм людської моралі. Здавалось би, це змушує 
нас шукати адекватні ходи. Нас і раніше звинувачували в тому, що ми не 
використовуємо за прикладом влади так звані прагматичні технології. Можна 
зрозуміти докори і однопартійній, і просто співчуваючих. Проти лома треба... 
більший лом, зрозуміло. Але партія не може вдаватися до фальшивок, до 
цинізму і незаконних дій. Низькі ідеали, примітивні інстинкти і методи їх 
насадження — явище тимчасове. Суспільство все це переросте, а партія, що 



 

ними скористається, — назавжди втратить своє лице. Це не чистоплюйство, 
це принципові позиція Соціалістичної партії, і ми будемо дотримуватися її 
завжди Натомість ми шукатимемо законні варіанти боротьби за інтереси і 
права людини. Допомагають нам у тому безпечність, що є наслідком без 
карності, і недалекоглядність тих, хто, використовуючи інструменті влади, 
творить зло для народу. Так трапилося з результатами референдуму. Його 
ініціатори не сподівалися, що разом відповіді на чотири питання з бюлетенів 
означають не що інше, як вимогу поставити всіх у рівні рамки перед законом, 
забезпечити злагодженість дій влади і взаємну відповідальність її гілок, 
зробити продуктивнішою законотворну діяльність, наблизити якість 
внутрішніх механізмів влади до європейських стандартів. Відповіді на ці 
вимоги народу представники лівих, правих і центристських партій у 
парламенті виклали в проекті змін до Конституції. Вони чомусь називаються 
альтернативою президентським. Яка альтернатива? У президентському 
варіанті йдеться про те, щоб, простіше кажучи, довбнею пробити три дірки в 
складному конституційному полі, аби потім спекулятивно протягувати на ці 
прогалини права вигідне для себе тлумачення прав і обов'язків. Цього не 
можна допустити. Тим паче коли чуєш, як брехливо нав'язується думка, що 
лише Президент здатний зрозуміти, чого хотіли ініціатори і що показало 
всенародне волевиявлення. Про ініціаторів говорити не варто, а від імені 
народу виступати може лише Верховна Рада, ці її функція, визначена 
Конституцією. Президент же — глава держави! не треба його відволікати від 
важливих державних справ, нав'язувати те, чим він займатися не повинен. 
Колізія з дискредитацією і руйнуванням парламенту, тепер з референдумом 
лише чіткіше проявила! хто є хто. Водночас вона виразно показала, що 
Україна сьогодні знаходиться на роздоріжжі. На зламі тисячоліть куди 
вона попрямує: у бік демократії, утвердження прав людини, справедливості і 
громадянського суспільства, чи впаде в багнюку диктатури, бандитських 
«розборок», безробіття, безправ'я, безнадії для трудящої людини? Ніколи ще 
так відверто і гостро не поставало це доленосне питання Відповідь на нього 
мусимо знайти ми, соціалісти. У нашій програмі її повій редакції, на наш 
погляд, вистачає аргументів щодо такої ролі особливо в частині під назвою 
«СПУ — лівоцентристська партія», адже першою ознакою такого місця ми 
вважаємо знаходження партії и епіцентрі найважливіших політичних подій. 

Однією з таких подій була участь нашої партії в президентських 
виборах. Це було серйозне випробування на зрілість партії і на зрілість 
суспільства. Межі доповіді на з'їзді не дають змоги глибше торкнутися цієї 
теми, вона потребує окремого висвітлення на основі аналізу, який зроблено на 
засіданнях Політради, районних і обласних конференціях, окремими штабами, 



 

їх активістами і просто небайдужими громадянами. Проте деякі висновки 
повторити треба. Вибори ми програли. І суспільство, і партія, і взагалі 
прогресивні сили. Чи могли виграти? Могли. У принципі могли. Хто винен? 
Ми самі. І не тільні ми. Перше. Готуючи стратегію кампанії і практичні дії, ми 
орієнтувалися на демократичний характер виборів. Те, що було насправді, 
використання «адміністративного ресурсу» під час його коментування 
польським, голландським, німецьким, італійським та іншим парламентаріям, 
дипломатам, журналістам викликало у них лише репліку: «Ні, ці неможливо, 
це страшно». Виявляється, можливо. Звідси висновок "і майбутнє: готуючи 
таку кампанію, треба мати подвійний, потрійний запас міцності: 
матеріальний, кадровий, фінансовий, технологічний. Об'єктивно 
оцінюючи, визнаємо: ми не могли все це зрониш самі. Особливо серйозно 
треба опрацювати тему інформаційної блокади і зомбування суспільства 
владою через ЗМІ. Разом з усіма опозиційними силами треба створити 
незалежну, об'єктивну газету, яка б могла говорити правду людям про те, що 
діється в Україні. Те ж стосується електронних ЗМІ. Створити на 
надпартійних, можливо, пінах, без права на саму газету окремих структур, бо 
при всій, здавалось би, нелогічності пропозиції вона пояснюється тим, що в 
Україні сьогодні найбільший дефіцит — дефіцит правди. 

До речі, зверніть увагу: нас замовчували, тепер вдаються до 
непристойностей, фальшивок. Маючи всі адміністративні важелі, владі не 
вдається замовчати партію. І не вдасться. З іншого боку, якщо влада так 
стурбована соціалістами, а ціну владі і її гучномовцям ми знаємо, то, значить, 
робота наша правильна, потрібна. 

Друге. Перемогу не можна було здобути, не об'єднавши зусиль п і»  
опозиційних структур, найперше лівих партій, зокрема соціалістів, селян і 
комуністів. Того не сталося. Починаючи з березня 1997 року, ми пропонували 
об'єднання, координацію дій. Наші пропозиції не були підтримані ще під час 
виборів до Верховної Ради. Те ж сталося і під час виборів президентських. 

Не чіпатимемо Селянську партію. її керівництво (як і керівництво 
Аграрної партії — вони з одного кореня) здатне тривалий час дотримуватися 
двох протилежних думок одночасно, розуміючи, що одна виключає іншу, і 
будучи упевненими в обох. Розрахунок у партії був на помітну фігуру О. 
Ткаченка. Він же абсолютно сформована особистість зі своїми плюсами і 
мінусами, яку треба такою і сприймати, не намагаючись щось змінювати. Це 
не було достатньо враховано. 

Прогресистів не торкаємося теж, їх функція більшості людей уже 
зрозуміла. 



 

Розрахунок був на Компартію, її лідера П. Симоненка. При наших 
можливостях і розумінні ситуації тоді і тепер мусимо визнати – погодити 
єдину кандидатуру можливості не було. Ми не могли говорити про це 
виборцям, вони хотіли простої ясності. А як під час відносно коротких 
зустрічей говорити про особливості перемін, про інтереси людей, про 
можливості партій? Ми сподівалися, і не безпідставно, пройти до другого 
туру. 

Зараз багато хто вважає, що на комуністах, їх керівному активі лежить 
вина за перше і друге обрання нинішнього Президента. В принципі, так 
говорити можна, особливо якщо врахувати, що до першого туру, впродовж 
багатьох місяців уся державна машина фальшування та дискредитації була 
спрямована проти Соцпартії, а комуністів оберігали для втілення російського 
варіанту виборів. Одначе таке звинувачення не наше, воно цікаве хіба що на 
перспективу. 

Чому так? Як би не прикро було це говорити, та ще в присутності 
керівництва Компартії, йому, як і всім нам, треба зрозуміти — в «обозримой» 
перспективі в Україні комуністи прийти до влади не мають шансів (хоч би 
тому, наприклад, що значна частина громадян не може вибачити комуністам 
втрату своєї Батьківщини). Про причини такого висновку можна вести 
полеміку. Нас же цікавлять факти. А вони якраз підтверджують цей висновок. 
Звідси і потреба спільного аналізу політичних тенденцій в Україні, щоб 
чіткіше визначити механізми взаємодії, завдання і перспективи. Ми готові до 
такого аналізу. Тим паче відповідальність за поразку у нас спільна, є навіть 
конкретні винуватці: Мороз і Симоненко. Можна вважати такий висновок 
дискусійним, але він присутній в суспільній свідомості. 

Третє. Чи не краще було, знаючи про неможливість домовитися з 
комуністами, не виставляти кандидатуру від Соцпартії? Так відсторонено 
радив дехто з активу партії, правда, після виборів. Відповідаю: ні. 

Кілька аргументів щодо цього. 
Соціологія, всі політичні аналізи, експертні оцінки тощо підтверд-

жували: на виборах Л. Кучму міг перемогти тільки представник Соцпартії. 
Знав це і Президент. 

Мати підстави вести кампанію і відмовлятись від боротьби — означає 
підривати авторитет партії. Цього не можна було б пояснити виборцям, яким 
ще не раз доведеться голосувати. 

Виборча кампанія — ще одна можливість для політичної про-
світницької роботи. Ми зобов'язані були скористатись такою пагодою. 

Ми прекрасно розуміли, що одна партія (як і всі інші) самостійно 
перемогу забезпечити не могла. Тому готували народно-патріотичне 



 

об'єднання, куди партія увійшла складовою частиною. Це було через низку 
об'єктивностей менш ефективно, ніж очікувалось, але доцільність такого 
кроку сумніву не викликає. 

Ми мали моральні підстави боротися, спираючись, окрім іншого, на 
багаторазові запевнення в підтримці одного з лідерів Селянської партії О. 
Ткаченка, хоч сказане раніше щодо нього теж малося на увазі. 

Нарешті, поразка — наука, школа для партії. Ми перенесли, 
пережили потрясіння від поразки. Чи пережили б від перемоги — важко 
сказати. Вдумайтесь в це. 

Четверте. Як працював наш штаб? Так, наскільки у нього вистачало 
можливостей. Аби вони були такими, як у нинішнього Президента, ми б в 
один тур забезпечили обрання президентів в усіх країнах. СНД. Це не 
бахвальство. Просто можливості наші були настільки обмеженими, що їх 
знають лише кілька чоловік. Яких, до речі, найбільші і шельмують, в т. ч. і 
зсередини партії та її активу. 

Проте, вступаючи в кампанію, ми не блефували. Наміри наші були 
серйозні, виправдані. 

П'яте. Про допущені помилки. їх багато. Головна з них — до кампанії 
такого рівня треба готуватись не за рік, а мінімум за два роки. Ми запізнилися 
з розгортанням структур, навчанням активу, репетуванням матеріальних 
ресурсів, а тому не змогли забезпечити наростаючу динаміку кампанії. Це 
особливо важливо з огляду на ще недостатню чисельність партії, а 
координація зусиль з іншими структурами — не одне й те ж, що кампанія 
однієї сильної партії. 

Ми не зуміли скрізь організувати взаємодію штабів і партійного активу 
так, як це було, наприклад, в Кіровограді, Вінниці, Рівному, Закарпатті, 
Запоріжжі. «Ми», в даному випадку, не тільки центральний штаб, а й актив у 
Львові, Чернігові, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, інших областях та 
в Криму. 

Не вдалося довести до логічного завершення систему контролю ні 
ходом голосування і підбиттям підсумків. Схема, запропонована 
таращанцями, схвалена лише формально. На практиці вона не застосована, бо 
не вивчена, не освоєна. її застосування — мінімум 10% врятованих від 
фальсифікації голосів. Це — теж урок на майбутнє. 

Серйозної корекції потребувало пропагандистське забезпечення 
компанії. Ми не зовсім переконливі були в своїх пропозиціях, допущено креп 
в бік критики стану справ замість пропаганди ясної перспективи. Слід було 
також скоротити кількість поїздок кандидата, зосередившись на реалізації 
ефективного медіа-проекту. В умовах блокади це був необхідний маневр. 



 

Не вдалося «посвітити» нових політиків, котрі увійдуть в структури 
влади обов'язково. Цю ваду доведеться виправляти під час довиборів і виборів 
у парламент та місцеві органи влади. 

Дещо шаблонно використовувались можливості активу, зокрема 
депутатів. Один здатний запалити людей на зустрічі, іншому краще 
підготувати аналіз, узагальнити досвід. 

Нарешті, тактичні кроки не повинні суперечити стратегії. Вдаючись до 
них, слід продумувати не лише «підхід», а й «відхід». Йдеться про «канівську 
четвірку». її створення і участь у ній обумовлені необхідністю прориву 
інформаційної блокади. Можу сказати, що ефект був позитивним. В усякому 
разі, це підтверджували соціологічні заміри, а в кіпці вересня Є. Марчук 
погодився зняти свою кандидатуру на користь представника Соцпартії. Після 
14 жовтня потрібно було діяльність «четвірки» припинити. Було допущено 
помилку, намагання завершити розпочате не дало успіху. Після криворізької 
провокації, з якої стирчать вуха спецслужб, до деяких членів «канівської 
четвірки» були застосовані додаткові важелі виливу, джерело яких б'є на 
вулиці Банковій. 

Цей фрагмент кампанії, однак, не переважає інші фактори. Там, де 
робота була поставлена серйозно, втрати від «четвірки» на загальному 
результаті позначилися мало. А там, де роботи необхідної не вистачало, ця 
помилка ніби стала вирішальною. Все, однак, треба аналізувати в порівнянні. 

Природно, що значну частину часу в період між сьомим і восьмим 
з'їздом Політрада і партійний актив присвятили виборам. Але не менш 
важливими були і інші напрями діяльності партії. 

Нагадаю, VII з'їзд СПУ відбувся 19 грудня 1998 року. Він поставив 
низку конкретних завдань, над якими працювала Політрада. Безумовно, 
головним з них було все, що пов'язане з виборами Президент та. Соціалістична 
партія України була активним учасником виборчого процесу. Як уже 
згадувалось, ми виступали в складі НПО, але провідна роль в об'єднанні була 
за партією. В ході кампанії було виконано надзвичайний обсяг організаційної 
роботи: 

— створена своєрідна виборча армія чисельністю майже 100 тисяч 
активістів; 

- паші штаби діяли в усіх містах і районах України; 
— у виборчих комісіях було зайнято більше 50 тисяч наших 

представників; 
— в усіх 225 виборчих округах працювали довірені особи. В багатьох 

місцях добре себе зарекомендували молоді соціалісти — СКМівці, що справді 
перетворюються в серйозну політичну організацію. 



 

Створена також система агітації і пропаганди, яка передбачала весь 
арсенал засобів: листівки, газети, телебачення, радіо, усну агітацію, поїздки 
кандидата. За своїми обсягами та виливом ця робота перевищувала все те, що 
було у нас раніше. Навіть опоненти змушені були віддати належне зробленому 
нами. На жаль, бажаного результату не досягнуто. Аналіз уроків кампанії по 
виборах Президента України було зроблено 20 листопада 1999 року на 
засіданні Політради СПУ. Там дано принципову оцінку роботі 
Політвиконкому та регіональним партійним комітетам, зроблено аналіз 
політичної ситуації в Україні, намічено найближчі завдання партії, проведено 
певну ротацію кадрів. Документи Політради опубліковані, не буду на них 
зупинятись. Важливо, щоб висновки, які ми зробили, були враховані в нашій 
щоденній роботі. 

Участь СПУ в президентських виборах і її протидія авантюрі з ре-
ферендумом ще раз підтвердили, що перемогти, взяти на себе 
відповідальність за згуртування всіх патріотичних сил і вивести Україну 
з катастрофічного стану може тільки справді масова, організаційно міцна 
партія. 

Період після минулого з'їзду підтверджував зв'язок між 
організаційними можливостями партійних організацій і результатами їх 
роботи, зокрема у президентській кампанії. Там, де партійні організації мали 
розгалужені структури, чисельність, активістів, що добре розумілись у справі, 
проблеми вирішувались без надмірних ускладнень. У Житомирській, 
Полтавській, Черкаській, Київській обласних партійних організаціях та 
Київській міській завдяки можливостям партійних організацій доцільно 
поєднувались посади начальників штабів і перших секретарів обкомів партії в 
особі О. Баранівського, С. Бульби, О. Малиновського, А. Грязєва, В. Семенюк. 
Крім керівників обласних партійних організацій, авторитет серед населення 
мала більшість керівників районних та первинних осередків. Успіхи саме в 
названих обласних партійних організаціях тримаються на авторитетних 
лідерах партійних осередків. Серед них: Я. Сугак, І. Куценко з Черкаської 
області; Н. Ковальчук, С. Піскун, І. Мельник з Житомирської області; М. 
Гриценко, П. Безуглий, І. Доценко з Київської області; В. Стасовський, Г. 
Симоненко, В. Харченко з Полтавської області і багато інших секретарів 
райкомів, звичайно, не лише в названих областях. Розцінюйте самі — в 
районах, де чисельність партійців перевищує 100 осіб, в президентській 
компанії ми здобули підтримку, як правило, більше 20% виборців. 

Життя підтвердило, що курс на реформування, оновлення, 
зміцнення рядів, професіоналізацію партії, взятий VI—VII з'їздами 
МІУ ,  єдино вірний. 



 

На момент проведення VI з'їзду чисельність СПУ складала 12,5 тис. 
партійців, до VII з'їзду — 21 тисячу. 

У листопаді 1999 р. Політрадою СПУ було прийнято рішення про 
перереєстрацію членів партії, мета якої — уточнення чисельного складу 
партії, подальше її організаційне зміцнення. 

За підсумками перереєстрації на перше травня цього року 
чисельність партії складає понад 28 тисяч членів. 

Частина партійців з різних причин не перереєструвались. Найбільший 
процент таких в Донецькій, Миколаївській, Луганській, Харківській областях. 

Проведений аналіз свідчить, що головними мотивами відсіву є 
розчарування підсумками президентських виборів, шалений тиск на наших 
активістів з боку влади. Не випадково кілька тисяч членів нині знаходяться в 
партії фактично на напівлегальному становищі, оскільки специфіка їх роботи 
в структурах влади, бюджетних організаціях, в органах господарського 
управління в умовах терору не дозволяє скористатись конституційним правом 
працювати в партії легально. Новій І Політраді слід буде вивчити специфіку 
роботи з такою частиною активу, розповсюдити специфічний досвід. 

Важливо відзначити, що в СПУ вже після президентських виборів 
вступили понад дві тисячі нових членів, здебільшого молодого віку, які 
активно працювали в передвиборчих штабах. 

Звідси висновок: приріст партії забезпечується участю людей в 
конкретній політичній роботі. Застій не дає приросту, поширення впливу. Ще 
деталь. Наша партія практично єдина, яка не робить таємниці, не завищує 
штучно свій чисельний склад. Ми відкрито подаємо статис-1 тику в пресі, 
робимо це свідомо, відчуваємо, що партія живе, міцніє, молодіє, має 
перспективу. Проте така динаміка росту чисельності партії не може нас 
задовольнити, особливо враховуючи стійку підтримку на виборах в межах 
трьох мільйонів виборців, а також потребу мати під час виборів не менше 150 
тисяч активних партійців. Виконуючи рішення VII з'їду СПУ, розгорталась 
робота по створенню та реєстрації регіональних структур партії (їх 
збільшилося за цей час на 265). Коли б не відставання Дніпропетровського, 
Донецького, Запорізького, Львівського, Одеського, Харківського обкомів 
СПУ, то цю роботу можна було б ближчим часом завершити. Однак визнаємо: 
це питання стоїть на порядку денному з 1996 року. Давайте домовимось, що 
VIII з'їзд буде останнім, на якому воно звучить взагалі. Одне з перших питань, 
яке має бути розглянуте повою Політрадою, повинно стосуватись форм і 
методів роботи партії в опозиції, кадрової політики, забезпечення перспективи 
розвитку партії і зростання її впливу в усіх сферах життя. Концепція такого 
напряму діяльності підготовлена А. Грязєвим, попередньо розглянута 



 

членами Політвиконкому. Безпосереднім виразником організаційного стану, в 
якому перебуває партія після президентських і виборів, була звітно-виборча 
кампанія. Як вже було сказано, вона супроводжувалась перереєстрацією. 
Прихід нових людей в партію, які поділяють сучасні соціалістичні погляди, 
привів, що є природним, до зміни керівництва в багатьох районних, а також в 
Кримській республіканській, Дніпропетровській, Рівненській, Чернівецькій 
обласних і організаціях. Досить напружено проходила звітно-виборча 
кампанія в Донецькій та Львівській обласних парторганізаціях. Це зумовлено 
багатьма факторами, в т. ч. настроями партійців, що були результатом не 
тільки стану в самій партії, але й обставинами, які склалися в регіоні.  

У Донецькій області, зокрема, посилився тиск місцевої влади на 
партійні структури. Він супроводжується переслідуванням, погрозами 
звільнення з роботи за належність до партії. З цим слід рахуватись. Зовнішній 
вплив накладається на настрої багатьох членів партії, яким властивий 
радикалізм щодо таких питань, як мова, проблеми влади, ставлення до 
радянського минулого. Звичайно, це формує і настрої керівників обласної 
організації, впливає на етап справ у самій організації. Там значно зменшилась 
чисельність, не вирішуються питання створення комітетів у багатьох містах та 
районах області. Я ніскільки не збираюсь виправдовувати серйозні помилки, 
які були допущені в роботі активу на чолі з О. Рибаковим. Вважаю, що 
об'єктивну оцінку їх діяльності було зроблено на виїзному засіданні 
Політвиконкому в Донецьку. Хочу тільки підкреслити, що ускладнення 
завдань потребує і відповідного підходу до їх вирішення. Резерви для цього в 
обласній партійній організації є. 

Щодо ситуації у Львівській обласній організації, то умови там ниці, 
радикалізм більше притаманний ЇЇ керівництву. Це не те ж саме, mu 
принциповість. Не завжди враховується місцевий фактор, який теж нe 
простий, але за змістом щодо згаданих проблем протилежний німецькому. 
Сума об'єктивностей з причинами, що залежать від керівників, заважала 
обласній партійній організації просувати свій вплив за межі міста Львова. А 
Львівщина — не тільки обласний центр. 

Політвиконком в ході звітної кампанії поставив додаткові вимоги m 
перших секретарів обкомів О. Рибакова та О. Покровського. Вони стосуються, 
в першу чергу, створення у визначені строки партійних організацій у всіх 
районах та містах області, наведення порядку в обліку та посилення роботи 
щодо поповнення партійних лав. Вважаю, що це ніяк не порушує 
демократичні принципи. Тут ніщо не суперечить Статуту або рішенням VI 
з'їзду щодо розбудови партії. Мова йде про професіоналізацію, що стосується 
діяльності всіх партійних ланок, всієї партії, про підвищення ролі активу, а не 



 

зведення його до реєстратора подій. Ми не маємо права ставитися зневажливо 
до активу проводити його ротацію і не вимагати від нього виконання 
партійних рішень та норм Статуту. У цьому наша не тільки сила, а й умова 
виживання, захисту наших людей. Після VII з'їзду, як ви знаєте, чимало зусиль 
знадобилось, щоб зберегти єдність партії, нейтралізувати розкольницькі дії 
групи під керівництвом І. Чижа. Політвиконком СПУ тричі розглядав на своїх 
засіданнях ситуацію, пов’язану  з діяльністю цієї групи, давав їм оцінку, 
пропонував припинити позастатутні дії. 

Ми розуміли, що так звана «соціалістична платформа», як 
організаційна форма діяльності, була по суті формальним прикриттям пн. 
спрямованих на розкол партії, що повністю співпадало з лінією и і іди на 
політичне та організаційне знищення СПУ. Заради збереження партії 
Політрада вдалась до необхідних кроків: вісім членів Політради, в т. ч. три 
колишніх секретаря Політради, були виключені з партії. Політичні декларації 
та практичні дії Всеукраїнського об'єднання лівих «Справедливість», яке 
невдовзі було проголошено, свідчать, що компромісу «платформістами» 
заздалегідь не передбачалось. І, що характерно, тепер виявляється, що 
претензії в межах партії були зовсім іншими, ніж поза партією. Це наводить на 
деякі роздуми. Усі знають: була б перемога на президентських виборах - 
платформи не з'явилось би. Отже, причина все-таки не в організації партійної 
роботи і не у виборах. Хоч і у виборах теж. По своїй натурі люди різні. На них 
тиснуть різні обставини: сімейні справи, відчуття перспективи, врешті, 
честолюбство. Це нормально. Поразка партії в кампанії не могла пройти для 
організації безслідно. Тільки було б цілком пристойно, якби ініціатори т. зв. 
платформи відверто сказали про свої наміри, не тероризували партію, а 
зайнялися б чесно своїм облаштуванням. Адже за їхньою риторикою (котра 
певною мірою небезпідставна) приховувалися банальні особисті інтереси 
окремих людей. Прикро, що їм повірили, переконаний, чесні активісти, 
найперше жінки з групи Ганни Зими, а також Людмила Додонова та Світлана 
Демченко. Думається, незабаром вони розберуться, що й до чого Тільки нехай 
пам'ятають, зла на них ми не держимо. А дії ініціаторів — звичайна зрада. На 
зраді ще піде і ніколи в світі нічого доброго не було зведено. Іще одне, як 
штрих до ситуації. Є опозиція і опозиція. Скажімо, опозиція комуністів для 
влади невідворотна. Вона її деякою мірою і влаштовує якраз через 
вимушеність. Бо не визнавати — значить лицемірити, робити помилки в 
розрахунках. Інша справа опозиція партії, хрещеним батьком якої є сам 
Президент. Це опозиція призначена. Такі були і раніше, хоч це вже з розряду 
історичних аналогій. На тлі зради особливої поваги гідні вчинки тисяч нових 
партійців, позиція ділових людей у партії і фракції: Анатолія Станкова, 



 

Володимира Макеєнка, Ігоря Квятковського, Василя Цушка, Івана Бокого, 
Володимира Мухіна. На місцях те ж саме можні сказати про Олександра 
Пеклушенка, Якова Бондара, Станіслава Сідлецького, Леоніда Мордовця, 
Олексія Малиновського, Едуарда Береговенка, Миколу і Світлану Мельників, 
Ганну Вінниченко, Степана Керквуда, Миколу Садового, Катерину 
Лук'янову... сотень і сотень інших активістів. Не всі вони члени партії, але 
переслідують їх, руйнуючи життєві плани, сучасні опричники. Люди стоять, 
бо вони люди. Спасибі їм! Широко відомі в Україні факти переслідувань 
наших однодумців, що не можуть миритися з неправдою, — Костянтина 
Лященка з Нікополя, Олександра Пойди з Верхньодніпровська, Сергія Салова 
з Донецька, Валерія Гукова з Путивля, Петра Федірка з Лебедина. Але відомо і 
те, що ці люди показують зразки мужності стійкості, громадянської позиції. 
Віддамо їм належне! З іншого боку, це спонукає партію, її керівництво до 
активної дії. Бо чесні люди їй повинні обманутися, їх потенціал мусить бути 
реалізованим. І буде! До честі нашої партії, за повідомленнями з місць лише 
близько 250 членів СПУ перейшли на позиції недавніх платформістів. 

Важливим напрямом була ідеологічна робота, але дивімося на неї все ж 
через організаційні можливості. Головна проблема, яку ми вирішували, — 
розширення впливу на людей. Практика засвідчила, що там, де створено 
розгалужену мережу партійних осередків, вдалося дійти якщо не до кожної 
хати, то хоча б до значної кількості людей. Тому для того, щоб дійсно 
впливати на свідомість, ми повинні збільшувати кількісний склад організацій. 
Але цього замало, сьогодні особливого значення набуває агітація і пропаганда. 
Ми не маємо такої чисельності, як комуністи, таких грошей, як ДС чи 
СДПУ(о), таких владних важелів, як НДП. Тому треба розраховувати на інші 
засоби, на професійність цієї роботи. За звітний період партія надбала новий 
досвід. Налагоджено систематичну співпрацю з деякими телеканалами, 
газетами, у всіх областях випускаються наші регіональні газети. Інший напрям 
— наочна агітація, зустрічі, масові акції. Під час виборів було випущено 
необхідні тиражі плакатів, буклетів, календарів, листівок, підготовлено багато 
агітаційних стендів. Кожній обласній організації саме тепер доцільно 
виготовити свої агітаційні стенди й використовувати їх під час проведення 
масових акцій в людних місцях. Але найголовнішим знаряддям впливу на 
людей залишається слово, звернення до кожної окремої людини. Вибори 
засвідчили, що ми не змогли організувати як слід кампанію «від хати до хати». 
У нас бракувало не стільки людей або аргументів, скільки знань, ораторських 
навичок, іноді звичайної сміливості. Сьогодні в партії не повинно бути 
«статистів». Кожен член партії має бути агітатором. Настав час створити 
мережу постійних агітаторів, проводити їх (як і всього активу) планове 



 

навчання. Особливо це важливо для пропаганди нової редакції програми 
партії. Не є таємницею, що наш ідеологічний актив працює поки що від 
виборів до виборів. Так не годиться. Безперервність, наступність пропаганди і 
агітації — найважливіша умова успіху. Для зміни на краще ми проводили 
семінари ідеологічного активу, забезпечували необхідною літературою: 
брошурами, інформаційними матеріалами тощо. Прекрасною школою 
підготовки жіночого активу були семінари, організовані активістами груп Н. 
Покотило. Близько півтисячі жінок пройшли через ці семінари. Ще раз 
повторю: на сі ні підготовку ідеологів слід розглядати як безперервний процес 
в Києві, і в областях. Зміни торкнулися нашої преси, зокрема ЦО газети 
«Товариш». Газета стала цікавішою, виваженою і одночасно гострою, 
непримиренною у відстоюванні наших принципів. Значно зріс її наклад. Проте 
нам не вдалось забезпечити рентабельну передплату —, близько 100 тис. 
примірників. А це вже залежить не тільки від редакції, але в більшій мірі від 
кожного з нас. Після тривалих дискусій ми визначились з концепцією газети 
— вона має бути партійним органом, що на ділі забезпечує функції 
колективного пропагандиста, агітатора і організатора. Кожен член партії має 
передплачувати партійну газету та мати як одне з головних доручень — бути ЇЇ 
розповсюджувач чем. Окремо слід сказати про місцеві партійні газети. 
Прикро, але рівень їхньої роботи, за невеликим винятком, бажає кращого. Ця 
проблема зараз у стадії вирішення. В умовах переслідування СПУ, її членів та 
прибічників посилена правозахисна діяльність. Сьогодні це стає одним з 
головних напрямів діяльності СПУ, бо окрім державної системи фальсифікації 
виборів та референдумів в Україні вже відпрацьована державна система 
переслідування громадян за політичні переконання, іншими словами — 
система політичного терору. Як інакше можна назвати це явище, коли за 
належність до лівоцентристської партії чи сприяння їй в Україні відмовляють 
в роботі, позбавляють її, перешкоджають займатися підприємництвом, 
організовують фізичне насильство, безпідставно затримують, арештовують, 
переслідують. І це в той час, коли Україна ратифікувала Європейську 
Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, коли влада запевняє 
європейські інституції про незмінність курсу на демократію, дотримання прав 
і свобод людини в Україні. Це в той час, коли в половині країн Європи 
лівоцентристські партії знаходяться при владі і відстоюють людські цінності. 
В умовах політичного терору ми змушені були вдаватися до різних форм 
захисту наших людей. Зроблені заяви від СПУ та фракції «Лівий центр», по 
регіонах узагальнені матеріали, зроблені відповідні подання до 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до Генеральної прокуратури, 
МВС, судів, до європейських інституцій, у ряді місць проведені акції 



 

протесту, здійснено індивідуальну підтримку постраждалих та їх сімей, 
активно ця тема висвітлюється на сторінках газет. Вперше ми виграли низку 
судових процесів з пропрезидентськими газетами та телебаченням. З іншого 
боку, ми вдячні різноманітним «акцентам» та «семи дням» за популяризацію 
партії, Своєю упередженістю та печерним примітивізмом вони викликають! 
потрібне нам сприйняття людей. Хочу запевнити, що й падалі жодне 
посягання влади на права та свободи членів партії та наших ; прибічників не 
залишаться без реагування з боку Політвиконкому і депутатської фракції. 
Огляд справ за період після минулого з'їзду переконує, що до питання 
правового захисту ми повинні підходити масштабніше і розглядати цю роботу 
як форму партійного впливу на людей, як засіб завоювання прихильників. В 
умовах жорсткої міжпартійної боротьби за розум і серця людей (це по-новому, 
наприклад, показало святкування Першотравня та Дня Перемоги в Україні) 
необхідно від ідеологічних закликів та лозунгів рішуче переходити до 
розробки та, головне, до реалізації різного виду соціальних програм. Захист 
людей праці від порушень їх прав і свобод — дуже важлива соціальна турбота 
партії. Для райкомів, міськкомів, обкомів партії після з'їзду — це одне із 
найважливіших завдань. Структури громадського об'єднання «Правозахист» 
потрібно створити повсюди і вдихнути в них нове життя. До людей — через їх 
інтереси і проблеми. Тільки таким шляхом ми зможемо зміцнити авторитет і 
свої лави. 

Партія — це, перш за все, люди. З їх прагненнями, переконаннями, 
досвідом і характерами. Після минулого з'їзду ми пережили чи не 
найскладніший період свого існування. Були піднесення і розчарування, що 
вплинуло на загальний стан партії. А що вона не втратила свій потенціал, то, 
перш за все, — заслуга активу, ваша, товариші делегати. Значення мала і 
спрямованість на роботу. Той, хто йде, хто має діло, на дріб'язок себе не 
стратить. Конструювання цього «діла» залежало, звичайно, від секретарів 
Політради, від Політвиконкому. Слід визнати, що з секретарів склалася 
команда. Команда особистостей, і якими непросто, а тому цікаво працювати. 
За роки в Соцпартії виросли, набули сучасного досвіду Й. Вінський, В. 
Шибко, С. Ніколаєнко. Кожен з них здатний очолити партію. Звичайно, 
більше спитати можна з Й. Вінського. Він — перший секретар. Професійний 
«орговик», з ґрунтовною теоретичною і практичною підготовкою, відданий 
партійній справі, він, однак, нерідко забуває, що в партії немає підлеглих, є 
товариші, однодумці, що дисципліна в партії — не самоціль, а засіб 
досягнення мети. Причому дисципліна свідома. Це людина, якій бракує іще 
внутрішнього компромісу, коли, будучи повністю впевненим у своїй правоті, 
треба бути терпимим до іншої, навіть помилкової, думки. Щось подібне 



 

можна сказати і про С. Ніколаєнка, потенціал якого більше тієї ролі, котру він 
займає у партії і державі. Не випадково саме йому доручили кілька важливих 
напрямів у фракції і парламенті, що позначилося позитивно на наслідках. 
Треба мати на увазі і те, що як фахівець він, можна сказати, врятував 
професійну освіту в Україні, першим ставав на захист учительства. В. Шибка 
менше знають ветерани партії. Він кілька років працював за кордоном. 
Повернувшись, не спокусився на престижні пропозиції (ціною виходу з 
партії). Професор, дипломат і... надзвичайно практичний в конкретних 
питаннях. Швидко вникає в суть будь-якої справи, хоч інколи в спілкуванні з 
багатьма людьми може пропустити золоті крупинки цінних порад і критики. 
Саме завдяки йому вдається часом вивести Політвиконком зі штопору 
непримиренних позицій. Г. Гармаш — людина не без недоліків, але для жінки 
— це не вада. Мабуть, усі відчувають, що за оргроботу в партії відповідає 
творча, грамотна і добросовісна людина. За кордоном також працював П. 
Ткачук, що в партії з перших днів. Висококласний юрист, науковець, 
викладач, також віддав перевагу партійній роботі. Треба, однак, йому братися 
за вибудову юридичної «вертикалі» в усій партії, бо чим дал тим більше нам 
потрібні будуть юристи різного профілю в усіх ланках партії. Зовні 
малоефектна робота В. Кізіми, але те, що вдалося йому зробити, зводячи в 
один матеріал безліч пропозицій до пpoграми партії, було б не під силу менш 
досвідченим активістам. Можна сподіватися, що з того розмаїття пропозицій 
він набере тепер досить матеріалів, щоб журнал «Вибір» виходив регулярно і 
частіше. Не хочу вживати знайоме вам — «любимец партии» — стосовно Ю. 
Луценка, але в партії його знають добре, як талановиту, молоду, але вже 
практичним досвідом відповідальної роботи людину. Деякі недоліки 
особистого плану ми знімаємо в робочому порядку, а в цілому йому варто 
позбутися певної розхристаності, бути більш раціональним. Можливо, це вада 
молодості, хоч молодість теж вада, яка дуже швидко зникає. Якщо з'їзд введе 
названих товаришів у склад Політради, їх можна було б знову рекомендувати 
на посаду секретарів. Кілька слів про фракцію в парламенті. Як відомо, з 
початку роботи Верховної Ради України була створена фракція блоку — 
«Лівий центр». На жалі вже під час утворення керівних органів парламенту ми 
відчули намір керівництва Селянської партії вести іншу політику, ніж 
передбачену попередніми домовленостями, в тому числі й Угодою про 
створення блоку. Восени 1998 року, незважаючи на наші застереження про не 
доцільність роз'єднання, була створена окрема фракція Селянські партії 
України. Саме з того моменту, вважаємо, розпочалося руйнування 
парламенту. Подальший розвиток подій показав, що розкол блоку був 
спричинений серйозними прорахунками у виборі склад партійного списку не 



 

тільки з числа селян. З кіпця 1998 і майже весь 1999 рік зусилля членів фракції 
були зосереджені на участі у виборі Президента України. Пізніше — в 
колізіях, що стосувались розкол парламенту, Конституції тощо. Переважна 
більшість депутатів віднеслась до доручених справ самовіддано. Особлива 
подяка жінкам Н. Марковській, В. Семенюк, Н. Покотило, які не рахувалися з 
часом, сімейними клопотами. Зразком у ставленні до справ фракції партії є М. 
Степанов. Під час збурень початку нинішнього року інтереси фракції і 
парламентаризму уміло захищали І. Мусієнко, О. Шеховцов. Фракція взагалі 
активізувала свою роботу після доручення до керівництва нею С. Ніколаєнка. 
Народні депутати розробили і внесли на розгляд Верховної Ради України 
більше 100 законопроектів практично з усіх напрямів життя. В т. ч. закони 
щодо зменшення податкового тиску на селян, підтримки освіти, виплати 
пенсій, управління держмайном, розширення функцій органів місцевого 
самоврядування. Це законопроекти як альтернатива курсу, що зараз 
здійснюється напівкримінальною владою, мають готуватись, пропагуватись і 
впроваджуватись не тільки народними депутатами, а й всією партією разом з 
тими, хто нас підтримує. Можливості впливу фракції останнім і и ом суттєво 
скоротилися. Компенсувати їх можна активнішою співпрацею з органами 
місцевої влади. А там роботи — непочатий край. Партія взагалі цей напрям до 
уваги не брала. То принципова помилка наслідки якої чим далі, тим більше 
проявляються. Із 140 тисяч депутатів всіх рівнів соціалістів є не більше тисячі! 
Тут просто нема про що говорити. Помилку слід виправляти. Фракція 
організовує семінари для депутатів місцевих рад з розглядом нагальних 
питань суспільного життя, обміну досвідом, надання методичної допомоги. 
Досвід невеликий, але переконливий. Його поширення на місцях — завдання 
обласних комітетів партії. 

Шановні товариші! Протягом тривалого часу в партії виникало 
питання про необхідність нової редакції Програми СПУ. Boно стояло і на VI, і 
на VII з'їздах партії. Тривалий час над цим документом працювали Теоретична 
рада, регіональні комітети партії. З'їзд доручив завершити цю справу 
Політраді. 20 листопада 1999 року Політрада прийняла порядок підготовки 
редакції Програми. Переконалися, що партія має серйозний теоретичний та 
ідеологічний потенціал. Проект, який вам пропонується до розгляду, — 
результат роботи всього активу, котра координувалася Політрадою, зокрема 
секретарем Політради СПУ В. Кізімою. Враховуючи особливу вагу цього 
документа та нашого рішення щодо його затвердження (а нюанси будуть 
викладені у доповіді В. Кізіми), торкнуся лише одного поняття, аби допомогти 
визначитися тим, хто хотів би висловитися щодо змісту програми. Під час 
обговорення проекту найбільше дискусій точилося довкола поняття 



 

демократичний соціалізм. Можна виділити дві групи аргументації: політичну і 
суттєво-термінологічну. На позиції багатьох виливало те, що ми виросли зі 
свого минулого, а демократичний соціалізм як дефініція скомпрометував себе 
стараннями М. Горбачова, О. Яковлева та інших. Частині дискусантів не 
підходило те, що словосполучення «демократичний соціалізм» згадується 
часто в документах західних соціал-демократів, а це опортунізм, ревізіонізм і 
всілякий інший «ізм» Забувалося при тому, що в нині діючій програмі ми самі 
визнали, що соціалізму в СРСР не було і що західні соціал-демократи і 
соціалісти слово «соціалізм» без «демократичний» вживають не рідше, ніж у 
нас в попередні роки (між іншим, звертаючись одне до одного, в Соцінтерні в 
тому числі, через близьке нам слово «товариш». Щодо згаданих колишніх 
наших вождів, то їхні наміри настільки розходилися з діями, що зважати на їх 
слова як на аргумент принаймні несерйозно. До того ж підводиться нове 
покоління, яке не зважає на розмови п'ятнадцятирічної давності. Вважаю, що в 
цій частині дискусія вичерпана, навантаження слів «соціалізм» і 
«демократичний соціалізм» в їх історичному контексті і політичному значенні 
урівноважені, за кожним із них є і позитив, і негатив. Набагато важливішою є 
суть терміну. Дискусії в цій частині мали своє давні коріння і стосувалися, 
зважте, якраз слова «соціалізм». Річ навіть ні в тому, хто був правий — Ленін 
чи Бернштейн, більшовики чи меншовики, суперечки яких практикою ще не 
підкріплені, а тому схилятися до того: соціалізм — це стан чи процес, етап чи 
лад, його слід будувати, підтримувати, чи він виростає сам... — це все 
важливо, але не настільки, щоб з того тепер (а не на початку століття) займати 
непримиренну позицію. Ми називаємо демократичним соціалізмом систему 
суспільних відносин. Це система, що виростає з розвитку продуктивних сил. 
Це система, що розвивається сама і в тому розвитку забезпечує наближення до 
стану свободи людини, яка у трудовій своїй діяльності стає власником засобів 
виробництва, розпоряджається результатами своєї праці, бере участь в 
управлінні справами свого підприємства (галузі, економіки, держави). При 
тому ключове Поняття власності може бути різного виду і змісту, залежно від 
рівня розвитку суспільства, розподілу праці, її характеру, структури 
економіки і багатьох інших обставин. В узагальненому випадку паші 
попередники вживали поняття «співвласність» («сособственность» — рос.). 
Сама по собі співвласність передбачає колективістські засади, взаємну 
відповідальність людей, що може реалізуватися лише через різні форми 
самоврядування. А це вже елемент виробничих відносин, котрий при їх 
накопиченні невідворотно відтворюватиметься у надбудові, її т. ч. у 
структурах держави. Це відбувається тоді, коли паростки соціалістичності 
стає достатньо для такого відтворення, отже і сама надбудова починає 



 

функціонувати для задоволення інтересів згаданих паростків, кількість яких 
якісно виливає на всі процеси в суспільств і характер самої надбудови. Але ж 
свободу індивіда, колективу, групи тощо побудувати не можна. Вона 
пробивається в стосунках таких же індивідів і груп, котрі також прагнуть 
свободи, задоволення своїй інтересів. Йде пошук компромісу, пошук через 
надбудову (право, закон, мораль тощо). Не варто доводити, що способом 
досягнення нікого стану може бути лише демократія. У сукупності це і формує 
систему суспільних відносин демократичного соціалізму, де соціалізм є мета і 
якісна характеристика наближення до цієї мети, а демократія спосіб 
досягнення цієї мети, також із своїми перемінними характеристиками. Ці 
складові одного поняття взаємозалежні і нерозривні (як форма і зміст, як 
єдність протилежностей), поняття, що не може бути статичним, як все живе у 
природі і суспільному розвитку. Демократичний соціалізм — не загравання 
із Заходом і не зрада попередніх ідеалів, не конвергенція і не ізоляція. 
Демократичний соціалізм – це і є суть соціалізму. Інакшим він бути  не 
може! Це наша мета і спосіб досягнення мети, шлях до якої викладений у 
нашій Програмі! 

Товариші! Друзі! Побратими! Настав час найсерйозніших 
випробувань. На не так багато, як потрібно, але буде більше. Власним 
прикладом. Життєвою позицією, вірою в справедливість ми згуртуємо людей. 
Вони хочуть жити у вільній державі, де гідність кожного буде захищена, де 
сім’я матиме перспективу, а добробут буде забезпечуватись звільненою 
працею. 

 Шлях наш тяжкий, але вірний. Нас будуть переслідувати, але нам 
вистачить мужності. Нас будуть паплюжити, але наша мораль вище бруду і 
брехні. Нас будуть залякувати, купувати, але правда не купується! Купується 
тільки зрада. Наша сила в єдності і правді! 

Разом з народом – до кращої долі! 
  



 

РОЗУМІННЯ СВОБОДИ 
Відповіді на запитання газети «Товариш» 

— Олександре Олександровичу, з'їзд відбувся. Прийнято Програму 
СПУ в повій редакції. У чому ж тепер полягає відмінність соціалістів від 
комуністів і соціал-демократів? 

— Як у представників однієї громадської течії, що відстоює ідею 
вільної праці, у соціалістів, комуністів і соціал-демократів багато спільного. 
Тому відмінності між ними відносні, і у жодному разі їх не треба 
протиставляти. 

По-перше, ми, соціалісти, не вважаємо єдиною умовою звільнення 
праці зміну відносин власності, у тому числі, не вважаємо такою ліквідацію 
приватної власності. Цим ми відрізняємося від комуністів. 

З соціал-демократами ми розходимося в розумінні та оцінці ролі 
економічної демократії у виробництві, розподілі і споживанні. Така 
демократія важлива, але також не звільняє працю від експлуатації. 

Соціалісти бачать перспективу в зміні найманого характеру праці — 
причини експлуатації. Головною умовою для цього ми вважаємо розвиток 
різних форм співволодіння засобами виробництва при одночасному 
застосуванні найефективніших форм виробничої (і не тільки) демократії. 

По-друге, просто кажучи, комуніст формулює свій ідеал звільнення 
праці так: «Це наше, тому ми вільні». 

Соціал-демократ заперечить: «Моя праця оцінюється справедливо, 
тому я вільний». 

Соціаліст скаже: «У «нашому» є «моє», а оцінку своєї праці я роблю 
сам, тому я вільний разом з такими ж, як я». 

І по-третє, комуністи мають намір будувати свій, особливий 
соціально-економічний уклад. Соціал-демократи намагаються присто-
совувати людину до суспільних умов, що змінюються. 

А соціалісти активно сприяють розвиткові умов, за яких людина стає 
вільною. 

Повторюю — ці відмінності умовні, у політиці комуністів, 
соціал-демократів і соціалістів спільного не менше, ніж відмінностей. 

31 травня 2000 року 
  



 

ПРОПОНУЮ КОНКРЕТНУ ПРОГРАМУ 
СТВОРЕННЯ ШИРОКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

Виступ на V з'їзді КПУ 24 червня 2000 року 
Шановні товариші! Друзі! 

Під імені Соціалістичної партії України сердечно вітаю з'їзд комуністів 
і бажаю успіхів у боротьбі за спільні цілі, які ми ставимо перед собою! 

Кожен етап розвитку суспільства висуває на порядок денний питання, 
які для певного етапу є ключовими. Сьогодні такими є питання консолідації, 
згуртування соціалістичного руху в Україні та в світовім вимірі. 

Цей висновок настільки очевидний, настільки зрозумілий усім 
громадянам, настільки загрозливий для нинішнього владного 
режиму,говорити про нього як про повий висновок навіть незручно. Якщо 
говорити про істинність суспільних явищ, то потреба єдності лівих в Україні 
набуває ознак абсолютної істини. 

Будемо відвертими, діяльність Соціалістичної і Комуністичної партій в 
Україні, їхніх керівних органів не відповідає цій основній потребі суспільства. 
І вам, і нам можна переконливо доводити небезпеку авторитаризму в 
політичній сфері, розпаду продуктивних сил суспільства, руйнування 
економіки, нищення соціальної сфери, приниження гідності людей в духовній 
та всіх інших суспільних сферах. Однак людині, котра на собі все те відчуває, 
від наших доводів не етапі легше. Вона шкірою своєю все те бачить і без нас, 
тільки не може вигнути: чого ви там, зверху, не поділили? Чому ви не дієте 
разом? 

Поміж собою ми можемо вести теоретичні дискусії. Ви кажете про 
загострення класової боротьби. Ми говоримо про те, що в умовах нинішньої 
глибокої кризи протестні настрої не переростають у політичну дію, тому 
абстрактно правильний висновок про загострення і часової боротьби на 
практиці не знаходить поки що свого підтвердження. Він стане практично 
важливим тоді, коли ми разом, узгодженими, зрозумілими для людей діями 
привнесемо в протесті настрої усвідомлення причин такого стану людей. 

І ніякий «політичний вождь», жодна партія — ні  Комуністична, ні 
Соціалістична, ніяка інша — не здатні самостійно забезпечити поворот у 
суспільному розвитку. А відповідальність за не вирішення цього завдання 
лягає на паші партії, на вашу найперше. Чому? Тому що ви володієте і ще 
тривалий час будете володіти абсолютною політичною рентою, котра для 
українського суспільства виражається словом «комуністична». Обсяг цієї 
ренти в різних регіонах коливається від 5 до 30 відсотків, а різниця між цими 
показниками і результатами різних виборів та соціологічних замірів є 



 

диференціальною оцінкою роботи вашої партійної організації. Це, вважаю, і є 
основним предметом аналізу для керівництва Компартії, у тому числі і на 
з'їзді. 

Отже, у вас, як і в кожної партії, є своє поле для роботи. Але для всього 
громадянства важливіше відчути, що спільні завдання ми вміємо вирішувати 
разом. 

Проблема єдності добре відома владі. Не випадково, як подейкують в 
Мінюсті, вони дотримуються установки з Байкової: «Реєструвати всі партії. 
Чим більше їх є, тим більше їх ненавидять люди». Неї ручаюсь за 
достовірність установки, але вона доволі обґрунтована. 

Розуміючи небезпеку єдності опозиції, влада сприяє створенню 
багатьох організацій - «консолідаторів». Не випадково і раніше, і тепер 
заявлено про об'єднуючі місії продуманих владою структур Г. Філіпчука, В. 
Пустовойтенка, В. Медведчука, І. Чижа, А. Деркача... Відчуваючи потребу 
об'єднання всіх (і лівих, і правих) політичних силі проти розтягування і 
розвалу держави, Борис Олійник вдався до створення також консолідуючого 
фронту народної боротьби. Аби реалізація ідеї не вела до ізоляції впливових 
політичних сил, пропоную вашому з'їздові одностайно підтримати Бориса 
Олійника, всією партією увійти в згаданий фронт. 

Не можна допустити, щоб могутній політ прапора справедливості — 
Бориса Олійника — розміняли, знівелювали рясні польоти інших 
справедливців за наперед визначеним маршрутом — до годівниці на Банковій. 

Тепер кілька практичних пропозицій для створення широкої об'єднаної 
опозиції, що VIII з'їзд СПУ визнав головним пріоритетом. 

Тут є лише два варіанти: 
1) усі на захист справедливості, Конституції, демократії, 

парламентаризму; 
2) усі... (без КПУ). 
Другий варіант вигідний владі. Він постійно продукуватиме результат, 

подібний до здобутого на президентських виборах. Як би хто його не 
коментував, він означає пашу поразку. Нашу спільну поразку ,  в якої є і  
персональні чинники: Мороз і Симоненко. Визнаємо це - матимемо 
перспективу. Не визнаємо — будемо приречені на поразку завжди. 

Навмисне «закорочую» проблему до персоналій. Бо члени партій 
розбіжностях не винні, як не винен виборець, гублячись поміж багатьох 
кандидатур. 

Пропоную: 



 

1) підписати двосторонню міжпартійну угоду про рівноправне 
співробітництво (так, як це ми зробили з соціал-демократами Ю. Буздугана, 
партією «Вперед, Україно!» В. Мусіяка). 

Внести в практику щоквартальні спільні засідання керівних 
органів КПУ і СІІУ; 

2) створити міжфракційне об'єднання у Верховній Раді, яке при 
рівності прав обох фракцій через координаційну раду узгоджуватиме 
діяльність обох фракцій при вирішенні найважливіших проблем зако-
нодавчого і політичного змісту; 

3) зосередити діяльність наших фракцій на підготовці законів:  
− про вибори на пропорційній основі до всіх ланок влади;  
− про посилення ролі самоврядних представницьких органів на 

місцях; 
− про комунальну та колективну власність тощо; 
4) підтримати оголошене мною звернення щодо нереєстрації в день 

голосувань. Неузгодженість у цьому питанні, на мій погляд, шкодить і . 
спільній справі, і найбільше вашим представникам у парламенті; 

5) зосередити всі сили, провести роз'яснювальну роботу серед виборців 
і депутатів з більшості, щоб не допустити прийняття Земельнім  О  кодексу, 
який передбачає торгівлю землею, а також президентського варіанта 
Конституції — закону про диктатуру; 

6) не допускати, щоб у виборчих кампаніях різного рівня 
соціалісти і комуністи були конкурентами. Те, що робиться тепер у 
Житомирі, Кіровограді, Донецьку і т. д. — це паша спільна ганьба, ні 
подарунок режимові. Бо скільки ми не говоритимемо, що «паші пращі» — 
«кращими» стають фінансові тузи і політичні пройдисвіти; 

7) встановити порядок, при якому масові акції в Україні з участю 
комуністів і соціалістів не викликали б безплідної дискусії про лідерство. Це 
дріб'язок, суєта. Дійшли до того, соромно сказати, що на деяких засіданнях, 
мітингах тощо вчорашні однопартійні не надають слова колегам. 
Схаменімося, братове! 

8) практикувати спільні науково-практичні конференції з пробіг м 
соціалізму, виключити з партійної преси непотрібні міжпартійні дискусії. 
Нехай ними займаються теоретичні журнали «Вибір» і «Комуніст України». 

Така дискусія не зайва, бо розвиток суспільства потребує творчого 
аналізу і прогнозу. Тут не існує абсолютних істин і їх носіїв. Такі 

носії нагадують веслярів у човні з проламаним дном. Ніби і гребе, ніби 
і пливе, але то — лише ілюзія від течії річки. 



 

А ріка — наш народ. Зневажений і розтоптаний, одурений і затурканий 
теле- і радіопаскудством. Він уже не протестує, лише німо кричить: 

— Ну що ви там, у Києві?! 
Відповідь на це запитання мусимо дати ми — соціалісти і комуністи. 
  



 

ОПОЗИЦІЯ - ТВОРЧА, ДЕРЖАВНИЦЬКА 
СИЛА, 

ВЛАДА - МОЛОХ РУЇНИ 
Заява парламентської фракції виборчого блоку 

Соціалістичної та Селянської партій України «Лівий  
центр» 

з приводу звернення  Президента  України , Голови  Верховної 
Ради  та Прем'єр-міністра до українського народу  

Минулого тижня опубліковано звернення Президента України Леоніда 
Кучми, Голови Верховної Ради Івана Плюща та Прем'єр-міністра Віктора 
Ющенка до українського народу у зв'язку з політичною кризою в країні. 
Звернення містить викривлену оцінку ситуації і недопустимі випади проти 
опозиції, воно витримане в найгірших традиціях тоталітарної пропаганди і 
підступно обманює народ щодо намірів і дій учасників акції «За Україну без 
Кучми!». 

Не можна вважати коректною, переконливою і тим більше 
справедливою тезу трьох владців, ніби проти нашої держави розгорнуто не і 
прецеденту політичну кампанію з усіма ознаками психологічної війни. 
Опозиція бореться не проти держави, а за державу. Опозиція бореться проти 
узурпації влади однією людиною — Президентом Кучмою і його 
кримінальним оточенням, з режимом кланової кругової поруки, за 
утвердження традицій європейського парламентаризму. Якщо Президент 
вважає себе державою, то це прямий виклик народові, демократії, Україні. 
Опозиція бореться за зміцнення конституційного піду в країні, у той час як 
режим постійно його руйнує. 

Інакше як підлими не назвеш твердження Президента, спікера і 
прем'єра щодо того, ніби трагедія сім'ї Ґонґадзе стала «розмінною картою у 
цинічних політичних спекуляціях», використовується для паплюження нашої 
держави в очах української та світової громадськості». Ніхто і ніде державу не 
паплюжить, а правда про Кучму і його поплічників тільки очищає Україну 
перед світом, бо це означає, що деспотіях, диктатурах і монархіях. Тим більш 
недопустимо, щоб боротьба опозиції за зміцнення державності і 
конституційного ладу подавалася народові як загроза існуванню України, її 
територіальній цілісності, громадянському мирові. Навпаки, політика Кучми і 
його] режиму, цей справжній Молох руїни, є великою небезпекою для 
державної незалежності України. 

Брехнею і свідомою дезінформацією є твердження, що дії опозиції є 
екстремістськими, призводять до зародження фашизму. Ми, навпаки, 



 

вважаємо, що саме в діях влади і режиму є всі ознаки насування фашистської 
диктатури. Убивство Георгія Ґонґадзе і переслідування свободи слова в 
Україні — це і є фашизм у дії. Кидання запалювальної суміші в редакцію 
газети СПУ «Товариш» — це є вишкір фашизму в усьому його звірячому єстві. 
Доведення нервово хворих дітей до голодної смерті, а йдеться про тридцять 
голодних смертей нещасних хлопчиків і дівчаток у дитбудинку села Мишурин 
Ріг на Дніпропетровщині, — це і є фашизм, український фашизм. Нарешті, 
скорочення майже на три мільйони чисельності населення за роки правління 
режиму бандократії — хіба може бути щось страшніше і потворніше, що 
можна порівняти тільки з фашистським геноцидом на землі України в роки 
Другої світової війни. Проявом цього є і те, що за роки правління Кучми 
знищення економічного потенціалу нашої держави вдвічі перевищило 
втрачене Україною у війні з фашистськими загарбниками. 

Ми розглядаємо як глибоку образу звинувачення у фашизмі і 
націонал-соціалізмі учасників опору режимові Кучми. Серед нас — люди 
різних переконань, колишні політв'язні, діти загиблих фронтовиків і жертв 
політичних репресій, депутати різних рівнів, люди мирних професій, які 
віддали і віддають Україні розум, серце, працьовиті руки, енергію і тепло 
душі. Кидати такі безвідповідальні звинувачення людям — означає 
керуватися емоціями, а не державним розумом і розумінням свого покликання 
на високих посадах. Вимагаємо від панів Кучми, Плюща і Ющенка публічного 
вибачення за заподіяну моральну шкоду чесним людям, а якщо вони цього не 
зроблять, вважатимемо їх звернення брудним випадом проти громадян 
України. 

Фракція «Лівий центр» вимагає пояснення своїх дій на сесії і 
відкликання свого підпису під зверненням від Голови Верховної Ради папа 
Плюща. Верховна Рада не наділяла його правом ставити підпис під 
зверненням, яке компрометує вищий орган законодавчої влади, а в коло 
повноважень Голови Верховної Ради не входить право самостійно приймати 
рішення у такій відповідальній справі. Це тим більш безвідповідальний крок, 
що звернення містить прямі погрози і залякування громадян України. Голова 
Верховної Ради не просто перевищив свої повноваження, а й з чисто 
особистих конформістських і сервілістських міркувань підтримав документ, 
спрямований не на громадянське замирення, а на посилення конфронтації, і 
тому не заслуговує на нашу повагу і нашу довіру. 

Фракція «Лівий центр» як представник державницької, будівничої, 
творчої сили суспільства — Соціалістичної партії України — закликає всі 
прогресивні, національно свідомі сили, яким дорога доля держави, 
об'єднатися в боротьбі проти режиму, який грубо порушив Конституцію і 



 

узурпував владу, і вимагає від усіх владних структур неухильного поважання 
прав і свобод громадян, права українського п іроду самому визначати свою 
долю. 

Ми з тими, хто сьогодні словом і ділом бореться за щасливе майбутнє 
України, за її входження у світову сім'ю народів як суверенної, економічно 
сильної, демократичної держави. Ми проти тих, хто хоче зберегти владу 
кримінальних кланів, хто краде майбутнє в українців, хто веде пашу державу 
на світові торжища і уготував їй долю сировинної о придатка світових 
монополій та резервації для дешевої робочої сили Тому ганебне звернення 
трійці, яка претендує на право висловлювати думку всіх українців, заслуговує 
глибокого осуду і гідне посісти Місце хіба що на смітнику історії. 

20 лютого 2001 року 
  



 

ОЦІНКА НИНІШНЬОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ 

З доповіді на спільному засіданні Політради та ЦКК СПУ 24 
березня 2001 року 
Шановні товариші! 

На наших засіданнях ми аналізуємо важливі питання, в т. ч .  пов'язані з 
реалізацією програмних завдань. Після прийняття нової редакції Програми 
минуло менше року, але події, що відбулися за цей час, і важлива роль в них 
нашої партії, потребують обговорення саме Політрадою і ЦКК. Ці події 
прогнозувалися з'їздом і не застали партію зненацька. Проте вони потребують 
додаткового аналізу (як і вся ситуація в Україні), знаходження відповідей на 
питання, що виникають в ході поглиблення політичної кризи. 

САМОВИКРИТТЯ ГАРАНТА 
Глибока системна криза охопила усі сфери суспільного життя України 

— економічну, соціальну, духовну, політичну. Переконливим під-
твердженням такого висновку є зміст послання Президента, направлений 
днями до парламенту. Оскільки довкола нього буде чимало політичної 
метушні, варто дати цьому документу бодай коротку характеристику.  

Це вперше надісланий документ, що змістом своїм справді набли-
жається до назви, а саме — послання законодавчому органу. Структурою 
послання повторює схему американського аналога. Якби ще, звичайно, і своїм 
змістом... 

Проте послання має характерну відмінність: воно підсумовує ре-
зультати одноособового семирічного правління Л. Кучми на посадах 
прем'єра і Президента. Неординарність документа пов'язана з відносною 
об'єктивністю змісту, котра стає вироком для його автора. 

Вірність Президента своєму курсу, настирливість в його реалізації і 
строки перебування при владі повністю покладають на нього відповідальність 
за вкрай несприятливу економічну, політичну і соціальну ситуацію в Україні. 

Отже, з 1990 по 2000 рік:  
− ВВП скоротився на 59,2%; 
− обсяг промислової продукції — на 48,9%; 
− обсяг сільськогосподарської продукції — на 51,5%; частка 

машинобудування в галузевій структурі промислового виробництва 
зменшилась з 30,5% до 13,2%, що є одним з найважливіших показників 
деградації виробництва; 

− зношеність основних фондів досягає 42,8% (в промисловості 
50,1%); 



 

− приріст експорту товарів і послуг досягнуто головним чином за 
рахунок продукції металургії і хімічної промисловості, які споживанні її 
більше половини всіх енергоресурсів (переважно імпортованих). Себто 
спотвореність структури економіки набуває ще більшої виразності; 

− послідовно скорочується питома частка оплати праці в ВВП (з 
..1,1 до 44,5%); 

− реальна заробітна плата зменшилася в 3,82 рази; 
− реальні виплати пенсій — в 4 рази; 
− рівень бідності в Україні складає 29,4%; 
− до категорії злидарів віднесена сьома частина населення. Три 

чверті бідного населення — сім'ї з дітьми. Через низьку оплату праці двоє 
працюючих батьків не здатні забезпечити нормальне існування і поїм 
неповнолітнім дітям навіть за низькими українськими стандартами; 

− неймовірна диференціація населення за доходами; 
− 96% пенсіонерів одержують пенсії менше рівня 

малозабезпеченості; 
− зменшення боргів по зарплаті спостерігалось тільки у 2000 році; 
− зростає безробіття, в т. ч. приховане. Третина працівників 

промисловості протягом останніх п'яти років постійно знаходяться в 
різноманітних відпустках; 

− в структурі витрат населення питома вага вартості харчування 
збільшилася вдвічі і досягла 64% (показник зростаючого злидарювання 
суспільства); 

− населення України скоротилося з 52,2 млн (1993 р.) до 14,3 млн — 
на 3 млн чол. Минулого року народжуваність була вдвічі менша тієї, котра 
необхідна для простого відтворення населення; 

− недоїдання, неякісні продукти і дефіцит медичної допомоги 
призвели до епідемії туберкульозу та інших хвороб. З 1996 по 1999 рік 
кількість хворих СНІДом збільшилась майже у 18 разів; 

− спостерігається повий сплеск еміграції висококласних спеціа-
лістів; 

— рівень енергетичної безпеки України наближається до критичної 
межі. Вже багато років ми платимо за газ по цінах, що в 2,5-3 рази вище 
європейських. Це привело до невиправданих кількамільярдних  державних 
боргів — відображення незаконних прибутків газотрейдерів, що діють під 
патронатом влади. В ПЕК створюється штучна заборгованість підприємств 
цього комплексу, з допомогою чого здійснюється їх тіньова приватизація; 



 

— завершується створення потужних медіа-груп, фінансованих 
кланами. Тим визначається тенденційна орієнтація відповідних теле- і 
радіоканалів, більшості газет. 

Перераховані та інші факти свідчать не просто про непрофесійне 
управління державою, а про злочинність самого курсу Президента (якщо 
допустити, що такий курс як цілісне поняття існує взагалі). 

Згадане є позитивом послання, бо відверто визнає етап справ. Що ж 
тоді сказати про негативи? їх багато. Торкнемося кількох. 

Президент не забуває вчергове докорити парламенту і уряду, проте не 
дає ніякого аналізу власної діяльності, власних «заслуг» у реформах та їх 
наслідках. 

В посланні немає конкретних пропозицій щодо способів досягнення 
поставлених завдань, воно вщерть заповнене загальними словами. 

Весь документ виходить з хибного висновку про те, що криза пройшла, 
що економіка знаходиться на стадії післякризового підйому! Неправильна 
оцінка вихідної бази веде до помилкових або абсурдних завдань. Це 
стосується і реальних доходів населення, і погашення заборгованості 
бюджетникам, і визнання пріоритетними усіх секторів виробництва. Для того 
передбачаються нові і нові комісії при Президенті, створення нових, 
відірваних від реалій, програм. Проглядається бажання глави держави 
задовольнити усіх і вся. Хоч раз на рік... і на папері. 

Послання Президента є своєрідним віддзеркаленням кризи: і змістом 
статистичних даних, і його оцінками, і пропонованими заходами, котрі 
невзмозі поліпшити ситуацію, а ще більше ускладнять її. { 

Не торкається послання і болючої проблеми зовнішнього боргу. Він 
складає близько 13 млрд дол. напозиченого і накраденого за роки правління Л. 
Кучми. Куди пішли кредити? Хто буде віддавати? Це питання і політики, і 
економіки, і моралі. 

ПРИЧИНА - В УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ 
Найгостріше криза проявляється в політичній сфері. Тому, що вона є 

своєрідним індикатором стану усіх інших аспектів життя суспільства, а ще 
більше тому, що вона є причиною системної кризи. 

Політична криза потребує від нас уважного аналізу. В чому її суть? 
В Україні зіткнулися дні політичні течії, які відображають протилежні 

тенденції розвитку: 
до демократії 
і до авторитаризму. 
Різні політичні сили по-різному трактують зміст демократії. Для нас 

вона — одна із форм народовладдя з особливостями, які властиві і ні країни в 



 

такому стані, як паша. Але для всіх характеристик демократії залишається 
необхідним: 

− виборність органів влади і їх підконтрольність народу;  
− правовий характер держави і законність усіх правовідносин;  
− розподіл функцій влади і їх збалансованість;  
− незалежність суду;  
− неможливість узурпації влади;  
− пріоритетність прав і свобод людини; 
− наявність умов для втілення у життя прав і свобод людини;  
− громадянський контроль за діяльністю силових відомств;  
− свобода слова як невід'ємна умова просування до громадянського 

суспільства. 
Кожну з цих ознак можна аналізувати на прикладі України і приходити 

до висновку — ми віддалилися від засад демократії більше, ніж це було десять 
років тому. 

Давати характеристику авторитаризму не варто, бо є різні його 
видозміни, але суть одна. Це антипод демократії, прояв диктатури. 

Ми живемо у період визначальний, по-своєму унікальний: або Україна 
стане демократичною, або диктаторський режим знівечить будь-які паростки 
демократії, найтяжче відіб'ється на правах людей, а врешті-решт — на 
цивілізованій перспективі суспільства. В українському варіанті диктатура все 
більше набирає ознак кримінальної диктатури, коли бізнес, кримінал і влада 
створюють єдину павутину. В ній, у задушливій атмосфері корупції, 
насильства і наруги не знаходить виходу ні  трудяща людина, ні  підприємець 
чи бізнесмен, котрі хочуть працювати за законом, ні  службовець, мораль 
якого не сприймає зла. 

Якщо цю реакційну тенденцію не зупинити, ми років на п'ятдесят 
приречені залишатися квазідержавним утворенням з управлінням за 
бандитськими «поняттями». 

Причина сповзання до диктатури — узурпація влади Президентом та 
його оточенням. 

Основні форми сучасної диктатури в Україні та її прояви: 
− дисбаланс владних структур, повне підпорядкування 

найважливіших (власне, всіх) функцій влади одній структурі — АП, точніше 
— одній людині; 

− ігнорування владою Конституції, законів держави; 



 

— поліцейський режим здійснення влади, використання силових 
структур і податкової служби для розправи з економічними конкурентами, з 
інакомисленням і непокорою; 

— зрощування влади, бізнесу і криміналу; 
— заборона свободи слова, переслідування преси; 
— неправове втручання держадміністрацій у господарську 

діяльність — головна причина наскрізної корупції; 
— підпорядкування інститутів влади для задоволення інтересні 

кланів, котрі владу «зробили»; 
— невиправдана і нерегламентована матеріальна диференціація, 

злидарювання переважної більшості людей; 
— брехня як форма державного управління, подвійні стандарт 

поведінки, подвійна мораль; 
— порушення прав людини аж до знецінення її життя; 
— страх як загальна характеристика соціального самопочуття 

зневіра, невпевненість у майбутньому. 
Залишаємо без коментування впливи диктатури на стан економіки, 

соціальної та духовної сфери. Про це йшлося на VIII з'їзді СПУ. 
Зробимо тільки два висновки: 
— адміністративне напівкримінальне втручання в господарську 

діяльність руйнує виробництво, бізнес, економіку взагалі: без демократичного 
управління не може бути ефективною економіка; 

— суцільна корумпованість і використання вигоди від усіх 
економічних операцій в інтересах кланів веде до підриву позицій держави у 
найважливіших сферах, іншими словами: без демократії немає надії на 
збереження державності. 

ШКОЛА ПРАКТИЧНОЇ БОРОТЬБИ 
Яскравим проявом сутності влади в Україні були причини і обставини 

вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе. Цей факт — останній штрих до 
портрету влади. 

28 листопада заява соціалістів стала своєрідним вододілом політичних 
сил. Все, що відбувалося і відбувається після того означає поглиблення 
політичної кризи в напрямку розв'язання згаданого протиріччя між двома 
тенденціями. 

Це складний і важливий процес. Для нас важливий і тому, що н ньому 
постійно присутня СПУ. 

Ця обставина звільняє мене від необхідності вдаватись до хроніки 
подій та їх характеристики. Актив партії, члени Політради були їх постійними 
учасниками, в більшості випадків — ініціаторами. Це взагалі для партії факт 



 

визначальний, бо вперше партія не просто заявила про свою незгоду з 
політикою властей, а й зуміла цю незгоду продемонструвати, залучивши до 
акцій протесту тисячі і тисячі людей. За кілька місяців ми пройшли школу 
практичної боротьби, котру не їм кил замінити роками теоретичної 
підготовки. 

Кожен поворот у розвитку політичної кризи ми зафіксували моїми 
оцінками у заявах ПВК, нашої фракції у парламенті. На нарадах активу 
зробили оцінку і собі, відверто назвавши низку серйозних прорахунків, 
невміння чи неспроможність часом досягати наміченого. Одне, що вибачає: 
при слабкості усіх політичних партій в Україні наша партія продемонструвала 
здатність до дії, чим вигідно вирізняється в суспільстві. Баталії останніх 
місяців, що стали логічним продовженням осіннього наступу трудящих, де 
ініціатива партії ні в кого не ні пікає сумніву, засвідчили: Соціалістична 
партія є! Вона пройшла найсерйозніше випробування на зрілість і пройшла 
його загалом успішно, готуючись до ще складніших випробувань. 

Ми зробили також узагальнюючий висновок про стан суспільного 
життя в Україні і місце в ньому нинішньої влади. Щодо останнього, висновок 
зводиться до формули: влада в Україні здатна вдаватись до 
кримінальних злочинств і, користуючись формально-правовими 
процедурами, здатна ці злочинства прикривати. 

Нинішня політична криза має характерні для неї явища і особливості. 
Одні — як тенденції, інші — зберігають своє значення тільки тепер. 
Висловлю суб'єктивні оцінки щодо деяких із них. 

ПРО СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕР ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
Розгортання подій в Україні в останні місяці повністю підтвердило 

характеристики кланово-олігархічного режиму, приведені в нашій Програмі. 
Сьогодні, після відверто нахабного силового поводження найвищої влади на 
президентських виборах, так званому референдумі і и останніх подіях з 
повною очевидністю відкрилась злочинна суть режиму, стала зрозумілою 
значній частині населення необхідність його усунення від влади та зміни 
системи влади взагалі. Зросла суспільна свідомість громадян, незважаючи на 
шалену пропагандистську кампанію пропрезидентських засобів інформації та 
війну, яку влада об'явила опозиційній пресі і телебаченню. 

Це допомогло сконсолідувати розпорошені і різноспрямовані 
політичні сили. Ми діяли у повній відповідності з Програмою, де зазначено: 
«Своїми політичними союзниками на цьому етапі СПУ вважає ліві, 
лівоцентристські та центристські сили, громадські організації і рухи, готові 
виступити проти нинішньої політики влади, а на окремих напрямках — й інші 
політичні течії, народно-патріотичні сили, що мі і» тупають проти 



 

розграбування ресурсів країни, порушень Конституції і прав людини, 
політичного свавілля». Нагадаю, що в акції «За Україну без Кучми» беруть 
участь кілька десятків партій і організацій. Тим самим ми істотно наблизилися 
до розв'язання важливого завдання — створення суб'єктивних передумов 
зміни влади, яке в програмі зазначене як «об'єднання політичних і суспільних 
сил України в народно-демократичний рух, досить сильний та активний, що(і 
вирішити це завдання». 

В Україні склалася нова ситуація в суспільстві, в якій до об'єктивних 
причин необхідності зміни влади додається і суб'єктивний чинник — 
обставина, якої не було ще півроку тому. 

Після оприлюднення записів розмов у кабінеті Президента протесті 
настрої виражалися в різних формах від нарощування розпочатої з ініціативи 
СПУ потужної акції «За Україну без Кучми» до утворення Форуму 
національного порятунку і руху «За правду». Масові опозиційні процеси 
отримали широкий розголос в суспільстві і виклич кали вторинні явища на 
зразок створення «Правиці», відмежування КПУ від згаданих процесів і 
створення нею об'єднання «За Україну без Кучми і Ющенка». Помітними 
стали відцентрові тенденції в зліпленій Президентом і олігархами 
парламентській «більшості» та спроби утворити нову. Загострилися 
протиріччя між Президентом, парламентом і урядом, почалися неоднозначні 
процеси всередині кланово-олігархічних угрупувань. Події в країні 
прискорили розробку і прийняття низки законів, пов'язаних з процедурою 
імпічменту Президента,! 

Масові виступи проти Кучми і режиму в Україні, недолугі дії самого 
режиму, особливо спровоковані репресії проти людей 9 березня викликали 
бурхливу реакцію за кордоном. Сутність того, що відбувалося і відбувається, а 
також роз'яснення опозицією ситуації в Україні сприяли більш адекватній 
оцінці політики Кучми в Європі та Сполучених Штатах Америки, засудженню 
низкою офіційних міжнародних структур та відомих діячів за кордоном 
антидемократичних дій влади! 

Нагадую про це, щоб підійти до головного — побачити за перебігом 
фактів певні тенденції, проаналізувати і оцінити вплив на них СПУ, намітити 
наступні кроки нашої діяльності в напрямку досягнення цілей, поставлених на 
з'їзді. 

Про що йдеться в Програмі партії? Подолати відчуження державної 
влади від людини, усунути кланово-олігархічне напування, залучити 
населення до активної участі у справах держави, виробництва, суспільства, — 
так розуміє партія моральну і політичну мету програми-мінімум. Це завдання 
ми сьогодні і виконуємо. Першим кроком на цьому шляху є вирішення 



 

кардинального питання — про владу. Як зазначено в програмі, для партії 
влада — не самоціль, а засіб для зміни життя суспільства, забезпечення 
повновладдя трудящих. 

Якщо дати загальну оцінку тому, що зараз відбувається в Україні, то це 
процес, сутністю якого і є поступова зміна влади. Складні явища, що 
розгортаються, об'єктивно спрямовані на заміну тоталітарної влади 
кланово-олігархічного режиму владою демократичною. Але це не все. 
Наслідки цієї зміни важливі не лише для владних і опозиційних сил. Вони 
мають непересічне значення для всього українського суспільства. Йдеться про 
глибинний процес, сутністю якого є міна влади, що істотним чином 
відбивається не на окремих лише ділянках і галузях, а на всіх сферах життя 
суспільства, тобто серйозна соціально-політична трансформація. Відповідно, 
кланово-олігархічні, регресивні сили зорганізовуються для того, щоб не дати 
цьому відбутися. 

Головна особливість цієї трансформації визначається спрямованістю 
проти діючої влади. Інша особливість полягає в тому, що вона розгортається 
не всупереч Конституції, а на захист Конституції. Проти тих, хто 
використовує владу для брутального корисливого порушення законів, яке 
викликає занепад держави і тотальне злидарювання населення. Проти тих, хто 
розгортає репресії і терор. 

Такій владі довіряти не можна. Вона поставила себе поза суспільством, 
поза законом. Терпіти її — значить разом з нею брати на себе відповідальність. 
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ», — сказано 
в 5-й статті Конституції України, сьогодні ж при владі не народ, а 
напівкримінальні елементи, частину яких інші країни не допускають на свою 
територію, або ж відкрили проти них кримінальні справи. Тим більше, 
питання влади треба ми римувати якнайшвидше. 

Події, які відбуваються, об'єднали різні політичні сили, представників 
різних суспільних рухів і організацій, мають загальнодемократичний і 
загальнонаціональний характер. Ці дві сторони одного пронесу нерозривні, 
вони спрямовані на визволення від кримінально-кланової влади. Це форма 
реалізації протесу, наслідком якого має бути збереження державності при її 
соціальній орієнтації, що можливе тільки при демократичному устрої. Така 
характеристика важлива для розуміння і сучасного перебігу подій, і з огляду 
на історичний досвід. Питання співвідношення національного і соціального 
моментів завжди було сутнісним і, в той же час, тяжким для України і її 
суспільно-політичних рухів. 

В нашій Програмі сказано: «без єдності вирішення національних і 
соціальних проблем успішний розвиток України неможливий. Національна 



 

незалежність втрачається, якщо вона не супроводжується соціальним 
визволенням». Цей висновок підтверджується подіями, що відбуваються 
сьогодні. Додамо лише, що ні соціального визволення, ні національної 
незалежності не може бути без демократичної системи управління в державі. 

ОПОЗИЦІЯ І РЕЖИМ 

Опозиція в Україні складається з Громадянського комітету захисту 
Конституції «За Україну без Кучми!», що включає 38 партій і суспільних 
організацій, «Форуму національного порятунку», рухів «За Правду», «За 
Україну без Кучми та Ющенка». У цих структурах однаково негативне 
ставлення до режиму, хоч є певні розбіжності в конкретних питаннях (у 
відношенні до прем'єра, в розумінні незалежності України і в орієнтаціях 
зовнішньої політики України). 

Зазначені відмінності не є нездоланними або такими, що можуть 
зруйнувати опозицію. Незалежно від того, чи визнає Кучма опозицію, вона 
реально існує і спілкуватися з нею йому доведеться. Отже, питання не в 
статусі опозиції (а саме на юридичну реєстрацію опозиційних сил 
намагаються зараз перевести увагу прокучмівські сили), а в механізмах і 
предметі переговорів опозиції з Кучмою. 

Чи буде Кучма і поріділе оточення його явних прибічників 
продовжувати провокувати силові методи «спілкування», чи зрозуміє під 
тиском обставин, що для нього краще сісти за стіл з опозицією, аби 
домовитися, в який спосіб йому краще піти у відставку, — буде видно 
незабаром. Що стосується пас, то ми вважаємо, що за умов цілком 
обґрунтованої підозри у причетності його до тяжких злочинів єдино 
моральним і зрозумілим для людей кроком з його боку повинна бути 
добровільна відставка. Режим Кучми, що порушує зверху донизу не лише 
закони, а й Конституцію, поставив себе поза межами цивілізованого 
відношення з опозицією, із суспільством взагалі. Поки що влада продовжує 
рухатися в безперспективному напрямку, її представники продовжують 
планувати акції на кшталт сумнозвісних провокаційних дій так званих 
«анархістів» у наметовому містечку та «орлів боєвих» 9 березня з метою 
розв'язати собі руки (про це прямо заявили представники вінницьких 
силовиків) і звести рахунки з опозиціонерами. 

Нинішня влада стала ганьбою України у всьому світі. Вона повинна 
піти безумовно і назавжди. Лише таким чином можна забезпечити моральне 
оздоровлення суспільства, наведення порядку і законності, економічне 
піднесення України, запобігання подальшому роздмухуванню владною 



 

верхівкою політичних, релігійних та національних протистоянь. Посилання 
Кучми на його «обрання» 16 млн громадян України після оприлюднення 
записів, які висвітлюють механізм забезпечення цього «обрання», з усією 
наочністю ще раз доводять його повну аморальність, що несумісна не лише з 
посадою Президента, а й просто з уявою про порядну людину. 

Завдання, яке стоїть перед опозиційними силами у зв'язку з цим, — 
знайти оптимальну форму висловлення спільної волі на переговорах, 
визначити умови проведення останніх і міру можливих компромісів з другою 
стороною в межах безумовної відставки Кучми та інших високих посадових 
осіб, які скомпрометували себе. 

Взагалі кажучи, є два шляхи розгортання подій: радикальний і 
правовий. Ми за правовий шлях. Він блокується Президентом шляхом 
підписання необхідних, передбачених Конституцією, законів (про слідчі 
комісії, процедуру імпічменту тощо). Президент боїться відкритості в 
розслідуванні низки кримінальних справ, що стосуються вбивств журналістів і 
політиків, хабарництва, корупції, втручання у виборчий процес та діяльність 
судової влади, переслідування людей і ЗМІ. Очевидно, знає, чому боїться. 
Штовхаючи таким чином Суспільство до радикальних форм боротьби, він 
покладає на себе всю відповідальність за наслідки. 

ШЛЯХИ ЗДОЛАННЯ КЛАНОВО-ОЛІГАРХІЧНОГО 
ПАНУВАННЯ 

Звільнення окремих посадових осіб, яке відбулося під тиском 
опозиційного руху, є безумовно позитивним фактом. Ці процеси є Проміжним 
фінішем на загальному тлі дій опозиції. Але це лише початок позитивних змін, 
оскільки при цьому залишається незмінною сама система влади. По-перше, 
залишився Кучма і створена ним система владних відносин. По-друге, не 
усунені від влади клани, які є найбільшим лихом для України, хоч це і не 
кидається в очі пересічній людині. 

Склалися три напрямки дій опозиції: масово-політичні акції; 
парламентські форми боротьби; використання зовнішнього фактору. 

Кожен з цих напрямків заслуговує окремого аналізу, але рамки 
доповіді не дозволяють цього зробити. Згадаємо лише, що вони 
взаємопов'язані, більш-менш скоординовані, мають свою внутрішню логіку 
розвитку. Накопичення кількісних перемін у кожному напрямку дадуть 
сукупну критичну масу, котра перетворить їх у нову якість. Цією якістю стане 
усунення з посади Президента (чи початку такої процедури), внесення змін до 
Конституції, відновлення довіри до України в міжнародному співтоваристві. 

За нашими розрахунками те має статись нинішнього літа. 



 

Після усунення Кучми від влади дія опозиції не лише не припиняється, 
а повинна у протистоянні з клановою чумою набути більш організованого і 
скоординованого характеру. Єдність опозиції повинна набути нових форм. 
Характер цих форм визначатиметься позитивними діями, які включатимуть в 
себе: 

− конституційне утвердження в Україні республіканської форми 
правління, спочатку парламентсько-президентської (це дозволить усуну їй 
дестабілізуючий фактор, яким зараз є інститут президентства); 

−  забезпечення дійсно демократичних виборів на всіх рівнях при 
унеможливленій використання владою «адміністративного ресурсу» та 
фальсифікацій. Це відсіче олігархічні клани від влади. 

Тут є важливий момент. Після усунення Кучми конфігурація опозиції 
зміниться. Частина її нинішніх суб'єктів стануть конкурентами. По-новому 
вибудовуватиметься предмет і механізм координації дій. Але ближча мета — 
зміна системи влади — залишиться попередньою. Вона не дозволить, між 
іншим, робити з конкурентів ворогів. 

Розв'язання згаданих завдань дозволить створити з демократичних сил 
нову, народно-демократичну систему влади. Головні її особливості вказані в 
Програмі партії. Можна лише нагадати, що вона забезпечує розвиток 
соціалізації виробництва, розподілу та споживання, «знімає перешкоди для 
вільного розвитку різних форм господарювання, підтримки тих, хто має вищу 
продуктивність праці та ефективність виробництва», сприяє саморозвитку 
системи відповідних нових відносин в суспільстві. 

ПРО СТАВЛЕННЯ ДО ФОРУМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ 
(ФНП) 

Акція протесту, ініційована СПУ — джерело і рушійна сила процесу 
очищення суспільства. Вона залучає до себе все нові сили, в т. ч. і ті, потенціал 
яких в умовах кланового режиму згасав. 

Розглядаємо цей процес як здорове пробудження у народу власної 
гідності, несприйняття кримінальної влади. Вітаємо всі форми демократичної 
боротьби, що залучають до неї нові прошарки громадян. Перші успіхи 
Громадянського комітету «За Україну без Кучми!» створили умови для появи 
нових рухів: «За правду», «Українська правиця». Потреба координувати їх дії, 
а також потреба залучити до боротьби впливових громадян, що не входять до 
політичних партій або хочуть діяти, не чекаючи дозволів «згори», стали (в 
основному) причиною створення ФНП. Виходячи з цих намірів, а також 
зважаючи на наявність у Форумі ще не сформованих остаточно тенденцій — 
чи бути координуючим органом, чи самостійно розгалуженою структурою, чи 



 

представляти громадян, чи партії і об'єднання, — вважаємо логічною участь 
наших представників у Форумі і в інших формах опозиції. 

Ми, повторюю, не проти діалогу з владою і вважаємо, що таку місію 
міг би взяти на себе ФНП, тим паче, що у його активі знаходяться лідери 
комітету «За Україну без Кучми!», які домовились про неприпустимість 
сепаратних переговорів і про їх предмет — умови зміни системи влади, 
включаючи відставку Президента. 

ЧОМУ СПУ СПІВПРАЦЮЄ З ПРАВИМИ І 
НАЦІОНАЛІСТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ, ЗОКРЕМА УНА-УНСО? 

Тому, що рух «Україна без Кучми!» має не партійний, в т. ч. і не 
«націонал-соціалістичний» (як намагаються подати провладні ЗМІ), а 
загальнодемократичний і загальнонаціональний характер. Цей характер 
проявляється в тому, що рух, по-перше, спрямований на усунення 
кримінально-кланового режиму і демократизацію країни, по-друге, одночасно 
він об'єднує громадян в єдине ціле як представників одного народу, незалежно 
від їх політичних, релігійних, національних, мовних та інших відмінностей. 

Ми підтримуємо обидва ці процеси і виступаємо проти спроб під 
виглядом боротьби за класову єдність чи, з іншого боку, етнічну «чистоту» 
руху, фактично розколоти його, тим самим підтримати агонізуючий режим. 
Класовий рух не тотожний загальнодемократичному і національному, хоч і 
зв'язаний з ним. Практика підтверджує, що в боротьбі з клановим режимом 
представники УНСО ведуть себе більш дисципліновано, послідовно і 
самовіддано, ніж деякі штатні оратори-революціонери, що завчено 
повторюють фрази про «боротьбу з антинародним режимом», не кажучи про 
провокаторів зі «Щиту Батьківщини» і «Тризубу». 

ПРО СТОСУНКИ З КПУ 

Навмисне звузимо це питання до нинішньої ситуації, бо взаємини і 
комуністами мають свою історію, вони постійно піддаються аналізу і критиці 
з боку прибічників соціалістичного руху серед громадянства, а тому 
потребують тривалої в часі аргументації. Сподіваюся, ми знайдемо іще форми 
і час (можливо з нагоди 10-річчя партії), щоб ґрунтовно торкнутися цієї теми. 

Комуністи (маю на увазі керівництво КПУ) зробили невиправдано 
тривалу паузу на старті нинішньої політичної кампанії. Якщо в перші тижні це 
можна було пояснити потребою порадитися, прийняти зважене колективне 
рішення, то згодом дистанціювання від акцій проїм ту, дивне відсторонення 
від проблеми взагалі вимагало від них пояснень для суспільства. На мій 
погляд, ці пояснення доволі непереконливі. 



 

В документах КПУ, оприлюднених в «Комуністі», прослідковується 
кілька використовуваних аргументів. 

По-перше, йдеться про те, ніби ми та інші опозиціонери виступаємо 
лише проти Л. Кучми, тим самим міняючи «шило на мило» — І Кучму на В. 
Ющенка, а комуністи, мовляв, виступають проти режиму взагалі. Не будемо 
заперечувати, нехай «проти режиму», хоч вій — себто режим — має 
конкретне, в т. ч. персоніфіковане вираження. 

Але ж ми з першого меморандуму акції «Україна без Кучми!» заявили, 
що сам по собі Л. Кучма нам ні до чого. Що ми прагнемо! змінити систему 
влади, змінити відповідні статті Конституції і запровадити демократичні 
засади державного життя. В таких умовах кожна політична сила, КПУ, 
можливо, найперше, могла би реалізувати і свій потенціал на звільнених від 
адмінресурсу виборах. 

По-друге, докори соціалістам за їх невибагливість, політичну 
невизначеність, яка проявляється в контактах з правими силами, 
нейтралізовувати не варто. Це ті ж аргументи щодо сутності компромісів. 
Повторюючи висновки класиків, ми, соціалісти, ладні співпрацювати з усіма, 
у кого на даному етапі, в даних умовах цілі співпадають з нашими. 
Співпрацювати так, щоб не втратити своє лице. 

Чи вдалося нам це робити бездоганно? Ні. Ми припускалися помилок. 
Чому? Тому що діяли, а не спостерігали. Діяли і навчалися.  

По-третє, під час голосування з приводу відставки Генпрокурора Н 
позиція комуністів не співпала з нашою нібито тому, що воин «не хочуть 
брати участі в розборках між кланами». 

Позиція поважна. В будь-якому разі її відкидати не варто. Але варто 
з'ясувати — між якими кланами? Можна було здогадуватись,«що йдеться про 
конфлікт між довколапрезидентським оточенням і кланом, який влада 
уособлює з прізвищем Ю. Тимошенко. 

Так, Генпрокурор послідовно втілює лінію пропрезидентських кланів 
щодо Ю. Тимошенко. Але ж цілком очевидно, що це і є боротьба між кланами, 
тільки не з тими, що афішує влада. Це фактичне прикриття інтересів багато 
значимішого клану, втіленням якого є сам Президент, вся система влади. 

Руйнувати цю систему крок за кроком — таке завдання справжньої 
опозиції, не кажучи вже про те, що заручник влади — цілком залежний від 
Президента Генпрокурор — ганьбить правоохоронний лик держави, бо сам 
причетний до скоєння незаконних дій і всіма силами намагається приховати 
суть злочину — обставини вбивства Г. Ґонґадзе. 

По-четверте, і це, можливо, головне, ми звернулися найперше до 
комуністів з пропозицією взяти участь у акціях протесту проти владного 



 

режиму на захист Конституції і демократії. Непідписання керівництвом КПУ 
меморандуму Громадянського комітету, відсторонення від його акцій 
об'єктивно захищає позиції режиму, захищає інтереси Л. Кучми і залежних від 
нього представників влади, яких І нібито хочуть змістити комуністи. 

Нарешті, оцінку позиції кожної політичної сили роблять і офіційні, 
себто залежні від влади ЗМІ, репутація яких відома. Якщо УТ-1 не 
втомлюється повторювати, що справжньою опозицією владі, шанованою 
опозицією є комуністи, то вже цього вистачає, щоб зробити висновок і 
додуматись про те, чому тебе так наполегливо хвалить нібито твій ворог. 

Даючи такі оцінки позиції комуністів, ми розуміємо, що в політичній 
боротьбі з владою вопи не можуть не бути нашими партнерами. Так само, в 
політичних, виборчих кампаніях ми об'єктивно будемо найбільшими 
конкурентами. Конкурентами в боротьбі за електорат, який симпатизує 
соціалістичній ідеї і якому ми повинні довести, що ми — не вороги 
комуністам, а просто краще від них відображаємо і захищаємо інтереси 
громадян. 

Саме з цією метою ми уникали прямої критики комуністів на сторінках 
«Товариша», щоб не опускатися до дріб'язку міжпартійних сварок. Сильні не 
сваряться, вони просто роблять свою справу. 

СТАВЛЕННЯ ДО УРЯДУ І ПРЕМ'ЄРА В. ЮЩЕНКА 

Наша фракція не голосувала за кандидатуру прем'єра, за програму 
уряду і цьогорічний бюджет. Уряд веде, точніше намагається весні ліберальну 
політику за рахунок інтересів людей, реальний життєвий рівень яких 
погіршився. СПУ з тим не може погодитись. 

Водночас ми підтримували і будемо підтримувати ті зусилля і 
пропозиції уряду, котрі спрямовані на прозорість господарського життя, 
легалізацію економіки, здійснення господарських та торгових операцій через  
банк, зменшення рівня бартеризації, ліквідацію товарних схем і взаємозаліків, 
захист стратегічних інтересів держави. Саме такі дії привели до деякого 
поліпшення в бюджетній сфері, у пенсійній справі. Це накликало 
роздратування гаранта і його оточення, котрі небезпідставно вважають, що 
згадані позитиви сталися за рахунок певного обмеження і шалених приватних 
апетитів, і хотіли б такі обмеження ліквідувати. 

Таке ставлення до уряду спостерігалося з першого дня його існування в 
нинішньому складі. Припинення діяльності уряду з використанням для цього 
брудних засобів (зрежисоване подання у відставку деяких урядовців, 
шельмування в пропрезидентських ЗМІ, арешт віце-прем'єра, кримінальна 
справа по Національному Банку і т. п.) було і є питанням часу. Заява 



 

соціалістів 28 листопада тимчасово призупинила реалізацію намірів 
Президента, перевела їх у нову форму. 

Поставлений загостренням політичної кризи в нові умови, Президент 
хоче розправитися з урядом руками парламенту. Для того використовуються 
процедура розгляду звіту уряду за рік, спекуляції щодо створення 
коаліційного уряду, безплідна, пуста метушня довкола підписання ні до чого 
не зобов'язуючої угоди між урядом і парламентом. Останнє — не лише 
безглуздя, а й посягання на норми Конституції, котрі визначають рівень і 
правовий порядок взаємин між цими гілками влади. 

Підписання В. Ющенком сумнозвісної «заяви трьох», демонстрування 
ним прихильності до Президента, неадекватні оцінки діяльності 
Генпрокуратури і т. д. — ознаки слабкості прем'єра, неможливості проведення 
ним лінії на посилення ролі уряду. 

Зроблені В. Ющенком кон'юнктурні кроки підірвали його репутацію 
навіть у частини опозиційних сил, принесли розчарування його діями за 
кордоном, призвели до дистанціювання перспективних інвесторів. 

Зважаючи на приведені аргументи, фракція не може брати прем'єра під 
захист, вести з цього приводу дискусію. Одночасно вона розуміє, що при 
існуючому владному режимі будь-яка заміна уряду і його прем'єра до 
позитивних наслідків не приведе, а ще більше дестабілізує ситуацію. Окрім 
того, посада затвердженого прем'єра є технологічною ланкою усунення 
Президента від влади. Для опозиції це одна з важливих обставин для 
визначення перспективи розв'язання політичної кризи. 

Вважаю, що Політрада мала б доручити Політвиконкому і фракції 
визначити свою позицію до уряду з урахуванням приведених та інших 
обставин, а також конкретної ситуації на час вирішення цього питання. 

 

ПРО СОЮЗ, «ЗУБР» ТОЩО 

Ця тема в суспільстві присутня. Закривати на те очі, вдавати, що її не 
існує, розвішувати ярлики на інших, виходячи з тимчасової політичної 
кон'юнктури, ми не можемо. Врешті, це одне з найпринциповіших питань для 
визначення майбутнього України. 

Наша фракція свідомо проголосувала за включення цього питання до 
порядку дня сесії парламенту. Проголосувала, щоб дискусією в 
законодавчому органі зняти тему, закрити її для спекуляцій, пояснити людям, 
що стоїть за поняттям «оновлений Союз». 

Дивно, звичайно, що в цій справі ми змушені вступати в полеміку з 
тими, хто найбільше винен в руйнуванні великої союзної держави. Цю 



 

державу, її соціально-економічний уклад і політико-адміністративну систему 
можна було і слід було реформувати, вдосконалювати, але не нищити. 
Нищили ж то руками вищого керівництва Компартії в Союзі і в республіках. 
Руками тих, хто тепер на питанні квазісоюзу намагається робити оцінку 
істинності позиції партій стосовно задоволення інтересів народу. 

Інтересів якого народу? — відповімо собі. Не забудьмо при тому, що 
цей парод у 1991 році, коли демократія ще не була розтоптана 
«адмінресурсом», висловився за суверенність України. Нехай це суперечило 
результатам березневого референдуму того ж року, але факт с фактом. І 
фактом є те, що раніше за Україну відповідний крок зроби на і Росія, а 
допомагали їй зробити цей крок якраз лідери тодішньої КІІРФ, так само, як у 
нас лідери КПУ. 

Врахуймо і те, що в 1991 році стався діалектичний скачок у розвитку і 
функціонуванні України як системи, коли відбулося перемикання на самих 
себе компонентів цієї системи з автономізацією і віддаленням під попередньої 
базової системи. Всі ці компоненти (економічна і технологічна кооперація, 
енергетичні, транспортні та транзитні мережі, ВПК, сфера 
фінансово-банківської діяльності, механізми державного управління і 
самоврядування, внутріполітичні, в т. ч. релігійні, етнічні та Інші проблеми, 
частини яких не існувало і не існує, наприклад, в Білорусі), мають власну 
логіку розвитку і особливості в кожній країні, що утворилася на території 
недавнього СРСР. Накладання цих компонентів приведе до явища 
соціально-політичного резонансу (на зразок резонансу у механіці), наслідки 
якого ми навіть не можемо спрогнозувати. Ризикувати тим можуть лише або 
ті, хто не усвідомлює суть проблеми, або звичайні авантюристи. До того ж, за 
10 років і в Росії, і в Україні фактичну владу взяли антинародні сили. 
Відбулися переміни, частина з яких стали безповоротними. Політичне 
об'єднання (не народів, а саме цих сил) лише збільшить їх можливості, 
водночас іще більше віддалить позитивну перспективу для середньої трудящої 
людини. Досягнення соціальної справедливості і поліпшення життя людей у 
своїй країні не може бути куплене злиттям з іншою, до того ж незрівнянно 
більшою за розмірами і населенням, де панують свої олігархи і клани, а 
злодійство і корупція мають, очевидно, не менші масштаби. 

Більше того, ми вважаємо, що прагнення вирішити соціальні проблеми 
за рахунок національної незалежності порочно не лише сьогодні, а й по суті 
справи. Про це підтвердження дає історія і не лише України. Це суперечило б і 
сучасному розумінню інтернаціоналізму як не лише взаємодопомозі, а й 
рівноправності демократичних сил різних країн і народів в загальному 
визвольному русі. 



 

Відповідно до Програми СПУ ми виходимо з необхідності єдності 
національної незалежності України і боротьби за соціальне визволення 
трудящих. Одне передбачає інше. Не може бути вільним і щасливим Народ в 
новій державі, в якій об'єдналися злодії та бандити меншої держави зі своїми 
«братками» з більшої. Таке об'єднання лише зміцнінь їх силу. Спекулювання 
на ідеї «союзної держави» аморальне щодо тих, хто десять років тому почував 
себе захищеним, впевненим у завтрашньому дні. Аморальне, бо ніде і ніколи 
просте «збирання земель» не робило життя людей кращим. Аморальне, бо 
відволікання людей від реальної боротьби з внутрішнім режимом в ім'я 
примарних надій на спасенний новий Союз об'єктивно допомагає цьому 
режиму фактично зводиться до заклику йти у подвійну кабалу — не тільки до і 
моїх, а й до чужих кланів. 

З іншого боку, це зовсім не означає, що ми проти економічної і 
духовної інтеграції України, Росії і Білорусі. Навпаки, потреба в митному 
союзі, спрощенні прикордонних процедур, адаптації пенсійного 
законодавства, усуненні бюрократичних перепон при набутті громадянства, 
знятті інших перешкод на шляху до взаємовигідного співробітництва, 
сприяння розвитку мов, культурному і духовному збагаченню — це все 
нагальні проблеми. Це позиція нашої Програми. Які форми згодом набере така 
інтеграція, — покаже час. Штучне ж прискорення інтеграції, педалювання на 
її політичній складовій приведе до протилежних наслідків, зруйнує не лише 
союз суб'єктів, а й кожного суб'єкта зокрема. Можна привести з цього приводу 
переконливі аргументи, але не варто провокувати ситуацію, щоб не 
озброювати додатково тих, хто в боротьбі за «вищу» ідею спить і бачить розш-
матованою пашу державу. 

Взагалі, постановка питання про рух України на Захід чи на Схід 
примітивна. Ще два роки тому, обговорюючи проект передвиборної програми, 
ми визначились, що Україні треба рухатись не на Захід і не на Схід, а догори, 
вибираючись з тієї багнюки, в яку її запровадили проведені псевдореформи. 
Причому, це не орієнтація на відособлення, ізоляцію. Ні, це орієнтація на 
потребу відстоювати інтереси України там, де вони є. Незалежно де, — в Росії, 
чи, скажімо, в Німеччині.  

Це, до речі, оптимальна перспектива України, враховуючи і 
геополітичний фактор. Коротко торкнемося і цієї проблеми. 

ПРО ФАКТОР ГЕОПОЛІТИКИ 
В результаті завершення третьої світової війни (холодної) в програші 

залишились колишній СРСР і його суб'єкти та, як не дивно це звучить — 
США. Стосовно СРСР такий висновок не потребує роз'яснення. Але і СІІІА не 
виграли, бо після ліквідації образу ворога в особі Радянського Союзу, який 



 

робив із Штатів «борця за свободу», що дозволяло відповідним чином себе 
вести, власні інтереси оголошуючи світовими, цей образ швидко може 
перетворитися в образ «світового жандарма». Виявилося, що, вигравши 
(фактично, без участі у бойових діях) дві попередні війни і довівши свою 
частку до 52% у світовому ВВП (1946 р.), США тепер створює лише 24% 
світового ВВП, поступаючись за цим показником СС. 

Четверта світова війна, змістом якої є протистояння в площині 
ефективностей економіко-технологічних, державно-політичних та соціальних 
структур, розпочалася десять років тому і триватиме все життя нинішнього 
покоління людей. 

Основні суб'єкти протистояння відомі: США, Євросоюз, Росія. Японія і 
Китай теж треба брати в розрахунок, але нас це менше цікавить бо в регіоні 
протистояння перших трьох суб'єктів знаходиться наша країна. Сьогодні вона 
самостійної ролі не грає, хоч втрати від четвертої війни уже несе. Досить 
згадати про скорочення на три чверті виробництва і на 3 млн населення. Не 
беруть в розрахунок Україну як суб'єкт геополітики ні Росія, ні Євросоюз, ні  
США. Вона числиться в них геополітичним простором з потенціалом, який 
хочеться використати. 

Не варто говорити, що таке використання, себто поглинання інтересів 
України будь-яким із трьох суб'єктів користі народу не принесе. А боротьба за 
вплив на Україну буде шаленою, особливо враховуючи п продуктивні землі — 
основу вирішення світової продовольчої проблеми, а також те, що розміщене 
чи може бути розміщеним на цій «імлі. 

Нa нашу землю можуть падати або інвестиції, або ракети. Так, по 
суті, складається перспектива. Від нас залежить, що це буде. Від уміння 
державного керівництва відстояти інтереси України залежить, ні  
перетвориться вона із території в самостійний суб'єкт геополітики. А для 
того вона повинна стати економічно сильною, демократично керованою, 
соціально зорієнтованою державою. Саме такою вона зможе відігравати 
стабілізуючу роль у світовій конкуренції. Саме такою вона може стати 
потрібною як рівноправний партнер і США, і Євросоюзу, і Росії. Стане 
потрібною і... українському народу, предметом гордості, основою 
патріотизму. Але цю потрібність довести повинні українські політики, 
некорумпована влада, що має прийти на зміну нинішній. Нинішня влада — це 
підтверджує практика — не здатна пронести Україну по топкій грані 
виграшного для всього світу шансу. Вона здатна лише вкинути її у прірву. 
Якраз тому заміна авторитарної влади розглядалася на з'їзді партії (а тепер тим 
більше) об'єктивною потребою. Бо без демократії не може бути ні 



 

ефективної економіки, ні достойного соціального стану громадян 
України, ні самої держави. 

ЩО ДАЛІ? 

Це запитання ставлять нам і прихильники, і опоненти, і ті, хто 
сумнівається або не визначився до цього часу. 

Усунення інституту президента в його нинішньому варіанті, 
конституційна зміна системи влади в напрямку посилення ролі парламенту і 
уряду, обрання неолігархічного парламенту на партійній основі, посилення 
ролі місцевих представницьких органів створить умови для (лагодженої 
ефективної роботи усіх гілок влади. Припиниться багаторічна колотнеча між 
владними органами, в основі якої не інтерес людини, суспільства, а жадоба 
влади. Влади, що відкриває шлях до класного збагачення. 

Внаслідок таких перемін влада стане підконтрольною народу, буде 
користуватись його довірою. Тоді, в ході парламентської дискусії швидко 
буде погоджена всіма структурами влади стратегія розвитку України у вигляді 
конституційних засад внутрішньої і зовнішньої політики. Розпочнеться 
складна, напружена робота, спрямована на подолання руїни — наслідку 
нинішніх «реформ». Припиниться адміністративне втручання в діяльність 
суб'єктів економіки. В створених державою сприятливих умовах розкриється 
потенціал кожного: робітника, селянина, підприємств різного типу, 
підприємця, учителя тощо. В функціонуванні центральних і місцевих органів 
влади люди бачитимуть і наслідки свого вибору: в комунальних тарифах, 
забезпеченості сім'ї, умовах навчання і лікування, гарантіях роботи, зарплати і 
пенсії. Конкурентне, зорієнтоване державою на соціальні потреби, 
середовище сприятиме реалізації потенціалу кожного. Зросте добробут 
людей, стабільність і порозуміння в суспільстві, громадяни України 
почуватимуться достойно, а державу поважатимуть у світі. 

В якій послідовності все те має досягатись, — сформульовано у 
Програмі СПУ, проектах змін до Конституції, засад внутрішньої та зовнішньої 
політики, в низці інших підготованих документів. 

Звичайно, це не справа одних соціалістів. Ми знайдемо спільну мову з 
усіма політичними силами, що справді хочуть добра народові, нашій 
Батьківщині. Знайдемо, бо основою нашої співпраці стануть демократичні, а 
не кланово-диктаторські принципи організації життя суспільства. 

 

 



 

 

ПРО АКТИВІЗАЦІЮ ЖИТТЯ ПАРТІЇ 

На кожному засіданні Політради (а інакше і бути не може) ми по-
вертаємося до цього питання. Воно з'ясоване в документах партії, враховуючи 
і теперішній політичний період — підготовку і проведення виборчої кампанії. 
Варто повторити хіба-що найважливіші моменти. 

Не знімається вимога щодо професіоналізації партійної роботи, себто її 
конкретизації, спрямованості на життєві інтереси кожної людини. Треба 
«олюднити» партійну роботу. Виходимо з того, що захист людей від 
непомірних платежів і цін, від сваволі начальника чи бюрократа, від брехні 
офіційних ЗМІ, сприяння задоволенню життєвих потреб людини тощо краще 
агітує за партію, ніж загальна пропаганда. 

Точні рекомендації з цього приводу розроблені Політрадою раніше, 
вони значною мірою пройшли практичну перевірку. 

Залишається актуальною потреба посилення теоретичної і ідеологічної 
функції партії. Освоєння програмних документів, орієнтація в складних 
політичних процесах, пропаганда політики СПУ, розповсюдження газет, 
інших матеріалів партії, досвіду її активістів — все це умови виживання і 
посилення впливу партії в такий складний і суперечливий період. 

Ключовою лапкою зостається організаційна робота. Нас уже 
б і льше  38 тисяч, поповнення партії здійснюється послідовно і за рахунок 
людей продуктивного віку, котрі свідомо роблять свій вибір. Кожен  
партійний комітет знає свої можливості, потреби і прорахунки. Про це йдеться 
на зборах обласних партійних організацій, котрі вважаємо ефективною 
формою зростання потенціалу партії, її консолідації. Є  потреба посилення 
впливу на сільське населення, пропонуючи йому шляхи виходу з катастрофи, 
котру влада чомусь вважає і поїм  здобутком. Цей напрямок треба вирізнити в 
усій системі партійної роботи. Те ж стосується пропаганди, агітації і масово- 
політичної роботи. 

Всі напрямки роботи партії слід підпорядкувати підготовці до 
наступної політичної кампанії — виборів до представницьких органів. 
Загальний план ми з вами обговорили і погодили раніше, технологія кампанії 
вами освоєна, акценти зроблені на представництво партії в усіх ланках влади. 
Під час кампанії виборці повинні переконатись, що соціалісти не 
користуються загальниками, що їх програма і а дії конкретні, вигідні для 
кожної людини. Розробка чи аналіз проектів (або концепцій) розвитку 
населених пунктів, територій, регіонів ніщо з прив'язкою їх до потреб людей, 
тобто розробка позитивних програм — одне з складних, конкретних завдань 



 

для активу. Ми не можемо і далі викопувати лише роль політичного 
«криголама», за спокійним слідом якого влаштовуються ті, хто користується 
приказкою «розумне теля...». 

Орієнтуємось на те, що партія буде потужно представлена у владі. Це 
не наївний висновок. Це об'єктивна потреба суспільства, виклик часу. 

Ми приймаємо цей виклик. 
  



 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

Виступ на «круглому столі» на тему: «Захист прав людини в 
Україні на сучасному етапі: проблеми і перспективи» 12 квітня 2001 року 

В Україні є проблема прав людини. Ця проблема має системний 
характер, оскільки в нашій державі ні суспільство, ні кожна людини окремо не 
має гарантованих державою, передбачених Конституцією та ратифікованими 
міжнародними конвенціями нрав і свобод. 

Системність проблеми полягає і в тому, що порушення прав і свобод 
полягає в їх масовому характері по всіх основних правах: 

— в соціально-економічній; 
— політичній та 
— духовній сферах. 
Що головне — порушується природне право на життя людини, 

Підтвердження тому, — скорочення населення на 3 млн чол., десятки і сотні 
прикладів незахищеності людей перед бандитизмом, вбивства, тортури, 
наруги над гідністю людини. Яскравим доказом такої незахищеності є 
вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе. Маю підстави говорити, що Г. Ґонґадзе 
став жертвою бандитизму з боку держави. Звідси висновок: не може бути 
правовою держава, не можуть гарантуватися права людини в державі, у якій 
правоохоронні органи здатні до кримінальних злочинств, здатні шляхом 
формально-правових процедур покривати ці злочинства. 

В галузі соціальних прав маємо зразки погіршення умов життя наших 
співгромадян. Вони приведені в Посланні Президента України парламенту. 
Так, наприклад, з 1991 по 2001 рік: 

— реальна заробітна плата зменшилася в 3,82 рази; 
— реальні виплати пенсій — у 4 рази; 
— рівень бідності в Україні складає 29,4%; 
— до категорії злиденних в Україні відноситься 14,2% населення. 

75,5% бідного населення України — родини з дітьми до 18 років. Через 
низький рівень оплати праці навіть двоє працюючих батьків не н змозі 
забезпечити нормальне (навіть за низькими національними стандартами) 
існування своїм неповнолітнім дітям; 

— відповідно до міжнародних стандартів Україна відноситься до 
держав із високим ступенем розшарування населення за прибутками, істотно 
посилилося за останні роки. Крім того, практично відсутній середній клас — 
середовище і умова розвитку інститутів цивільного суспільства; 

— 96% загального числа пенсіонерів одержують пенсії нижче вста-
новленої межі малозабезпеченості; 



 

— у структурі безробітних жінки складають 53,3%, причому майже 
половина з них має неповнолітніх дітей, а 6% — багатодітні матері. Чистка 
тих, хто не має роботи більше року, складає 33,3%; 

— протягом 1991-2000 років питома вага вартості харчування в 
структурі витрат збільшилася з 32,8% до 64%, але якість раціону істотні) 
погіршилася. Значна частина населення не може задовольнити свої потреби в 
найбільш корисних продуктах харчування; 

— галопуючими темпами зростає кількість безпритульних дітей; 
спостерігається новий сплеск еміграції висококваліфікованих фахівців; 

— освіта і медицина в порушення конституційних норм стають 
платними. 

Права людей в Україні, політичні права упосліджуються найперше 
державою, її посадовцями. 

Відсутність свободи слова, переслідування за політичні погляди, 
порушення виборчого права, фальсифікація виборів і референдумів, Неправда 
як інструмент управління, зомбування населення через залежні ЗМІ — це 
лише окремі фрагменти тотального порушення політичних прав людей. 

Одна лише ілюстрація: в Україні немає жодної прямої політичної 
передачі на ТБ, представники опозиції не мають жодної хвилини для 
звернення до співгромадян з приводу з'ясування стану справ у державі. 

Це, між іншим, має стати предметом аналізу для омбудсмена. 
Ознакою системності проблеми у цій сфері є блокування Президентом 

правового механізму розв'язання політичної кризи взагалі, нинішньої 
політичної кризи зокрема. Конфлікт 9 березня 2001 року, спровокований 
владою, є наслідком блокування правового механізму розв'язання подібних 
кризових явищ. 

Невизнання опозиції, убогі аргументи щодо її відсутності з вуст 
Президента — лише дискредитація цієї владної інституції, факт приниження 
держави. 

За дефіцитом часу не характеризуватиму порушення прав людини п 
духовній сфері. Ця тема потребує окремої розмови. 

Давайте подумаємо про перспективу. 
Через 10 років дорослими громадянами стануть 150 тисяч безпри-

тульних, десятки тисяч дітей наркоманів і ВІЛ-інфікованих. Ми уявляємо лице 
такої держави? Ми маємо право байдуже спостерігати за трагедією, до якої 
наближається Україна? 

Хочу підкреслити, що права людини — категорія, властива не державі, 
а універсальна категорія, сутність якої і має забезпечуватись саме державою, 



 

під контролем громадськості (в тому числі через омбудсмена) і під контролем 
міжнародних інституцій. 

В сутності, проблема прав людини в Україні набуває ознак соціальної 
катастрофи. Залишатися спостерігачами в такій ситуації ми не маємо права. 

Що треба робити? Змінювати систему влади, гарантуючи демократичні 
механізми її здійснення, захищаючи інтереси людей. 

Це практична тема для політиків, нова тема для політичних дискусій, 
нових «круглих столів». 

Своє завдання в тому сенсі вбачаю в досягненні цієї мети. Суть її 
викладена в конституційній характеристиці нашої держави — демократичної, 
соціальної, правової. 

  



 

ПРО ОЦІНКУ НИНІШНЬОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА ЗАВДАННЯ СПУ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З 

НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ СИСТЕМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ І 
ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ПРЕЗИДЕНТА Л. КУЧМИ 
Доповідь на засіданні Політради Соціалістичної партії України 2 

травня 2001 року 
Товариші! 

Засідання Політради сьогодні — позачергове. Його терміновість 
викликана в основному двома обставинами: відставкою уряду, що означає 
суттєву корекцію внутрішньої політики, та потребою порадитися з приводу 
активізації нашої боротьби за зміну системи влади. 

Загальне ставлення до влади нашої партії визначається її 
опозиційністю до здійснюваної внутрішньої і зовнішньої політики. Наша 
опозиційність і послідовна, і конструктивна. Конструктивна — як лінія партії, 
що за будь-яких умов відстоює інтереси трудящої людини, суспільства і 
держави. Про це докладно йшлося на останньому з'їзді партії та засіданні 
Політради, що відбулося місяцем раніше. Ми розглянули там цю проблему в 
масштабному вимірі, сьогодні треба торкнутися окремих важливих деталей. 

1. ВІДСТАВКА УРЯДУ І ПОЗИЦІЯ ФРАКЦІЇ 
Тиждень тому відправлено у відставку уряд В. Ющенка. 

Політвиконком і парламентська фракція діяли узгоджено, оперативно 
відгукуючись на різні відтінки ситуації. З цього приводу оприлюднено не-
похідні заяви, фракція була активною в парламентській дискусії. Щодо оцінки 
діяльності уряду за рік, що минув, у депутатів-соціалістів сумніву не 
виникало. Оцінка незадовільна, ЇЇ обґрунтування знаходимо в погіршенні 
добробуту людей, інших незаперечних аргументах. 

 
Характерна деталь: в констатуючій частині постанови про оцінку 

діяльності уряду викладені такі серйозні докази неефективності, навіть 
злочинності політики влади, що навіть прем'єр В. Ющенко змушений був 
сказати, що йдеться не про наслідки роботи очолюваного ним уряду, а про 
результати багаторічного здійснення курсу Л. Кучми. Згадана частина 
постанови в її остаточній редакції була вилучена, зате вона збережена в 
документі, що стосується недовіри Кабінетові Міністрів. Треба, щоб активісти 
партії уважно проаналізували цей документ, використали його в 
пропагандистських цілях, бо ж ідеться про постанову, зміст якої погодили і 



 

наближені до Президента фракції. Отже, вони ще раз переконливо заявили про 
безперспективність, хибність визначеного ним курсу. 

Вибір позиції фракції щодо голосування недовіри уряду був 
складнішим, ніж з'ясування оцінки діяльності уряду. Голоси членні 
Політвиконкому розділилися навпіл, тому мені вперше довелося скористатися 
статутним правом Голови партії, аби схилити членів Політвиконкому і 
фракції до того, щоб утриматися, не голосувати ні  «за», ні  «проти» недовіри 
урядові. Відповідальність за таке рішення на мені. Зобов'язаний тому 
пояснити мотиви позиції, тим наче, що активісти партії в різних місцях і 
громадяни — не члени нашої партії також дають щодо цього діаметрально 
протилежні оцінки. Кожна з них має своє логічне обґрунтування. 

Посилатися на аргументи тих, хто щиро хотів відставки уряду, по 
варто. Ці аргументи очевидні: погіршення життя, скорочення соціальні них 
програм, поглиблення структурної деформації економіки, авантюрна за 
змістом неправова земельна реформа тощо. У виступі на сесії від фракції 
наголошувалося: це уряд не наш, його програма не наша. Нам ніяк його 
захищати, особливо з огляду на запобігливу поведінку прем'єра перед 
Президентом на тлі горезвісних діянь останнього, Отож голосувати «проти» 
недовіри ми не могли. 

Не можна було голосувати і «за». Правда, позитивні аргументи, які 
стосуються соціально-економічної сфери, дискусійні, їх не варто розглядати 
як абсолютні. Проте і нехтувати ними не слід. Найперше, це стосується 
повернення людям злиденних, непроіндексованих (проте — повернення!) 
пенсій, на що не здатні були попередні уряди. Саме цьому урядові вдалося 
трохи притримати злодіїв, що прижилися на ринку енергоносіїв і енергії, і 
збільшити надходження до бюджету коштів, які раніше привласнювалися 
наближеними до Президента клановиками, навіть скоротити зовнішній борг. 
На час діяльності цього уряду припаї! законом передбачений мораторій на 
єдиний земельний податок, що Залишило в розпорядженні селян понад 
мільярд гривень. В чотири рази більшу суму вони одержали від реалізації 
вирощеної продукції, бо уряд відважився на підвищення закупівельних ціп і на 
контроль за ними. Ні це також не здатні були попередники. Ці та інші 
аргументи не давали можливості з повним переконанням голосувати за 
недовіру уряду. 

Таким чином, у фракції був єдиний варіант — голосувати, тиснучи  
кнопку «утримався», розуміючи, що тим самим ми стаємо опосередковано на 
захист уряду. Зрозуміло, що наведені раніше аргументи, і пні рідний баланс 
оцінок мали значення для нашого вибору, але керувалися ми все ж 



 

політичними аргументами і розумінням перспектив розвитку ситуації в 
державі. Розглянемо їх послідовно. 

Перше. Хто був ініціатором відставки Кабінету міністрів? Формальна 
відповідь випливає з аналізу процедури розгляду питання про недовіру уряду. 
Тобто ініціаторами були комуністи. Так само, як соціалісти, вони не 
підтримували кандидатуру В. Ющенка і його програми, не голосували за 
шкідливий для соціальної сфери бюджет. Їхні гасла, оприлюднені набагато 
пізніше після розпочатої соціалістами (та ТИМИ, хто відгукнувся на наш 
заклик) акції «За Україну без Кучми!», доповнилися одним словом: «і 
Ющенка». І в нас, і в них прізвища надзвичайної ролі не грали, бо йшлося про 
зміну системи влади, уособленням якої був і є Президент. Посилання 
керівників Компартії на відмінність їхньої позиції спростовуються вже 
першими документами Громадянського комітету «За Україну без Кучми!» і 
Форуму національного порятунку, де йдеться саме про потребу змінити 
систему влади. Сталося так, що прагнення мати відмінну позицію, яка б 
пояснила невиправдану пасивність комуністів в акціях, що стали суттю 
політичного процесу і відображенням політичної кризи. Це прагнення 
відіграло роль найважливішої сюжетної лінії в сценарії, що писали не 
комуністи, а влада. Бо ініціаторами відставки прем'єра були не комуністи, а 
Президент. Це була його ідея-фікс з моменту призначення В. Ющенка. 
Комуністи фактично озвучили ідею Президента, дозволивши владі 
розігрувати примітивний сценарій урядової кризи. 

Друге. Чи може хто-небудь сумніватися, що, якби Президент не був 
переконаний у тому, що позиція фракції комуністів щодо Кабінету міністрів 
залишиться незмінною, він би не зміг вести свою дволику гру? Маючи в запасі 
близько 150 голосів пропрезидентських фракцій (разом з прогресистами, 
колишніми селянами та ВОЛівцями, що вкупі зайняли своє природне місце), 
Президент не ризикнув би плести чергову владну інтригу, вдаючи при тому, 
що він перебуває НАД ситуацією. Убогі за змістом дискусії про коаліційний 
уряд, про договір між (неіснуючою!) більшістю чи парламентом і урядом, 
врешті про потребу домовлятися прем'єрові з більшістю (знову ж  таки - 
неіснуючою), тобто домовлятися з трьома фігурантами: О. Волковим, В. 
Медведчуком і А. Деркачем стали нібито причиною відставки уряду. Та ні! 
Усі ж прекрасно розуміють, що названі дискусії — вигадані. На їх 
коментування шкода часу. Вони можливі були винятково тому, що «в кишені» 
Президента була понад сотня голосів фракції комуністів. Не варто 
докопуватися причин такої незмінності позиції комуністів. Чи це були 
словесні гарантії, як під час президентської кампанії, чи в тому інший 



 

розрахунок, — значення особливого не має. Сталося так, що свідомо чи 
мимоволі комуністи зіграли в команді за Президента. 

Третє. Невдячна справа аналізувати поведінку сусідів по політичному 
спектру, але потреба є, бо від них залежить загальна політична ситуація. 

Звичайно, потужна фракція у парламенті зобов'язує комуністів вести 
самостійно свою лінію, а оскільки партія працює не у вакуумі, то мусить 
шукати варіанти поведінки, зважаючи на владу, що є. Ближчий час покаже 
мотиви кроків керівництва Компартії в подіях останнього періоду. Якщо до 
уряду на впливові ділянки (наприклад, паливно-енергетичний комплекс) буде 
запрошено комуністів, то ми побажаємо їм успіхів і, чим зможемо, 
підтримаємо їхні корисні дії. У такому разі Україна не стане свідком 
«прем'єріади», усі призначення відбудуться швидко. З іншого боку, це 
свідчитиме про попередні домовленості щодо зміни уряду, а глибину їх 
покаже кадрова ротація в парламенті, Здійснити її непросто, не можна 
виключати, що за певних обставин комуністи заявлять про відсутність у них 
претензій на відповідні посади в парламенті, аби не чіпати Голову Верховної 
Ради — креатуру Президента в парламенті — і не дратувати претензіями на 
місця заступників Голови таких же (або таких, що грають роль) прибічників 
Президента. 

Комуністи у Кабінеті міністрів - факт настільки оригінальний^ 
наскільки і відповідальний. Гадаю, що керівництво Компартії прорахувало усі 
варіанти, тим більше, що у них немає такої, як у прогресистів, постаті, готової 
на всі посади. Напевне, актив Компартії не гірше від нас розуміє, що при 
нинішньому Президентові і при нинішній системі влади будь-який уряд 
здійснюватиме політику Президента, незалежно від того, чітка вона чи 
хаотична, корисна чи шкідлива суспільству і державі. Тому можливий і 
варіант відмови комуністів від посад у виконавчій владі. Або тепер, або 
напередодні виборчої кампанії. Причому, з різними мотивами, можливо, і 
через небажання Президента або його оточення віддати прем'єрську чи іншу 
високу посаду комуністу. Тоді можна очікувати продовження урядової кризи. 
Ослаблений ще більше, Президент спробує «ліпити» нову більшість. Але це 
вже тема для прогнозів штатним політологам. Нас тепер більше цікавить 
конкретна політика. 

Четверте. У день чорнобильської жалоби і голосування недовіри 
уряду, 26 квітня, у Києві відбулися численні акції протесту. Незважаючи на 
спільне місце їх проведення, змістом вони відрізнялися. Частина 
демонстрантів прийшла під стіни Верховної Ради, щоб захистити В. Ющенка, 
більша частина — щоб вимагати розгляду питання про імпічмент Президента. 
Було немало громадян, які схилялись до обох вимог одночасно. «Захисників» 



 

уряду В. Ющенка привели, головним чином, обидва Рухи і ГІРП та 
націоналісти різних відтінків. Здебільшого вони не входять до опозиції. Це 
важлива деталь для розуміння офіційної пропаганди щодо того, що В. 
Ющенко, мовляв, очолить опозицію. Своїм висуванцем його вважають (за 
мовчазної згоди екс-прем'єра) згадані тут неопозиційні політичні організації. 
Іншими словами, В. Ющенко може розглядатися як неформальний чи й 
справжній лідер правого блоку на виборах до парламенту, можливо, і на 
дострокових виборах Президента, але добиватися таких виборів не буде. 
Наскільки зросте підтримка цього блоку в зв'язку з його Нинішнім іміджем, 
покаже час і та лінія, яку вибирає пропрезидентське оточення. Поки що 
інформаційні випуски офіціозного теле- і радіоефіру підтверджують, що 
новітня ідіома «батько і спи» має присмак сирітства. Режим влади в Україні не 
може підтримувати перспективніших людей, він запрограмований на їх 
паплюження. У тому немає нічого дивного, реакційний авторитарний режим 
на інше не здатний. 

П'яте. Політичний розклад у парламенті при відставці Кабінету 
міністрів ситуативно спонукав підштовхнути складне плетиво політичної 
кризи до правового шляху її вирішення. Таким шляхом міг стати початок 
процедури імпічменту Президенту. Розгляд цього питання ти ні глив кілька 
цікавих деталей. Пропозиція соціалістів про включення третім пунктом до 
прийнятої за основу постанови про недовіру уряду була «заморочена» І. 
Плющем. За певних обставин вона могла б стати і «соломинкою» для прем'єра, 
хоч нам важливо було оцінити політичну спроможність парламенту на власну 
державну позицію. Це можна було встановити під час голосування внесеної 
поправки. Головуючий не просто маніпулював Регламентом, не поставивши 
пропозицію на голосування, він підтвердив, що його особисті інтереси вищі 
під інших — і нібито підтримуваного ним В. Ющенка, і парламенту, і держави. 

Окреме голосування постанови про імпічмент після тривалої перерви в 
засіданні дало цікавий результат — 209 голосів. Не вистачило 17 голосів, тих, 
на кого умовно можна було сподіватись з числа так званих проурядових 
фракцій, і кількох голосів комуністів, що не були такими дисциплінованими, 
як на ранковому засіданні. 

У цілому ж перспектива процедури імпічменту не втрачена, до цієї 
справи ми будемо повертатися знову. 

Шосте. Головна і мало не єдина причина відставки уряду і всієї веремії 
довкола нього — створення видовища для людей, щоб їхня увага не 
затримувалася на справді важливих питаннях щодо вбивства журналіста 
Ґонґадзе, задокументованих майором Мельниченком фактів хабарництва, 
корупції та інших злочинів, нитки до яких тягнуться з кабінету Президента. 



 

Відбувшись переляком у грудні-лютому, цинічно розмірковуючи, що 
не може слідство від прокуратури, причетної до приховування злочину, 
юридично довести вину глави держави та його достойників, Президент 
зайнявся імітацією впевненості і рішучості. Ніби нічого не сталося, ніби немає 
того жахливого для країни стану, коли владі не вірять, коли переважна 
більшість громадян знає про злодійство вищих посадовців, а зарубіжжя їх 
зневажає і ту зневагу переносить на всю країну. Президент забув, що він не 
звичайний громадянин, що морально-політичний вирок для нього не менш 
важливий, ніж вирок судовий. Що брехні все одно буде кінець, і за все 
доведеться відповідати. Що чим більше задавнюватиметься хвороба, тим 
радикальнішим буде її лікування. 

Лицемірність сучасної влади в Україні вражаюча. Ще вчора 
наполоханий Президент, шукаючи прихистку, ніби поплескував прем'єра, ...бо 
ж — молодий іще: «пахать і пахать». Ще вчора прем'єр підкладав свою 
репутацію для порятунку «батька», підписуючи безглузду і брудну «заяву 
трьох». Ще вчора новітні герої і лякливі інтелігента закликали до специфічної 
злагоди, підлизуючи владі сумнівні місця, а сьогодні їхні зусилля пішли 
прахом, як і запопадливий лист главі держави, «вимучений» керівництвом 
парламенту у тих же відомих людей. Невже не можна хоч трішки поважати вік 
і заслуги вчених керівників виробництва, працівників культури? Та ж 
підписують вона заготовлені чиновниками листи не з переконання, а з 
примусу, викликаючи серед знайомих прикрощі, осуд, а частіше — зневагу. 
Вдаватися до таких методів впливу на співгромадян може тільки влада 
тимчасовців. Такою вона і є. 

Сьоме. Як слід було голосувати депутатам-соціалістам, коли всі 
згадані і не названі деталі були нам добре відомі? Вдавати, що ми не розуміємо 
спланованої за нашими спинами інтриги? Долучатись до неї будь-яким 
способом? 

Вважаю, що утримування від голосування було адекватною! реакцією 
на чергову інтригу влади. Час і люди підтвердять пашу правоту. 

2. ПАРТІЯ І СУСПІЛЬСТВО: ЗНАЙТИ СПІЛЬНИЙ 
ЗНАМЕННИК 

Учора відбулися Першотравневі свята. Відбулися по-різному,] Уперше 
у Києві окремо відзначали цю дату фактично всі ліві та лівоцентристські 
партії. Віддамо належне владі: вона таки домоглася того, чого хотіла давно. 
Хоч, звичайно, справа не тільки у владі. 

Ми не тішимося тим, що сталося, і тим, що без нас колона демо-
нстрантів на Європейській площі вдвічі менша від традиційної. Негаразди у 



 

міжпартійних стосунках відштовхують близьких нам людей. І іншого боку, іти 
в колоні поруч з так званими селянами, які зрадили все, що можна було 
зрадити, і чекати від них оцінок на мітингу ми не могли. Політвиконком 
проаналізує всі обставини нинішніх святкувань і знайде оптимальне рішення. 

У той же час ми започаткували свято опозиційної преси. Підготувались 
до нього не так, як слід, тому свято не дало бажаних результатів. А 
можливостей там — непочатий край. Секретар Політради С. Бульба має 
розробити відповідний театралізований сценарій для стопин і в областях. Це 
може стати поштовхом до зміни деяких акцептів у роботі. Дійти до людей 
своїм правдивим словом — так можна сформулювати мету подібних свят. 
Дійти так, щоб відчутними стали зрушити не лише в ідеологічній, а й в 
організаційній роботі! 

Кілька слів про українську ситуацію очима співгромадян, щоб краще 
розуміти, з чим маємо справу. Достовірна соціологія в квітні свідчить про 
таке: 

− три чверті населення вважає, що Україна йде в неправильному 
напрямку, лише десята частина громадян вважає, що курс правильний; 

− половина населення зовсім не довіряє Президентові. Гірший 
показник має лише парламент. Найвищий рівень довіри мав у квітні В. 
Ющенко; 

− стабільний електорат мають комуністи, Рух і «зелені». Ті, хто 
голосував на виборах за ці партії, фактично, пам'ятають про те. Щодо всіх 
інших партій, включаючи і Соціалістичну, виборці напевне не можуть згадати, 
— голосували вони чи ні. Проте з прізвищами лідерів партії впізнаються 
краще. Якби вибори відбувалися тепер, то шанс подолати 4-відсотковий бар'єр 
мали б комуністи, «зелені» і соціалісти; 

− надзвичайно важливо знати критерії, на підставі яких люди ви-
бирають ту чи іншу партію. З багатьох критеріїв до уваги варто взяти три: 
якщо партія представляє інтереси таких людей, як виборець, або інтереси тих 
людей, які користуються їхньою довірою (третина опитуваних висловилася 
саме так), уже потім людина цікавиться програмами партій і їхніми лідерами; 

− громадяни не віддають перевагу якомусь шляху розвитку Ук-
раїни. Менше третини опитаних висловлюється за приєднання України до 
союзу Росія — Беларусь. Така ж кількість прибічників західної Орієнтації і 
така ж хоче зміцнення незалежності держави на власній непові; 

− найхарактерніші настрої громадян нині: тривога і обурення. 
Що найважливіше тут з огляду на перспективу розвитку партії? 

Очевидно, уміння враховувати інтереси конкретної людини. Уявімо собі 
пересічного громадянина України. Його інтереси: робота, заробіток, соціальні 



 

гарантії, перспектива дітей. Отже, ставлення СПУ до цих речей, уміння їх 
відстоювати і доносити свою позицію до населення — визначає зустрічну 
реакцію громадянства. 

Нам не треба щось вигадувати. Треба спочатку донести до людей те, 
що ми вже робимо, донести своє бачення їхніх інтересів. Вони охоплюються 
буквально чотирма напрямами інформації, чотирма напрямами нашої 
практичної діяльності: 

— освіта; 
— охорона здоров'я і соціальний захист; 
— комунальні умови; 
— село і АПК. 
Враховуючи постійний дефіцит часу та інших можливостей, мусимо 

всю пашу діяльність сконцентрувати на цих напрямах. Є цікаві пропозиції 
активістів партії, народних депутатів про те, який це мусить мати вигляд. 
Послухаємо їх тут, але відразу беремо до уваги, що згадані напрями знаходять 
собі постійну рубрику в наших виданнях, у випуску масових тематичних 
буклетів, адресованих відповідному читачеві, у раціональному використанні 
можливостей депутатів. Й. Вінський, С. Ніколаєнко, С. Бульба, В. Семенюк, 
П. Ткачук, Н. Покотило і Н. Марковська, А. Черпіков — таким приблизно 
бачиться склад відповідальних за ці напрями, їх слід згадати в нашій постанові 
і регулярно повертатись до аналізу виконання накресленого на засіданнях 
Політвиконкому. 

Усе це має здійснюватись в контексті розвитку виборчої кампанії 
наступного року. Тому вже сьогодні треба розробити стратегію кампанії, в яку 
органічно увійдуть уже розпочаті заходи для її організаційно-технологічного 
забезпечення. Це питання варто розглянути в травні на робочій нараді перших 
секретарів обкомів та народних І депутатів відразу після оприлюднення 
нового виборчого закону. 

На той час має бути підготовлена в основному передвиборна 
платформа партії. Платформа, зорієнтована не на критику того, що є, а на 
пропаганду того, що буде. Що буде разом з нами, що потрібно країні, 
орієнтуючись на сподівання живих людей. У нашій платформі свій інтерес 
повинні побачити не лише знедолені, ошукані владою, ;і і й ті, хто зайнятий 
тепер підприємництвом, дрібним бізнесом, тобто мільйони тих людей, хто в 
місті і селі навчився виживати самостійно в нелюдських умовах державного і 
кримінального рекету. 

Рано чи пізно (а краще раніше) нам доведеться брати на себе 
відповідальність за долю держави. Тоді стане зрозумілим значення фактора 
консолідації суспільства. Консолідуюча функція партії передбачена в нашій 



 

Програмі. Вона мусить бути розширена в передвиборній платформі через ті 
опорні точки інтересів громадян, які є і притягальними для них, і 
консолідуючими (зменшення податків, невтручання держави в деякі види 
діяльності людини, свободи громадян, регіоналізація економіки тощо). 

Ідеї консолідації повинні бути підпорядковані і дії на регіональному 
рівні, співпраці з багатьма політичними партіями. У тому числі і тим, хто не 
має реальних шансів на представництво в парламенті, не міг би стати і 
пропагандистом нашої партії в тому випадку, коли ні на місцях будемо 
підтримувати їхні кандидатури. Для того пригодиться досвід співпраці в 
опозиції. 

Звертаю увагу усіх нас (передусім Й. Вінського та В. Кізіми) на, що 
паша передвиборна платформа повинна розкривати український шлях 
розвитку. Нам нічого бігти в Європу, ми і так у ній є. Нам треба прагнути до 
стандартів добробуту, стандартів життя громадян європейських країн, 
відбираючи серед них краще, прийнятне для наших співвітчизників. 

Усе, про що тут ідеться, безпосередньо стосується перших секретарів 
обкомів як керівників передвиборних штабів. Проаналізуйте уважно усе, що 
вже зроблено і що треба було зробити. Ми вже запізнюємося. Треба 
надолужити згаяне. 

3. РЕФЕРЕНДУМ ЯК НОВИЙ ЕТАП БОРОТЬБИ ЗА ЗМІНУ 
СИСТЕМИ ВЛАДИ 

Ідея референдуму, ви це знаєте, передбачалася нами як спосіб 
правового вирішення політичної кризи. Вона оприлюднена на засіданні 
Форуму національного порятунку і після того набула неоднозначного за 
змістом розголосу. Зрозуміло, чому те спостерігається, залишимо його без 
коментування. 

Частина ініціаторів вважає корисним зосередитися на одному питанні 
и бюлетені: «Чи вважаєте Ви, що діяльність Л. Кучми на посаді Президент 
України призвела до порушення прав і свобод громадян, погіршити добробут 
українського народу та принизила авторитет України у світі, і тому Л. Кучма 
повинен оголосити заяву про відставку з посади Президента України згідно зі 
ст. 108 та ст. 109 Конституції України?». 

Це питання можна і слід вдосконалювати. Ідеться про інше. Ми 
пригадуєте, СПУ категорично виступала проти минулорічного референдуму, 
посилаючись і на відсутність правової бази його проведення. І хоч 
Конституційний Суд довільно витлумачив старий закон про референдум, ми 
будемо домагатися прийняття пової редакції і нашу, щоб відсікти адмінресурс 



 

при проведенні референдуму. Це, ні  речі, іще одна мотивація вимог опозиції 
до влади, мотивація акцій Протесту. 

Проте, остерігаючись небезсторонньої оцінки Конституційного Суду 
щодо пропонованого референдуму, а тим більше зважаючи п:і спільну мету 
опозиційного руху, започаткованого Соцпартією, щодо необхідності змінити 
систему влади, ми повинні заручитися підтримкою народу. Пропонується вам 
розглянути потребу включення в бюлетень іще двох запитань. Перше з них 
якраз і стосується стратегічної мети опозиції. Ось варіант його редакції: «Чи 
вважаєте Ви, що в Україні необхідно запровадити перевірену європейською 
практикою демократичну модель державної влади шляхом внесення змін 
відповідні статті Конституції України: щодо обрання парламенту на 
пропорційній основі та призначення Верховною Радою України 
прем'єр-міністра України від партії (коаліції партій), що перемогли на 
виборах; затвердження міністрів внутрішніх справ, оборони та голови Служби 
безпеки України Верховною Радою України; виборності керівників обласних 
та районних органів виконавчої влади?». 

Включення такого питання в бюлетень ще раз підтвердні ь відкритість і 
чесність наших намірів, зніме будь-які спекуляції щодо мотивації відставки 
нинішнього Президента. 

Наступне питания також не популістське. Усі, хто читав Конституцію 
України, знають проголошений там перелік прав і свобод громадян. Біда в 
тому, що більшість із них є поки що деклараціями. Так не повинно бути хоч би 
тому, що тим самим і вся Конституція із найвищого Закону прямої дії 
перетворюється на декларацію. Тому народ має висловитися з приводу такого 
запитання: «Чи вважаєте Ви, що держава на практиці має гарантувати 
освіту громадянам і охорону здоров'я за кошти бюджету, щоб рівень 
комунальних витрат (плані за житло, воду, тепло, електроенергію, газ, 
телефон) сумарно становив не більше четвертої частини доходів 
середньої сім'ї в Україні?». 

Оскільки різні ініціативні групи неоднаково ставляться до змісті 
питань для референдуму, необхідно узгодити його, зробити їх якомога 
коротшими, лаконічнішими. До того ж, ми не можемо погодитись на 
політичну підтримку референдуму з одного питання, щоб опоненти не 
тлумачили його так, ніби йдеться про зміщення нинішнього Президента і не 
більше. Ні, повторимо ще раз: сам Л. Кучма нам ні до чого, треба змінювати 
систему влади. Бо нинішня буде закономірно продукувати з будь-якого 
«матеріалу» ту ж диктатуру. 

Отже, не менше двох запитань треба домагатись як предмета для 
оцінки народом. 



 

У зв'язку з проведенням референдуму з'являється чимало 
організаційно-технологічних питань. Вони вирішуються в робочому порядку. 

Вважав би за доцільне делегувати до складу міжпартійного штабу чи 
координаційної ради з питань підтримки референдуму (а там представлено 
вже близько 50 партій і рухів) Й. Вінського. 

Підготовка і проведення референдуму — ще одне випробування і ні 
суспільства. Це випробування  для партії. Boнo виправдане, бо передбачає 
захист інтересів людини, громадянина України, демократичний устрій 
держави і правовий та соціальний її статус. 

  



 

МІСЦЕ ПАРЛАМЕНТУ В СИСТЕМІ ВЛАДИ 
(З ДОСВІДУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ) 

Формування системи влади — нелегкий і тривалий процес дли 
будь-якої країни, тим більше для такої, що вперше стає державою Звичайно, їй 
у пригоді стає досвід багатьох членів світового співтовариства, проте він не 
може застосовуватись буквально. Не може, бо йдеться про живу матерію, яка 
несе в собі традиції попередньої державності, котрі в суб'єктах системи влади 
вкарбовуються як елементи ментальності, як родова їх ознака. 

Україна вийшла з Радянського Союзу, з держави, в якій розподіл 
функцій влад був номінальним, а здійснення їх підпорядковувалось 
однопартійній системі. Вона пронизувала структуру влади, стаючи водночас і 
головною конструкцією влади, і надбудовою системи. Природно, що при 
цьому перманентно виникала небезпека домінування суб'єктивного начала. Ця 
небезпека в різні часи і з різною ефективністю (чи неефективністю) 
нейтралізовувалася внутріпартійною демократією та виховною роботою. 
Інколи це давало ідеальні результати, щось на зразок того, про що (з іншого, 
правда, приводу) сказав Михайло Шолохов: «Я пишу за велінням серця, але 
серце моє належить партії». Ідеали, звісно, є винятками. Однопартійна 
система завжди тяжіє до суб'єктивізму, власне, до авторитаризму. 

Після десяти років незалежності Україна, фактично, не перейшли межу 
однопартійності. При наявності більше ста партій в системі влади вони не 
відіграють поки що ніякої ролі, владу має одна партія - партія влади. 
Перефразуйте тепер великого письменника і вийде: «Я здійснюю владу за 
велінням серця, а серце моє належить... владі». Абсурд? Так, але такою, себто 
абсурдною, і є сьогодні влада в Україні якщо тяжіння до авторитаризму в 
попередній системі стримувалося внутріпартійною демократією, то партія 
влади внутрішньої демократії не знає, у неї інша природа. 

Світова практика виробила засоби блокування авторитаризму. В їх 
основі — принцип розподілу функції! влад і система їх противаг і 
стримувань. Ключовою ланкою такого розподілу стає парламент — орган, 
що за відповідних умов сам стає і ядром демократії, і її поширювачем, можна 
сказати точніше: її каталізатором. 

Парламент в Україні є, а демократія — провідини наслідок розни, ц іу 
влад — відсутня. Цей парадокс пояснюється знову ж таки рудиментарним 
суб'єктивізмом, котрий набув у нас потворного вигляду. Він призвідець 
існування в Україні одночасно двох систем влад: конституційної, на 
демократичних засадах (діючої «де-юре») і позаконституційної, указної, 
створеної насильницькими методами (діючої де- факто»). 



 

Оскільки повноцінне функціонування парламенту можливе в 
конституційній системі влади, а вона паралізована, то у відповідному стані і 
знаходиться і сам парламент. Законодавчий орган, котрий всупереч 
надзвичайному супротиву з боку Президента і його прибічників прийняв 
Конституцію, передбачив здійснення державної влади незалежними її гілками: 
законодавчою, виконавчою і судовою, тепер невпинно і стрімко втрачає свою 
вагу. 

Існуюча тенденція — один з проявів системної політичної кризи, її 
наслідок і, частково, причина. Зі сторони це здається алогічним, адже у  
становленні України як суверенної держави, в створенні засад демократії 
Верховна Рада відіграла ключову роль. Саме вона ще 16 липни 1990 року 
проголосила Декларацію про державний суверенітет України, 24 серпня 1991 
року ухвалила Акт незалежності, 28 червня 1996 року прийняла Конституцію 
України. За короткий час подолано шлях від символічного законодавчого 
органу до класичного парламенту, риси якого стали виразно проявлятися зі 
створенням системи законотворчої роботи в контексті загальної 
державно-правової реформи. 

Прикро, що цей поступ свавільно припинений. Починаючи з 1998 року, 
коли в сумнозвісній «спікеріаді» віддзеркалились наслідки так званого 
адмінресурсу, кон'юнктурність окремих політичних сил нібито 
демократичного змісту, буденне пристосуванство деяких депутатів, 
парламент почав перетворюватись в юридично-правову обслугу владного 
режиму, оформлюючи його сьогочасні інтереси, забувши ніби, що органічні 
закони, котрі випливають зі змісту Конституції, заміни, що є парламентським, 
найважливішим компонентом державно-правової реформи, зорієнтовані на 
баланс влад і стабільність у суспільстві, ніким, крім парламенту, прийняті 
бути не можуть. І що відповідальність за цю справу лежить на нинішніх 
депутатах, керівництві парламенту. 

Ситуація стрімко погіршилась після антиконституційного перевороту в 
парламенті, здійсненого з волі Президента, на початку 2000 рогу Утворена 
більшість, котра в цивілізованих системах влади сприйміться як пародія на 
парламентське структурування. Ця більшість необхідна була режиму для 
освячення руйнації Конституції з допомогою фальшивого референдуму, для 
юридичного закріплення диктатури. 

До честі депутатів, такого закріплення не сталось. Внаслідок за-
гострення політичної кризи і пов'язаних з цим подій так звана більшість 
розпалася, Конституція захищена, Верховну Раду збережено. І від ганьби теж. 
Чи тепер, чи в своєму новому складі вона мас повернутися до процесу 
державно-правової реформи, утверджуючи тим самим належне місце 



 

парламенту в системі влади, передбачаючи правові запобіжники проти 
узурпації влади. 

На прикладі сучасної України переконуємось, наскільки небезпечною є 
узурпація влади, здійснена, як не дивно, гарантом дотримання Конституції та 
його приспішниками. В таких умовах забезпечити верховенство права 
неможливо. Воно, як і засади демократії, конституційність тощо, стає фікцією, 
фіговим листком режиму. Яскравим вираженням відсутності верховенства 
права в Україні є упосліджений права людини і громадянина: на життя, 
охорону здоров'я, працю, освіту, інформацію і так далі. Сутність влади 
протилежна її формі Так, правоохоронні органи здатні творити злочинства, 
прикриваючи їх формально-правовими процедурами як у справах Г. Гонґадзе, 
О. Єльяшкевича, О. Подільського, С. Іванченка і багатьох інших. 

Сукупність ознак нашої держави на сучасному етапі перекопує п тому, 
що вона все більше стає не правовою, не соціальною і, як наслідок, не 
суверенною. Тема повідомлення не передбачає об ґрунтування цих висновків, 
проте вопи очевидні. Інакше і не буває в умовах абсолютної влади, тим паче, 
коли вона невідворотно стає кримінальною. І коли недавно Президент 
вдовольнявся тим, що концентрацій влади в його руках була завуальована, 
прихована від світу і власного народу (через прислужництво залежних теле- і 
радіоканалів, ручних губернаторів, безпорадні уряди, кишенькову 
парламентську більшість і т. п.), то останнім часом диктатура здійснюється до 
непристойное» відверто. Чого вартий один лише приклад введення так 
званого інституту державних секретарів. Таких, до речі, посадовців немає піде 
у світі, бо скрізь вони контролюються законом, а не указами, і їхні пов-
новаження лінійні (визначені виключно рівнем міністерства), а не 
пірамідальні, як і укази Президента. Такий розподіл влад характер« ний хіба 
що для дикунських племен. Не згадуємо про інші укази, що суперечать 
законам, поліцейський режим здійснення влади для розправи з 
інакомисленням, втручання адміністрації в господарську діяльність, брехню 
як метод державного управління, страх — загалі ну характеристику 
самопочуття суспільства і т. д. 

Втрачає в таких умовах авторитет і довіру населення вся влада, 
парламент у тому числі. Парламент у першу чергу, бо інструменти 
компрометації в руках режиму. Звідси дике, незрозуміле для світу 
шельмування Верховної Ради, неявки на виклик до парламенту посадовців, 
невиконання Закону про трансляцію засідань, туне намагання перетворити 
парламент в посміховисько. 

Такий лик узурпованої влади. Звідси висновок: щоб повернути Україну 
на шлях демократії, треба існуючу систему влади змінити на конституційну. І 



 

зробити це слід саме правовим, парламентським шляхом. Роль парламенту, 
депутатів при тому стає вирішальною, а відтак місце в системі влади 
парламенту має бути визначальним. Хоч би тому, що своєю природою 
парламент — антипод авторитаризму. 

Водночас не слід забувати, що таке місце парламенту, точніше пе-
реміщення його до такого стану, — лише вершина надзвичайно складнім 
структурної перебудови всього суспільного і державного життя. Ця 
перебудова торкнеться і політичної структури, і наближення засад 
громадянського суспільства, і створення умов для реалізації потенціалу 
кожного громадянина чи юридичної особи (бо наслідком авторитаризму є і 
пригнічення, сковування такого потенціалу), і, природно, зміни самої системи 
влади. 

На цьому шляху опорними точками стануть вдосконалення окремих 
статей Конституції, реформування виборчої системи в напрямку посилення 
ролі партій, зміцнення взаємозв'язку і взаємної відповідальності між 
парламентом і урядом, законодавче забезпечення зростання ролі органів 
самоврядування і прав регіонів. 

Цей шлях складний, але виправданий. Його метою є втілення на 
практиці ідеалу країни, відтвореного в преамбулі нашої Конституції. Втілення 
заради інтересів громадянина України. 

Ми пройдемо цей шлях обов'язково! 
Україна буде вільною демократичною державою! 

5 червня 2001 року 
  



 

Виступ 
на парламентських слуханнях з приводу п'ятиріччя 
Конституції України 20 червня 2001 року 

Слухання питання про нрава і свободи в контексті української 
Конституції та з нагоди 5-ої річниці її прийняття — специфічне знакове 
явище. Воно свідчить про проблематичність саме цієї ділянки 
конституційного права. Бо в ньому найкраще проявляється протиріччя між 
змістом Конституції і життєвою практикою. 

Навряд чи є потреба детально аналізувати це протиріччя. Воно уже у 
корінилося у свідомості наших співгромадян як підстава неї довіри до 
Конституції, до держави і влади як уособлення цієї держа« ви. Це надзвичайно 
тривожна обставина, котра чим далі, тим більше набирає ознак прихованої 
тенденції. 

Оцінка обивателя (в хорошому розумінні цього слова) для нас 
зрозуміла. Ясна і причина такої оцінки — реальне життя та ще інформаційні 
«носили». Гірше, коли згадане протиріччя використовуйте політики для 
дискредитації Конституції і заробляння на цій критиці дешевого авторитету. 

Справа ж не у змісті Конституції, адже сам по собі Основний Закон не 
гарантує права і свободи, він відображає гарантії держави на ці права. Отже, 
не Конституцію треба критикувати, а змінювати практику життя, «дотягуючи» 
її до засад, визначених Конституцією. Це основне завдання влади, в цьому 
суть функцій Президента як гаранта дотримання Конституції. Як ці функції 
реалізуються, — видно на прикладі тисяч і тисяч доль людей. 

В чому ж причина упослідження прав і свобод, зафіксованих 
Конституцією? Прав природних, святих: на життя, працю, гідну зарплату, 
лікування, освіту, свободу слова, совісті і так далі? Причин не« мало, але є 
одна, узагальнююча. Вона зводиться до узурпації влади, до нехтування 
нормами Конституції. І якщо це відносити до поведінки громадянина, його 
можна назвати юридично неграмотним, назвати порушником. Але якщо 
нехтування Конституцією віднести до найвищого керівництва держави, — то 
це злочин. 

Як можна забезпечити права і свободи громадян, якщо для того на 
накопичуються юридично-правові та фінансово-матеріальні ресурси, 
економічна база будь яких прав? Що треба робити, аби таке накопичення 
відбулось? Відповідь тільки зовні здається тавтологічною: для того, щоб 
виконувались норми Конституції, треба виконувати саму Конституцію. 

Проект рекомендацій слухань, на жаль, ефективних і точних відповідей 
на це не дає, він уникає і оцінки головної причини невиконання основного 
розділу Конституції, причини, яка стосується саме узурпації влади. 



 

Рекомендацій не торкаються і потреби зміни системи влади, хоч про таку 
необхідність (з протилежних, правда, боків) говорить і Президент, і опозиція. 
Парламент зобов'язаний тому висловити і свою позицію з цього приводу в 
рекомендаціях. 

Конституція передбачає системність, гармонію суспільного життя. 
Його основа — засади внутрішньої і зовнішньої політики (п. 5 ст. 85). Ця 
вимога послідовно і тупо ігнорується Президентом та його прибічниками у 
Верховній Раді і не тільки в ній. В результаті — хаотичні, сліпі реформи, 
створення каламутної води для пройдисвітів, Ставку на яких зробив 
Президент. А вони — на нього. 

Узурпація влади — маніакальний вектор в організації державного 
життя впродовж останніх семи-восьми років. Це обмежене, суб'єктивне 
прагнення не було б реалізоване, якби не одержувало Підтримки з боку 
політичних партій та тих людей при владі, котрі живуть сьогоднішнім днем, 
меркантильними інтересами, котрі ніколи не ні піднімуться вище масштабів 
намальованого уявою хутора. 

Звідси епопея Закону про владу і Конституційного договору. Звідси 
намагання протягнути через парламент диктаторський варіант Конституції 
Звідси намір зламати Конституцію фальшованим референдумом, (ці де и 
спікеріада, парламентський переворот, створення лжебільшості. Звідси наміри 
прихильних до Президента ініціаторів Конституційної асамблеї і нової 
Конституції взагалі, і блокування в Конституційному Суді коректного проекту 
закону про вдосконалення її деяких норм. Вдосконалення, яке не руйнує 
логіки Основного Закону, але утверджує противаги і стримування, забезпечує 
демократичний баланс влад. 

Все це — прислужництво, лакейство, пристосуванство. Схаменіться, 
добродії! Ця влада, хоч вона сьогоднішня, уже в минулому. Вона сама - 
вчорашній день. Її ідеї меркантильні, наміри антизаконні, дії 
напівкримінальні. Вона не може захищати Конституцію, бо вона її не хотіла! 
Найбільший сиротив прийняттю Конституції чинив саме Президент, його 
соратник - прем'єр Назаренко, його послідовники у парламенті (за браком часу 
не називаю їх прізвищ, бо їх багато). 

Вони всі разом бояться Конституції — ознаки святості права і власної 
країни. Бо на тлі цієї святості видно буде їх моральну і духовну убогість. І як 
доказ сказаному — рівень організації слухань у парламенті. Слухань щодо 
Конституції, завдяки якій організатори одержали свій статус, ми всі — власне 
визначення, а України — державність. Хотів би звернутися до Геннадія 
Удовенка, керівники профільного Комітету, якому я в понеділок сказав, що 
треба не в 3 години призначати слухання, а раніше. Він зіслався на те, що, 



 

мовляв запрошені голови обласних адміністрацій і таке інше. Де вопи, 
Геннадію Йосиповичу?! Їм же не велено! Як же їм прибути на слуханий, якщо 
вони, з волі Президента — перші порушники Конституції. І всі це знають. 

Проте нинішнє ставлення до Конституції — скороминуще. Попереду 
великі демократичні переміни, які і принесуть утвердження прав і свобод, 
передбачених нашою першою і, вірю, незмінною Конституцією!  



 

МИ МОЖЕМО ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ! 
Виступ на зустрічі з активістами профспілок України і 
Всеукраїнської партії трудящих 18 липня 2001 року 

Шановні друзі! 
Я б не став зводити нашу зустріч до однієї теми — про співпрацю на 

виборах. Ця тема стосується відносин між партіями, і їх можна розумно 
налагодити. Сьогодні варто обмінятися думками про долю профспілок взагалі 
і про дії, які б могли привести їх до іншого стану до стану, визначеного самою 
природою профспілкового руху. 

Можна скільки завгодно критикувати закон про профспілки, жалітися, 
що забране управління соціальним страхуванням, контроль за умовами праці 
тощо. Відібрано все. А чому? Може, причина у замші? Причина — у 
профспілках. У тому, що керівництво профспілок, підірвавшись від своєї 
основи — трудящих, найманих працівників, не знаючи їхніх потреб (і не 
бажаючи їх знати), прогинається перед виконавчою владою, лизоблюдствує 
там, де треба показати зуби. Тому і забрали все. 

Комітети, ради і керівництво федерації до останнього дня здебільшого, 
на жаль, продовжують функціонувати як інструмент виконавчої н піди, 
вдовольняючись тим, що через свою пасивність, споглядальні позиції влада 
милостиво дозволяє функціонувати їхнім апаратам. Апарати ж діють за 
інерцією, як і в радянські часи. Але ж тоді вопи були и системі влади, яка 
великою мірою відповідальна перед народом. А перед ким і в який спосіб 
відповідає нинішня влада? Хто її контролює? Ні перед ким! Тоді хіба можна 
ставати до неї на службу? Так от цю, контрольну, функцію треба відвоювати 
профспілкам. Представляючи інтереси трудящих через колективні договори 
на рівні трудового колективу, через правові і трудові інстанції на рівні регіону, 
через угоди, визначення прожиткового мінімуму та інші важелі — на 
державному рінні. Але не прислужуючись, а контролюючи, вимагаючи, 
змушуючи слухати вас, а через вас — чути найманого працівника, себто згідно 
з Конституцією — джерело влади і добробуту суспільства. 

Такі профспілки потрібні народові. Такі профспілки чи політичні 
партнери потрібні нашій партії. І цю, нову для нинішньої України, місію 
профспілок законом чи угодою досягти не вдасться. їх можна лише вибороти 
практичними діями активу профспілок. Це своєрідна революція, мета якої — 
бути самими собою. В обладунку нинішньої Федерації, з її правильним (для 
влади) головою вам це зробити не вдасться. Кажу це не супроти О. Стояна — 
для таких профспілок, які є, він на місці. Кажу для вас, бо сподіваюсь, що ви і є 
носіями того невдоволення, яке обов’язково знайде правильний вихід. 



 

Як ви це будете робити: чи з допомогою позачергового з’їзду чи 
створюючи свою федерацію, — то ваша справа. Але майте на увазі, її, цю 
справу, ніхто, крім вас, не вирішить. А як не будете за неї братись, то вирішать 
інші, але без вас. Не хотів би здаватися ментором, та й права такого не маю. 
Просто прикро, що на фланзі спільної боротьби замість монолітної, чесної 
щодо людей сили бачиш розпорошені групи розумних активістів, яким 
совісно від власного безсилля перед нахрапистим капіталом, на боці якого 
криміналізована, корумпована влада. 

Ми — реалісти. Діяти треба в тих умовах, які є. Української 
Солідарності ви разом з нами створити не зможете. До того ж репутація її в 
свідомості наших громадян різна. Боротися треба конституційними методами 
за захист економічних і соціальних прав громадян: за індексацію зарплати (за 
законом, який прийнято в 1997 році), за комунальні тарифи, за створення 
робочих місць, за спрощення процедури ліцензування підприємництва, за 
зменшення подоходного податку, проти корупції в освіті і медицині, за честь 
учителя і лікаря і т. д. Ведення такої боротьби — дія політична! І того не треба 
боятися. То — не порушення закону, то діалектика переходу одного стану в 
інший. 

І коли хтось пальцем махає, що ви не політична структура, то вів 
просто, вибачте, бреше. Тому що боротися за економічні права трудящих 
можна, тільки вдаючись до акцій, які завжди мають політичний характер. 
Нічого дивного в тому немає, і незаконного теж у цьому нічого немає. Тим 
паче — антиконституційного. А щоб ні в кого не виникало надуманих 
запитань, зробіть сильною власну партію. ВПТ - чудова назва, хороший задум, 
але він іще не реалізований, хоч потенціал його не знає меж. 

З цією партією ми, соціалісти, хочемо співпрацювати. Про це сказано в 
меморандумі, який ми підписали рік тому. У нас уже є невеликий досвід і під 
час осінніх акцій протесту проти високих цін І тарифів, і, особливо, в акціях 
протесту проти влади, яка вбила журналіста Г. Ґонґадзе. 

Принагідно скажу, що даремно чимало достойників від влади, нею 
найняті політологи та журналісти поширюють чутки про вичерпаність 
політичної кризи, перемогу Президента тощо. Його перемога нагадує бачений 
недавно в Португалії сюжет: корида. Бик лютує, його дратують увігнані в 
шкіру дротики, він кидається на червону шмату в руках тореро, і в цей момент, 
зробивши неймовірний пірует, тореро зверху заганяє шпагу в серце бика. Той 
ще стоїть, ще імітує буйство, готовий атакувати, але через деякий час надає. 

У такому становищі нинішній режим, його високі посадовці. Зранку й 
до ночі, щохвилинно вони відчувають свою причетність до тяжких злочинів. 
Відчувають, навіть якщо на декому з них шкіра товща, ніж у згаданого бика. 



 

Розуміють, що люди знають їхній неокупний гріх. З таким тягарем довго при 
владі не утриматись. Та й ми ж не глядачі на кориді, ми допоможемо. Цей 
сюжет я пояснюю за змістом. Бо мені не подобається таке дійство, як корида. 
Але в політичному сенсі таке сьогодні ми бачимо. І оці щоденні аналізи про 
незаперечні усміхи влади, про задуми стратегічні, про глобальні речі тощо — 
вони по суті лише імітація влади, імітація непорушності, імітація сили. Тому 
що керівництво розуміє, що люди знають брехливу суть усіх цих дій. І так не 
триватиме довго. А потім за заходами, які розробляються тепер, ми восени 
розпочнемо нові акції протесту, у тому числі такі, пін стосуються найширшого 
загалу. Так, режим ще сильний. Він може калічити долі, може вбивати і довго 
розслідувати вбивства, організовані ним замахи тощо. Але час його минув, 
настає нова нора. У ній знадобиться те, що ми уже вибороли своїми акціями: 
збережений парламент, захищена Конституція, прорвана інформаційна 
блокада і покривало страху, зруйнована незаконнонароджена більшість у 
парламенті, реакційна через своє прислужництво. Це в нашому активі, і про це 
не хоче говорити влада. Ми утримали Україну на демократичному шляху 
розвитку, не дозволили спаплюжити демократію. 

Розпочинається виборча кампанія. Першим, як і раніше було, до ні і 
включився Президент. Дані вказівки губернаторам, розподілені свої 
кандидати в одномандатних округах, зорієнтовано адмінресурс, створюються 
партії і блоки, які мають скористатися адмінресурсом. Йдеться про 
призначення депутатів, 300 вірнопідданих, які змінять Конституцію нібито 
імплементуючи результати референдуму, який відійшов у небуття. Введуть 
довічне президентство, утвердять режим неродовитої монархії. Такої 
перспективи суспільство не витримає. Пані ниє, не витримають і профспілки, 
бо в такому суспільстві Профспілки повинні бути якимось приводним 
ременем, але не відомо від чого і до чого. 

Наша партія зробила перші необхідні кроки. Створено виборчий штаб 
у центрі, завершується створення штабів в областях. Проведено перший аналіз 
з допомогою фокус-груп, які вивчали передвиборну ситуацію в 15 областях у 
різних зонах України. Проведені переговори із зарубіжними партнерами, які 
допомагатимуть навчати актив, членів дільничних комісій і спостерігачів. 
Домовляємося з ОБСЄ, керівництвом європейських партій соціалістів та 
соціал-демократів з приводу направлення спостерігачів і спостерігачів від 
України на вибори в сусідніх державах, Польщі зокрема. 

Зроблено аналіз передвиборної ситуації в усьому політичному спектрі. 
Послуговуємось матеріалами соціологів, але маємо й свіжі практичні 
приклади. Вони — з осінніх і зимових акцій протесту. При великому розмаїтті 
політичних партій до активної дії здатні одиниці. Тому у передвиборній 



 

кампанії покладаємося передусім на себе. Ми не можемо повторити помилки 
чотирирічної давності, коли на власному горбі протягнули в парламент 
політичних трутнів — Довганів та їм подібних. Водночас розуміємо, що 
суспільству потрібна консолідація партій. А ще потрібно, щоб партії за 
визначенням (а не за вивісками фінансових клубів) були представлені в 
парламенті. Самостійно їх туди просто не пропустять. Йдеться тут найперше 
про вашу партію, партію захисту селян (І. Бокий), соціал-демократичну 
(нормальну) партію і (Ю. Буздуган), можливо, Партію зелених-ХХІ ст. (О. 
Мельников). Усі вони заявили про свою опозиційність, багато з них в останніх 
акціях проти владного режиму показали готовність, принаймні моральну, до 
боротьби. І в цьому блокуванні для нас є основоположною частиною 
опозиційний характер діяльності партій проти нинішнього режиму. 

В якій формі це має бути? Багато залежить від остаточної редакції 
виборчого закону. Сподіваємось на можливість здолати вето Президента. 
Гадаю, що до осені його поведінка продемонструє деяким партіям, що для них 
і для суспільства вихід в законі, що тяжіє до пропорційної системи. 

Йдеться про те, що в прохідній частині спільного списку (а він, за 
нашими розрахунками — робочими, себто тими, які спираються на вже 
досягнуті результати в попередніх кампаніях, — має 52-55 депутатських 
місць) повинні бути представлені по два-три кандидати від названих партій. 
Йдеться також про те, що ми розподіляємо мажоритарні округи між своїми 
партіями, незалежно від пропорцій, а спільно підтримуючи тих наших 
висуванців, у кого найкращі шанси. Йдеться про те, щоб у майбутньому 
парламенті комітети з соціальної і аграрної політики очолювали відповідно 
представники ВПТ і Партії захисту селян. А щоб вони знали, за які 
законопроекти їм треба боротися в першу чергу, треба спільно готувати 
переконливу для виборнім програму, де будуть відповіді на всі запитання. 

Особливість нинішньої кампанії полягає в тому, що за змішаною 
системою формуватимуться місцеві органи влади. Це принципово змінює вело 
методику ведення агітації всієї виборної кампанії, міняє її концепцію. 
Виходимо з того, що помітний (а в багатьох регіонах - вирішальний) вплив ми 
мусимо забезпечити в районних, міських та обласних радах. Питания 
ставиться так тому, що в час переділу комунального майна, проведення 
земельної реформи, утворення соціально справедливих механізмів у 
комунальній сфері, в період розвитку підприємництва і т. ін., у цей час 
незрівнянно зростатиме роль місцевих органів самоврядування, роль кожного 
депутата. На мій погляд, сьогодні влада місцева, якщо вона відповідно 
зорієнтована, важніша, ніж влада центральна. І за це треба боротись, бо там 
інтереси кожної конкретної людини. 



 

Тому створений блок повинен спільно діяти і на місцевому, і на 
державному рівнях. Причому в п’ятірках, наприклад, в обласні ради на 
першому місці повинні стояти прізвища тих, кого ми з вами реко-
мендуватимемо на посади голів обласних (відповідно районних, районних у 
містах) рад. Не треба пояснювати, що у багатьох випадках найкраще для того 
підготовленими є голови облпрофрад, галузевих комітетів. Зверніть увагу: 
тільки організаційно-кадрова частина підготовки кампанії, узгодження 
пірамідок, шахматок тощо — колосальний масив роботи, яку потрібно 
встигнути виконати. А часу обмаль лишилося — всього три місяці! 

Те саме стосується посад голів міст, селищ і сіл. Там повинні бути ті, 
хто пройшов перевірку людськими клопотами, хто знає їм Ціну. Таких багато 
в профспілках. Давайте разом допоможемо цим кандидатам. Тим самим 
змінюватиметься ставлення і до профспілок, до його активу. На цьому рівні 
виборчої кампанії виняткову роль відіграватимуть трудові колективи. Якщо 
провідне для міста (містечка) підприємство висуває на посаду мера свого 
профспілкового лідера, який користується повагою в колективі, це зумовлює 
консолідацію і політизацію трудових колективів. Ми вже забули, що таке 
трудовий колектив. І в політичному Житті теж, тому що люди, працюючи в 
трудових колективах, бачать, що політичні структури держави давно на них 
махнули рукою. І вони виживають сьогодні. І люди на неї сьогодні двічі і тричі 
те ж саме зробили. І тому ми повинні відродити до політичного життя активну 
частину населення — трудові колективи. Через вибори ми можемо це зробити 
значною мірою. Якщо, наприклад, и Кіровограді «Червона зірка» чи 
«Гідросила» будуть таким чином діяти, якщо там лідер профспілок 
користується повагою, то ці люди будуть підтримувати його, знаючи, що він 
не забуде про свої обіцянки. І тим самим ми консолідуємо колектив, 
піднімаємо його до політичної дії, яку буде видно потім, коли потрібно буде 
відстоювати права цього колективу в інших сферах: економічних, соціальних 
тощо. 

Звичайно, в час підготовки і проведення кампанії вникає безліч 
складних запитань. Їх треба вирішувати в робочому порядку через через 
відповідного рівня, де будуть представлені лідери і активісти ВПТ, 
профспілкові активісти. Сьогодні триває розмова в принциповому плані. 

Ми врешті-решт повинні зрозуміти, що справа у нас спільна. Треба 
навчитися робити ЇЇ разом. Для підтвердження сказаного використаю кілька 
аргументів: 

1. Я повністю розділяю позицію Л. Вернигори, викладену ним у 
газеті Голос України. Це відверто сказано професіоналом про справи у 
профспілках. 



 

2. Немає суто профспілкових проблем, як немає чисто економічних 
чи соціальних або духовних. Для їх вирішення потрібен політичний 
інструмент дій, політична воля, діяльність політичної партії чи партій. 

Треба, щоб інтереси трудящих (опосередковано — профспілок) у 
парламенті і місцевих представницьких органах представляла потужна 
фракція. Ми готові разом з вами бути такою фракцією. 

3. Те, про що я говорив раніше, буде блокуватися структурами влади 
і профспілковими структурами, інтереси яких виражає О. Стоян. 

Що стосується влади — нам не звикати. 
Що стосується профспілок — вирішуйте самі і не гайте часу! 
4. Суть програми нашої партії відображає наше ставлення до ролі і 

місця профспілок. Жодна партія не пише того, що стосується профспілок, які 
виражають волю трудящих, ми в тому переконані і цю лінію проводимо скрізь, 
де нам вдається. 

Для України була прийнятною модель співпраці профспілок і 
соціал-демократичною партією Швеції. Там профспілки і партія діють 
незалежно, але між ними є тісний політичний і кадровий зв’язок. Тобто 
профспілки підтримують партію політично, партія проводить в парламенті 
політику, яка реалізує програмні та соціальні установки профспілок. 

СПУ готова до такого варіанту взаємодії. Але з профспілками, які є 
профспілками по суті, а прислужувати владі, я думаю, обридло тому, хто 
пройшов цю школу і на практиці знає, як це робиться. Ми готові чи в блоці з 
іншими, чи самостійно, чи навіть через злиття всіх лівоцентристських партій. 
Тоді ця схема може цілком бути застосована в Україні. А в цьому є колосальна 
потреба. Пригадайте підвищення цін на пальне в Європі на 5%. Усе 
заблоковано, проїхати неможливо. Люди захищають свої права. А в Україні в 
цей час на 30% ціпи підвищили. І піхто не муркне. І профспілки мовчать теж. І 
партії мовчать. Така співпраця з владою годиться для цвинтаря, а не для 
суспільного життя. І акції протесту, які ми спільно робили, підтвердили: 
влада, як вогню, боїться людей на вулиці. Влада боїться, коли в неї запитують 
про те, що вона повинна вирішувати. Восени, коли обласні ради засідали і 
губернатори одержували запитання від людей, що на вулиці стояли, питання 
про обґрунтованість комунальних платній, тарифів на електроенергію, на 
тепло, плату за житло тощо. Те, що вдалося утримати, — не за рахунок 
благодійництва виконавчої влади, за рахунок спільних наших дій вдалося 
утримати позиції, не дати стрімко розгорнутися зростанню комунальних 
платежів. Цим доноситься ефективність діяльності і профспілок як 
громадсько-політичної організації й політичних партій, які виражають волю 
профспілок і опосередковано через них волю трудящих. 



 

5. Ми готові підтримати ваші кандидатури в місцеві органи влади, 
взагалі посилити роль профспілок у суспільстві. В усьому світі профспілки 
співпрацюють саме з лівоцентристськими партіями. СПУ політично вигідне 
посилення ролі профспілок. У цьому сенсі ми були й будемо послідовними. 

Найближчий час дасть підставу для перевірки готовності до спільних 
дій. У вересні маємо намір ініціювати політичні акції, спрямовані на 
підвищення зарплати, захист від грабунку через ціни і тарифи. На черзі акції, 
пов’язані зі злочинами влади: корупцією, криміналізацією, порушенням прав 
людини. 

Час складний. Завдання відповідальні. Мета висока. 
Єднаймося і переможемо! 
  



 

МИ ХОЧЕМО ІНШОЇ УКРАЇНИ 
(ДО 10-Ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ) 

Після дощу стерня пахне хлібом — тим особливим, ні  з чим 
незрівнянним духом, який пливе над безкрайніми просторами України і є її 
найхарактернішою ознакою. Пішли з поля люди, і земля ніби и задумі про 
недавнє минуле і про близьку осінь. Що судилося тобі, земле України? Що 
тобі судилося, Україно? 

Чи дата у власному житті, чи заснування заводу або відкриття 
інституту, яким віддано багато років — все спонукає до пошуку відповідей 
самому собі: а чи так живеш, чи добром продовжиться твоя справа? Коли ж 
йдеться про Батьківщину, та в її перше десятиліття, то мало яка людина не 
оглянеться на цю дату, і якась підсумкова оцінка спливе у її свідомості. І 
можливо, саме в таку пору нас єднає у суспільство одна дума, одне свято і одна 
тривога. 

На моєму столі сотні цифр, висновки системних аналізів. Залишившись 
у Києві у відпускний сезон, маю змогу спокійніше розібратися в них, 
підтвердити все, що «карта каже». Тільки навіщо? Те мало хто почує. В 
офіційних урочистостях на всіх усюдах прозвучать підготовлені знаючими що 
і по чому фахівцями стрункі аргументи про те, що «немає альтернативи 
вибраному курсу», що зростання виробництва (отже, і добробуту) не лише 
розпочалося, а й набуло ознак тенденції і коли що й не вдалося, то є на те, 
перш за все, суб'єктивні причини, себто люди, переважно — мої однодумці. 

Давайте і ми поговоримо про ці причини, можливо, дещо інакше, аніж 
офіційна влада. Бо переможним реляціям ціну люди складають самі. У них для 
того найточніший еталон — власне життя. 

ХТО ЗА ЩО БОРОВСЯ... 
Якщо відшукати провідну течію суспільного процесу впродовж 

останнього українського десятиліття, то нею буде коли явна, коли прихована 
боротьба двох протилежних тенденцій: до демократії чи до диктатури. 
Спадкоємці тоталітарної системи вдалися до цієї боротьби так завзято, що 
згодом важко стало зрозуміти, хто ж її діти, а хто пасинки 

Вчорашні переслідувані, дисиденти, «національно свідомі» та ті, що 
під таких грали, швидко вдовольнилися посадами, званнями, зовнішньою 
атрибутикою, можливістю сказати тут і за кордоном про Україну (а ще більш 
про себе) проникливо і слізно. Тепер вони згадують, що не довели справу до 
кінця, не взяли як слід владу, не оперлися на відповідні кадри. Не оперлися, бо 
кадрів не було, бо й ті, які були, виявилися дрібними. Придивіться до деяких, 



 

вони й тепер при посадах і так само запопадливо заглядають у очі тим, хто 
сидить вище. 

Подібно і вихідці з попередньої номенклатури, змінивши червоне на 
блакитно-жовте, залишились попередніми, ніякими. І хоч вищі управлінські 
кадри вже з сучасної, а не радянської генерації, вони успадкували 
тоталітаризм як систему суспільного життя, не зустрічаючи противаг, 
характерних для радянських часів, ця система на новому ґрунті (відносинах 
власності, непрозорості державної влади, принципах взаємин) все більше 
викидає зразків сваволі і самодурства. Раб не риється на свободу, а 
намагається стати рабовласником. Віддаляється держава від суспільства, 
влада від людини. 

А час минає. Вій вирізняє чи не першу ваду нашого суспільства — 
дефіцит політичної еліти. Звідки їй було б узятися у провінції? — скаже 
вдумливий читач. На перший погляд, нізвідки. Але ж... десять років. Чому 
вона не з'явилася у власній державі? Чому не з'явилося багато речей: 
впливових політичних партій, а не сотнями обрахованого пустоцвіту? 
Кадрової багатоступеневої школи? Класу середніх підприємців, середнього 
класу взагалі? Вільної політичної дискусії, наслідком якої ставали б політичні 
зміни на краще? 

Та все тому ж. Бо чим далі від референдуму 1 грудня і виборів першого 
президента, тим далі ми від демократії, яка є живильним Середовища для 
всього названого. Згадаймо перші роки незалежності, зіткнення різних 
позицій, пошук нових форм. Знахідки і помилки. Ми були невдоволені, як 
завжди, станом речей, однак зміни відчувалися. Прослідковувалась дія 
суспільства, влади, її складових. Тут і неконституційна заборона Компартії, і її 
відновлення. І введення інституту намісників, і законом схвалена ліквідація 
двовладдя. І шоковий розвал економічного механізму, і зупинення розвалу в 
середині 94-го. Йшов складний, суперечливий пошук ефективної системи 
влади. До цього пошуку небайдужим було суспільство. Врешті, цей пошук 
зафіксувався у першій Конституції України. Її варіант міг бути кращим, 
прийнятнішим для молодої держави. Але почався реакційний зсув, вдалося 
вихопити з його потоку те, що дозволяло утримати державу на 
демократичному шляху. Можливо, то був єдиний в історії людства випадок, 
коли в прінні приймалася Конституція, якої не хотіла найвища влада. 

Вона хотіла іншого. її прагнення були прозорими: вертикаль влади, 
влади одноосібної, але безвідповідальної. Призначати голів адміністрацій, до 
того обраних за законом, підпорядковувати суди, призначаючи голів судів 
заднім числом, коли Конституція того уже не дозволяла, зробити силові 
служби непідконтрольними громадськості, а інформаційний простір 



 

кишеньковим... Кілька років всупереч Конституції і нормальному глузду 
блокується закон про місцеві адміністрації, про Кабінет Міністрів, про статус 
столиці і статус Севастополя, про комунальну власність, про референдум, про 
статус депутатів... 

Усе це робиться під приплескування тих, хто нібито боровся за 
свободу, бо новітня влада вчасно зрозуміла, що антиліва риторика спрацьовує. 
Згадаймо, як протягувався реакційний закон про владу, як з ідеї покійного 
Леоніда Юзькова про проміжний варіант Основного Закону вихолостили суть 
і у вигляді Конституційного договору надали главі держави монарших 
повноважень. Знали, що зібрання 240 підписів без схвалення договору 
Верховною Радою приведе до її незаконного розпуску. Знали, але годили, бо 
за інерцією «боролися»... ні, не за державу, а проти її партійного минулого. 
Так думали одні, вдавали другі, а треті тим часом ділили пристойні місця при 
владі і бізнесі. Точно як за Б. Олійником. 

Те ж повторилося у повій ситуації, після введення Конституції Ук-
раїни. Вже показав зуби адмінресурс — злочинне порушення виконавчою 
владою виборчого закону — і до парламенту прийшло більше півтори сотні 
«призначених», залежних. Вони навперейми подалися за настановами до 
благодійників(ка), за ними ж і штатні «демократи», Два місяці ганебної 
торгівлі у храмі права, завершеної взимку 2000 року, коли під його купол іще 
«підвісили сокиру» над зігнаною шантажем «більшістю». Затим нав'язаний 
«брехерендум», препаровані результати якого знову і знову зринають у 
риториці про імплементацію, Добре, що вони відкинуті парламентом, але й те 
сталося завдяки тому, що парламент на власні очі побачив: його ґвалтують 
пройдисвіти. 

ЧОМУ НЕ ЙДУТЬ РЕФОРМИ 

Ми все дивуємось, чому не йдуть реформи. Та йдуть, тільки не ті, що 
слід. Не здійснюється державно-правова реформа з її складовими: 
адміністративною, муніципальною, парламентською, судовою. В 98-му 
створили комісію з адмінреформи, її очолив перший Президент Л. Кравчук. 
Відверто кажучи, не вірилось, що комісія зробить щось путнє, вже склалася 
така традиція. А вона зробила. В підготовлені її концепції реформи (яка як 
офіційний документ так і не побачила світ) можна не погоджуватись з 
окремими деталями, але цей серйозний проект має право на втілення. 

Чому ж він «не пішов»? Єдина, на мій погляд, причина: автори 
повірили, що від них насправді вимагається концепція демократичної влади. 
Вони оперлися на принципові засади функціонування виконавчої влади: її 
легітимність — тобто дія на основі Конституції і законів, прозорість та 



 

підзвітність і на цих принципах виписали концепцію. А влада ж то хотіла 
іншого, ту маячню навіть обговорювали на раді регіонів (див. відгук на неї в 
«Голосі України» за 20.02.2000 p.). І як же вона могла прагнути іншого, коли 
нелегітимний стан влади триванні час підтримувався керівництвом держави 
через блокування підготовлених потрібних законів, найперше, закону про 
Кабінет Міністрів? 

Не зовсім легітимній владі вправлятися в нормотворчості зручно. 
Тому-то й перелік нормативно-правових актів з адмінреформи станом на 
01.01.01 складає 4 закони і постанову BP, 24 Укази Президента і близько 80-ти 
постанов уряду. Напівлегітимна влада сама себе регламентує. Повинен же 
бути протилежний порядок цифр і протилежний порядок здійснення владних 
правовідносин. 

Про прозорість і підзвітність влади говорити, здається, не варто. Тут 
все зрозуміло. 

Отже, державно-правова, в т. ч. адміністративна реформа не йде не 
тому, що її нікому запрограмувати, узаконити і провести, а тому, що вона 
передбачає відповідність Конституції. Тому що вона потрібна суспільству і 
державі, а владі потрібна... влада. Вона бореться за неї, боячись втратити 
пригріті місця. Переступаючи Конституцію, право і мораль, намагаючись 
перелицювати Основний Закон Під себе. 

Узурпація влади — це причина непроведення реформ. Такий стан 
— антипод демократії. Мені про те начебто і не варто говорити, бо соціалісти 
політичний ідеал бачать у народовладді. Однак демократія — засіб і шлях 
досягнення народовладдя. Вона цікавить сьогодні нас найперше як форма 
правління. Точніше як спосіб, бо форманто у нас демократія є: виборна 
система, розподіл функцій влади, проголошення різних свобод, право 
створювати партії і громадські організації. 

Формально є. А фактично? Хіба без причин люди не вірять у чесність 
виборів і референдумів? Хіба всі партії зрівняні в правах? Чи і в України 
правдива інформація? Адже те, що подається на TV і радіо — правда про 
неважливі, непринципові речі. А замовчування речей справді важливих при 
відволіканні людей на другорядності і є найгіршим варіантом брехні. 

Отже, немає у нас демократії і близько. Демократія — це така 
організація суспільного життя, коли всі громадяни мають гарантоване мри по 
брати участь у прийнятті політичних рішень при рівних індивідуальних своїх 
правах. Вдумаймось в цю формулу і знайдімо їй підтвердження в Україні. Не 
знайдемо. В реальному житті не знайдемо Адже багато важать умови, при 
яких здійснюються проголошені демократичні права і свободи. Не всім 
вистачає мужності відстоювати свої переконання, наприклад, шляхом 



 

голосування. Як може, скажімо, вчитель, отримуючи платню менше 
прожиткового мінімуму і бачачи приклад тисяч безробітних, не зважити на 
«пораду» свого керівництва (такого ж, до речі, безправного) і не 
проголосувати на виборах або референдумі так, як велено? 

Владі узурпаторів для зміцнення свого стану потрібне затуркане і 
знедолене, залякане населення. Вона його таким і робить. Треба визнати, 
робить успішно. І влада в Україні сильна. Сильна для самої себе, своєю 
вертикаллю. Потрібна ж не «вертикаль», а демократична система з наявністю 
стримувань і залежностей владних місць. Система і «вертикаль» — 
принципово різні, протилежного змісту конструкції. 

Гадаю, чимало читачів зауважить: що це він про демократію тео-
ретизує? Та ні, я про приземлені, найпрактичніші речі веду мову. Не 
демократична країна не має майбутнього, ось у чому проблема. 

Візьмімо лише два аспекти впливу недемократичної системи: на 
економіку і на політику. Відсутність умов для демократичного прийняття 
рішень означає, що при їх прийнятті вузьке коло людей керується не стільки 
суспільними, як власними інтересами. В недемократичній державі бізнес, 
влада і кримінал зрощуються. Ми це бачимо. В економіці це провокує 
створення штучних монополій, які діють в особливо прибуткових сферах: 
енергетиці, нафті, газі, металі, спиртних напоях, інформатиці. Все це — 
сировинні або напівсировині сфери, найзручніші для ведення подвійної 
бухгалтерії і відмивання зверхприбутків. 

Штучні монополії диктують правила гри. Будучи власне владою, вони 
не терплять конкуренції ні з боку вітчизняних, ні з боку за рубіжних суб'єктів. 
Задані монополістами умови глушать ініціативу підприємців, середнього 
бізнесу, спотворюють ринок, блокують іноземні інвестиції. Механізм 
діяльності монополій обертається до суспільства найгіршою стороною 
(цінами, тарифами, вартістю життя), Поглиблення технології виробництва 
стає неможливим. Машинобудування, інші галузі занепадають, зникають 
високі технології, скорочуються робочі місця, структура економіки 
деформується на користь сировинних галузей. Вона все більше 
підлаштовується під інтереси зарубіжних виробництв. Відбувається своєрідна 
інтеграція, але в найгіршому варіанті — в стані сировинного придатку і 
споживача чужих товарів. (Чи хто порахував, наприклад, як Україна впродовж 
останнього десятиліття профінансувала автомобілебудування Німеччини або 
електроніку США?) Створюється система господарства, яка віддзеркалює 
колоніальний тип економіки, колоніальну суть країни. 

Звичайно, при тому і політично країна стає залежною. Не лини через 
класичний зв'язок політики й економіки, а й через суб'єктивні начало 



 

недемократичної політики. Якщо важливі політичні рішення приймаються 
вузьким колом людей, нерідко — одноосібно, якщо альтернативну думку 
почути не можна, тоді суб'єктивне бажання людей при владі починає 
домінувати над об'єктивними потребами суспільства. Коли ж це бажання іще 
сформоване страхом з якихось причин втратити владу або нести 
відповідальність за скоєне зло, тоді вона братиме зарубіжні політичні кредити 
під заставу державного суверенітету. Сказати простіше? Проаналізуймо, хто і 
на яких умовах та і яких причин привласнив обленерго, виробництво 
алюмінію і цементу, прибирає до рук транзитні мережі, зазіхає на землю... 

Без демократії не може бути ефективної економіки. Без демократії не 
існує гарантій незалежності держави. Такий один з висновків, що варто 
зробити, аналізуючи підсумки першого десятиліття української держави. 
Звідси ж і соціальні наслідки, сконцентровано виражені приблизно трьома 
мільйонами скорочення населення за рахунок мертвих і ненароджених та ще 
за рахунок пової небувалої хвилі міграції. 

У ЄВРОПУ, ГЕЙ! 

Найлегше писатимуться розділи доповідей на урочистостях про 
нинішню політику держави. А чого б і ні? Визнали, підтримали, прийняли, 
кордони погодили (або майже погодили), представництва відкрили, візитами 
обмінюємося, торгівля розвивається... Все так. Щоб не псувати картину, про 
структуру експорту-імпорту промовчимо, як і про багато інших «визнань». 

Не визнали нас ще поважною державою, в тому біда. І не Головатий з 
Морозом тому причиною. Україну знають як державне утвореній! третього 
сорту. Це можуть підтвердити мільйони наших з доброї чи з лихої волі 
туристів, що перетинають кордони інших держав. Гірко про те казати, але нас 
не поважають. 

І не будуть поважати до тих пір, поки самі себе не будем поважані Поки 
приклад такої поваги не даватиме найвище керівництво. Не тільки через свою 
безгрішність стосовно корупції та інших справ, а й достойною поведінкою, 
умінням тримати при собі емоції, особливо якій. І вони невисокого ґатунку. 
Вже скільки в Україні побувало представників світової політичної еліти, а чи 
чули ми хоч раз (!) про їхні внутрідержавні суперечки, чи посмів хто офіційно 
хоч слово криве сказати, наприклад, про власний парламент? Та його б вдома 
вважати несповна розуму. А якщо ми дозволяємо так робити за кордоном, ці 
серед своїх вже можна весь інтелект на це витрачати. Послідовне, 
параноїдальне шельмування парламенту держави — ознака убогості владці та 
їх рупорів у ЗМІ, одна із причин неповаги до України. Про це мені говорив 



 

колега-депутат з Португалії. Під час українських «одкровень» з трибуни 
парламенту у Лісабоні про позицію Ради Європи щодо України та паші 
внутрішні проблеми він почувався пригніченим, навіть приголомшеним. 
Будучи керівником однієї з структур Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
він розумів, що з трибуни звучить, м'яко кажучи, неправдива інформація. 
Тактовність і дипломатичний етикет не дозволяли йому протестувати. Але 
навіщо ж так випробовувати нерви зарубіжних політиків? 

Ми пропустили шанс утвердити свою роль у Європі і світі. В час 
всебічної глобалізації — процесу об'єктивного, але й неоднозначного — 
надзвичайно загострилася проблема безпеки і співробітництва народів. В 
односторонньому порядку, нехай не в усьому виправдано і продумано, але ми 
відмовились від ядерної зброї. Це зробила третя н світі за ядерним арсеналом 
держава. Тим багато втрачено, але й надбано було немало. Довіра, надійність, 
партнерство — то більше риторика, світом править інтерес. Нашим надбанням 
було право на ініціативу, моральне право. Ми повинні були, відстоюючи це 
право, наполягати на створенні пової універсальної системи безпеки, при якій 
би усі держави (найперше європейського континенту) погодили зобов'язуючі 
для себе умови мирного співробітництва. Такого співробітництва, при якому 
громадянин будь-якої держави, незалежно від її розміру і стану оборонних сил 
був би однаково гарантованим щодо власної безпеки, щодо найсвятішого і у 
всіх однакового права на життя. 

Це був інший шлях, ніж поширення НАТО чи відновлення програми 
ЄОІ, ніж силове «умиротворення» на Балканах. З тим погоджуй валися 
провідні політики Європи. За період мого головування у Верховній Раді про те 
були проведені дискусії практично з усіма керівниками держав і парламентів 
Європи, з трьома (почерговими) Президентами ПАРЄ. Робилося те, як розуміє 
читач, не втаємничено від інших гілок влади в Україні. Нарешті, восени 1997 
року Бюро ІІАРЄ приймає рішення про проведення першого, підготовчого 
етапу конференції з питань безпеки 18 березня 1998 року у Києві (!). 

Конференції не було. Чому? Того добилося вище керівництво України, 
до того зусилля доклало віропіддане МЗЄ, перекопавши ПАРЄ, що в Києві 
конференцію проводити не варто. Бо в пас, бачте, через два тижні вибори і 
яка-небудь сила на конференції заробить додаткові дивіденди. Скажете, 
абсурдна логіка? Так, абсурдна. Для нормальної влади — абсурдна. 

За що ж нас поважати? За найдешевшу в Європі кваліфіковану робочу 
силу? За майже сто тисяч нелегалізованих в згаданій Португалії 
чорноробочих? За наповнені нашими красунями борделі в Стамбулі та інших 
європейських столицях? За покоївок, прибиральниць І домашніх робітниць з 



 

вищою освітою у Лондоні і Тель-Авіві? Чи за 1С , що на всіх перехрестях ми 
теревенимо про свій європейський вибір, інтеграцію, європейський дім? 

Нам Європу слід будувати тут, у себе. Бо ми і є Європа. Але вона не 
МАТО і ЄЄ, не безвізове переміщення людей і спільна валюта. Європа — це 
стандарти життя, серед яких на першому місці — конституційність, 
демократія і права людини. У розмові зі мною (а перед тим з керівником 
уряду А. Кінахом) прем'єр-міністр Швеції Йоран Перссон, одночасно 
Президент ЄЄ, підкреслив, що без гарантій демократії і прав людини Україні 
закритий буде вхід до Європи, маніть якщо вона й демонструватиме 
економічне зростання. 

Напевне, через таку позицію високого гостя з надзвичайно авто-
ритетної у світі держави про його візит наше «об'єктивне» ТV розповідало 
менше, ніж про коня, подарованого в приблизно той же час нашому главі 
держави главою іншої, теж авторитетної, держави. 

ІЩЕ РАЗ ПРО ЗЕМЛЮ 

Втрачено багато за 10 років. Під виглядом приватизації відбувся 
перерозподіл державної власності. Вона за безцінь стекла до рук кількох 
процентів людей, значна її частина — до рук не громадян України. Всі в один 
день «розбагатіли» — так, як і навчали реформатори Принагідно зруйновано 
соціальні фонди. Декретом Кабінету Міністрів у 1993 році розвалено пенсійну 
систему. До, як запевняли урядовці, припинення економічного спаду. А 
підйом, звісно, мав статись незабаром. Не стався, хоч курс 
«безальтернативний». 

Залишилася земля. Впродовж останніх восьми років в кілька занидів 
виконавча влада разом з великою групою депутатів намагаються перетворити 
землю в товар. Зробити з нею те, що зроблено з фабриками і заводами, іншим 
народним надбанням. У статті «Слово про землю» («Товариш», «Сільські 
вісті» за червень 2000 р.) мені,«здається, на конкретних прикладах і 
розрахунках вдалося довести, що приватизація землі, перетворення її на 
товар не дасть нічого корисного ні селянинові, ні керівникові 
господарства, ні міському жителю, ні і суспільства, ні державі. Вигода 
тільки десятку олігархів та зарубіжним наставникам. 

Що характерно, на цю статтю не пролупало жодного критичного слова 
від прибічників приватизації, жоден не побажав взяти участь у пропонованій 
мною публічній дискусії з цього приводу. Бо яка може бути дискусія, коли 
йдеться про речі очевидні? Адже зло твориться крадькома, під улесливі 
коментарі ЗМІ. Вони сьогодні захоплено повідомляють про високі збори 
врожаю... завдяки президентським реформам. Побійтеся Бога, тріумфатори! 



 

Рік на рік же не схожий. Непоганий урожай збирається не завдяки, а 
всупереч реформам. Там, де вони «пішли», де з поля зігнали сучасну 
технологію, там і хліба немає, земля пустеніє. А з нею і людські долі. 

Кілька днів тому мій товариш Володимир Черепков зумів про це 
сказати скупо і неймовірно точно: 

Три двора, и ни света, ни связи.  
Не услышат — кричи не кричи.  
Листья кружат и падают наземь,  
да в округе полынью горчит.  
Три старухи, как скифские бабы,  
Пальцы-грабли, а лица, что медь...  
Тихо молится каждая, дабы  
не последней в селе умереть. 

Це ж і ваші матері, землепродавці! Ми усі з однієї землі, безліч разів 
перебраної руками тих жінок. Що їм запропонуємо — плату и най? Продаж 
незаконного сертифіката, знову ж таки за безцінь? Нездоланну дорогу до 
районної платної лікарні? Чи безплатну дорогу на цвинтар за умови, що 
встигнуть до того «правильно» проголосував и (так агітували на 
президентських виборах нові «ефективні» господарі землі на Донеччині)? 

Не треба бути соціалістом, щоб зрозуміти — Україні потрібна не 
земля-товар, а якісні і в достатньому обсязі продукти харчування І щоб людям, 
зайнятим їх виробництвом, починаючи з землі, вигідно було тим займатися. Бо 
не форма власності забезпечує ефективність господарювання, а організація 
виробництва, сприяння і допомога йому з боку держави. 

Для апологетів ідеї продажу землі варто було б задуматися, а чому 
приватна власність на землю є в більше сотні країн, проте ефективно вона 
використовується приблизно лише в 20 країнах. В гни країнах, де держава 
підтримує селянина дотацією (в СПІА більше 60 млрд дол. на рік), контролем 
за цінами, пільговим кредитуванням, компенсацією частини вартості ресурсів 
для села, пільговим оподаткуванням. 

Чим тягне до себе право власності на землю? Бажанням на пій са-
мостійно працювати, бути господарем? Та більшість фермерів у тих же 
Штатах уже не власники, а орендарі. Власник на землі не працює. Його тягне 
можливість присвоїти земельну ренту — природою створену властивість 
землі давати дохід. Не зароблений власником дохід, Але ця властивість, як і 
повітря, вода, частотний простір для комунікацій, як і багато іншого належить 
усім, себто суспільству, а не його окремим членам. 



 

Суспільством вона і має присвоюватись з подальшим справедливим 
перерозподілом через бюджет. Вся продукція, що створена не природою, а 
працею і капіталом, повинна не оподатковуватись і бути власністю аграріїв та 
їх партнерів. 

Кооперація, оренда, право довічного, успадкованого володіння і 
користування товарною землею — ось три опори для того, щоб заможним  
було суспільство і міцною держава, щоб збереглась і розквітла на новому рівні 
її основа — село. 

Про цю проблему доводиться говорити в ювілейні дні, бо вона одна 
визначальних в минулому десятилітті і ключова взагалі для перспективи 
України. Загострилася ж вона саме як проблема з тієї ж, що і в інших випадках, 
причини — з нехтування владою Конституції. В нашій країні стосовно землі (і 
не лише землі) створилася не нормальній конкуренція двох систем права: 
конституційною і указного (незаконного). До тих пір, поки така конкуренція 
існуватиме, влада не буде легітимно діяти, а, значить, ладу в суспільстві не 
треба чекати. 

ОПОЗИЦІЯ. ЧОГО ВОНА ДОБИВАЄТЬСЯ? 

Зміщення влади і утвердження себе при владі — так довірливому 
обивателю пояснюють тлумачі, що вже 10 років приватизували екран 
телевізора і радіо, більшість газет. Прості пояснення зручні в полеміці, але 
вони нічого не пояснюють, по-перше, а, по-друге, полеміки і цивілізовано 
вести неможливо. Йде гра в одні ворота. Так завжди Лунає в країні з 
управлінням феодального типу. 

З попередніх міркувань видно, що в Україні влада організована 
неправильно, неконституційно і від того більшість бід на собі відчувають 
люди. Свою незаконну суть вона хоче утвердити то змінюючи принципово 
Конституцію, то діючи впоперек законів. Це невідворотно веде до збочень, які 
межують зі злочинністю або і є такими. Все це не лишається поза увагою 
людей, тим паче організованих в політичні партії. Коли йдеться про 
розростання корупції, розграбування держави, то партії, що підтримували 
владу, її формували, закривають очі на небезпечні тенденції, намагаються 
виправдати їх, мовляв, у час перемін без того не обійтися. Подібно ведуть себе 
і маловпливові партії, хоч їх актив часто добре розуміє природу небезпечних 
тенденцій. Мало партій виступають проти такого розвитку ситуації з 
принципових позицій. Соціалістична партія в цьому відношенні діє 
послідовно, пошивши про свою опозиційність здійснюваному курсу ще 
влітку 1993 року. 



 

Проте коли влада починає відверто нехтувати правами людей, творінь 
над ними наругу, на те не можуть закривати очі різні партії. Врешті-решт, 
вдавання ніби нічого не відбувається може привести до мовної втрати 
авторитету партії в суспільстві, авторитету лідерів партій в їхньому ж 
політичному середовищі. Не дивно тому, що так і остро реагують партії на 
порушення прав людини, засад демократії. 

За приклад можна брати партії, їх засоби інформації в західному світі. 
Цей досвід ще не зовсім характерний для України, проте він уже є. 
Протестуючи проти конкретних порушень, аналітики партій докопуються до 
їх причин, і тоді протесті дії набирають ознак принципово« то політичного 
протистояння. 

Так трапилося в Україні після обнародування записів щодо при-
четності вищих посадовців держави, включаючи Президента, до зникнення 
(фактично — до вбивства) журналіста Георгія Ґонґадзе. Сам по собі факт 
доконаний. Імітація розслідування, яку ведуть правоохоронні органи, котрі 
або самі причетні до злочину, або намагаються його прикрити, викопуючи 
відповідні вказівки, нікого в оману уже не введе. Навіть якщо це слідство 
завершиться нічим, буде ще слідство справедливе, законне. Люди знатимуть 
всю правду, вони мають на те право. Злочинці понесуть кару. 

Факт злочину став тією краплиною води, в якій відобразилось море 
неподобств внаслідок узурпації влади. Звернувшись до всіх партій із закликом 
стати на захист Конституції, демократії і прав людини, ми одержали відгук від 
майже півсотні політичних партій і громадських об'єднань та рухів. 
Створилася нова для України ситуація, коли и опозиції до влади разом 
виступили ліві, центристи і праві. Вододілом у позиції політичних сил, який 
визначився на кінець 2000 року, виявився простим: ви за демократію, 
збереження перспективи держави, чи за кримінальні клани (що почасти і є 
владою), за продовження розграбування держави? 

Треба сказати, що мало які партії знаходяться на боці владного режиму. 
Ті, що демонструють до нього свою лояльність, розраховують на адмінресурс 
під час наступних виборів. І хто зна, при умові вдалої кампанії чи не першими 
вони захочуть змити із себе бруд підтримки скомпрометованих та займуться 
процедурою імпічменту. Тим часом їх лідери приглядаються до ситуації, 
інколи кидаючи репліки: «Коли вже ви :і ними розберетесь?» В них порівну і 
незадоволення, і зловтіхи, і щирого бажання. І свідчення кишенькового 
характеру таких партій. 

З самого початку опозиція проголосила своєю метою зміну системи 
влади — причину нещасть України. Гаслом же став заклик «За Україну без 
Кучми!», оскільки всі чудово розуміли (і розуміють), що йдеться не про 



 

конкретну персону, а про уособлення нею всього режиму і що без його 
зміщення немає правових шляхів зміни системи влади. 

Так, опозиція різнолика. Що її об'єднує — вже згадано. Роз'єднує ж, і це 
природно, ідеологія. В цьому її недолік і в такій же, або і більшій мірі, — 
перевага. Бо в Україні тепер особливий період. Той період, ко ли 
загальнолюдські цінності вище класових, вище партійних. Коли треба уміти 
знаходити політичний компроміс задля захисту інтересів суспільства, окремої 
людини, залишивши на пізніше ідеологічні розбіжності. 

Прикро, але того не зрозуміли окремі політичні сили, які за означенням 
мали бути активною складовою опозиції. Одних відзначала чистоплюйська 
правильність: ви, мовляв, спочатку правовим шляхом доведіть усе, а потім 
ставте вимоги. За цією «правильністю» легко прочитується лизоблюдство, 
адже всім зрозуміло, що правовий шлях (імпічмент, закон про слідчі комісії і т. 
д.) блокується підозрюваними у злочинствах. Вони бояться правових 
процедур, знаючи, за що доведіться відповідати. 

Інші свою пасивність пояснювали неповнотою вимог та ідеологічною 
невизначеністю опозиції. їхні ідеологи зі справжніми не купленими 
науковими ступенями дозволяють собі «ухіхікуватись» над діями опозиції, 
проводячи не зовсім доречні паралелі між акціями 90-го та 2001 років, 
роблячи брудні натяки про «американський слід», і симпатією аналізуючи 
послідуючі дії влади, хоч одночасно повністю визнають злочинний характер 
та істинність розмов у найвищому кабінеті. То про який же позитив після того 
можна говорити? І що дані гасло «За Україну без Кучми і Ющенка!», якого 
дотримувалися окремі партії і на яке, фактично, не відгукнулось суспільство? 
Ну, нема вже прем'єра Ющенка. Що далі? Що змінилося? 

Поява опозиції на десятому році державності, її дії — нова сторінка в 
розвитку українського суспільства. Воно змінилося протягом останніх десяти 
місяців настільки, що цих змін можуть «не бачній» тільки ті, хто їх боїться. 
Суспільство струсило із себе оціпеніння страху і зневіри. У людей з'явилася 
надія на краще, і ця надія справдиться обов'язково. Дії опозиції не дали 
знищити Конституцію, незамінним шляхом розпустити парламент, 
ліквідували в ньому підступно збиту» більшість, допомогли відправити у 
відставку найбільш одіозних посадовців. Те, що керівництво держави імітує 
свою силу і непорушність, суті справи не змінює. Влада розуміє, що вона уже 
в минулому, що вона сама — минуле. Вона вдає, що нічого не відбулося, а 
одночасно в своєму середовищі зводить порахунки на підставі зафіксованих 
«під диваном» розмов. Чи випадково це? 

І чи випадковим стало прослуховування головного кабінету владі? Ні. 
Це закономірно. Прослуховування, стеження, нашіптування, переслідування 



 

за погляди, зведення рахунків з використанням державних силових інституцій 
— це інструменти тоталітарного режиму. Це страшна зброя за своїми 
наслідками для суспільства. Але ця зброя не могла не спрацювати і проти тих, 
хто почав її застосовувати. Це розплата за неповагу до Конституції і законів, за 
упевненість в безкарності, за зверхнє ставлення до людей взагалі і окремої 
людини зокрема. Це початок розплати за зневіру і безнадію багатьох, за 
сирітство і материнські сльози окремих. 

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ 

Ми хочемо іншої України. Так може сказати переважна більшість 
наших співгромадян. Інша, краща країна, справедлива до своїх громадян 
держава — наслідок роботи добре згуртованого суспільства. Як забезпечити 
повий стан держави і народу, — про те можна вести тривалу дискусію. Однак 
обов'язковою умовою позитивних перемін та дискусія назве зміну системи 
влади, яка забезпечить демократію п обсязі, необхідному тепер для України. 

Кожна людина повинна відчути, що її думка, позиція, інтереси щось 
важать, що майбутнє своє і своєї родини вона може забезпечити тут, на своїй 
Батьківщині. Що всі ми разом відповідальні за нашу,уже новітню історію, не 
минаючи в ній «ні титли, ні коми». Що продовження цієї історії — паша 
спільна справа. 

Знаю, так буде. Віру таку утверджують тисячі тисяч небайдужих 
людей, що в дні ювілею країни задумуються над ЇЇ перспективою. 

Серпень 2001 року 
  



 

Доповідь на урочистих зборах  
опозиції з нагоди 10-ї річниці  

Незалежності України 22 серпня 2001 року 

Шановні учасники зборів демократичної опозиції! 
Уперше за 10 років в одному залі зібралися люди різних політичних 

поглядів, яких об'єднало усвідомлення загрози нашій Батьківщині. Загрози, 
яка йде від державної влади. Шкода, що для однакового розуміння потреби в 
спільних діях витрачено стільки часу, але краще тепер зробити правильні 
висновки, ніж потім знову і знову шкодувати за невикористаним шансом. 

Знаю, що ліві, праві і центристи по-різному оцінюватимуть причини 
політичної незлагоди, а відтак і причини суспільних негараздів, того стану, що 
пережила і переживає тепер Україна, її народ. Думаю, що ми могли б, 
користуючись пагодою, не без підстав докоряти один одному за давні і недавні 
гріхи. Але користі від того було б мало. Добре вже те, що ми зрозуміли: 
Україна переживає такий епізод своєї історії, що перед її викликами треба 
відкласти політичні, ідеологічні розбіжності різних партій, класові і групові 
інтереси. Відкласти до кращих часів. Бо загальна біда вище наших 
розбіжностей і інтересів. Бо питання стоїть так: суспільство буде мати 
перспективу, чи ні? Держава буде збережена, чи вона остаточно (в 
економічному, військовому, культурному, політичному сенсі) перетвориться в 
колонію з кримінально-диктаторською формою управління? Наслідки такого 
стану уже можна не лише прогнозувати, а й бачити їх наочно в сотнях тисяч 
(хоч хто їх рахував) людей з нової неймовірної хвилі еміграції, в побуті 
переважної кількості населення України. 

Все це так. Але ми не збираємось приплакувати над «гіркою» долею 
України. Як би кому те не подобалось, але ми з вами представляємо її 
позитивну перспективу. Ми — її надія і саме виходячи з тайн високої мірки 
нам треба усвідомити свою відповідальність перед співвідчизниками за їхню 
долю і долю їхніх нащадків. 

У своєму короткому повідомленні я хочу зупинитися на ключовій 
проблемі, котра визріла уже в Україні і яку саме ми з вами маємо розв'язати. 
Вона зводиться до стану і перспектив демократії в державі і суспільстві. 

Що це найважливіша проблема, видно хоч би і з доповіді Президента 
на Всесвітньому форумі українців кілька днів тому. Дотримуючись класичних 
методів обходу принципових питань манівцями, у своїй доповіді він сказав те, 
що аудиторія хотіла почути і не сказав того, на що (як глава держави) 
зобов'язаний був звернути особливу увагу. 



 

Ну хто, наприклад, може заперечувати значення захисту і поширення 
сфер застосування української мови? Навіщо так витискувати З аудиторії 
оплески і сльозу підтримки? Торкнувшись цієї теми, варто було пояснити, 
чому ж не виконується Закон, прийнятий ще 12 років тому, і Конституція, 
п'ятирічний ювілей якої Президент зволив проігнорувати? І якщо воля 
Президента щодо захисту української мови поширюватиметься на всі 
простори, то можливо краще без балачок відобразити це в книговидавництві, 
кіномистецтві, телебаченні. Маючи на увазі, що вплив волі Президента 
найперше пошириться на його власний кабінет, бо записи там свідчать про 
використання співрозмовниками якогось дивного «державного» есперанто. 

Недобре, правда, що мало шкіл з грамотним викладанням мови (і мов, 
бо так само в занедбаному стані знаходиться і російська та інші мови). Але ще 
гірше, що повсюдно учитель одержує зарплату менше за прожитковий 
мінімум, що освіта і культура відкинуті на задвірки інтересів державної влади. 
Принижений учитель не здатен підняти голос ні на захист професійної честі, 
ні  на відстоювання загальнодержавних чи суспільних інтересів. 

Важлива, певне, роль церкви, але це найменше клопіт глави держави, 
це справа духовенства і віруючих. Важливий зміст стосунків США і Канади, 
але вони благотворні для обох країн і тому, що державне життя гам 
організоване по-людськи. Щоб цей досвід пристосувати до України, тут 
потрібно знайти відповідник у системі організації влади !і суспільного життя 
взагалі. Цей відповідник є демократія. Те, чого в Україні бракує найбільше. Те, 
що є головною причиною усіх бід. 

Формально демократія в Україні існує. Є виборна система, перед-
бачено розподіл функцій влади, проголошені різні свободи, праві створювати 
партії і громадські організації. 

Мені, соціалісту, ніби не з руки агітувати за демократію, наш 
політичний ідеал — народовладдя. Проте шлях до народовладдя лежить лише 
через демократію. Через таку організацію суспільного життя, при якому всі 
громадяни мають однакове гарантоване право брати участь у прийнятті 
важливих рішень. Брати вільно з індивідуальними однаковими правами. 

Цього і близько немає в Україні. 
Існує кілька обов'язкових умов демократії, найперше: 
— загальне і рівне виборче право при гарантії вільних виборів; 
— свобода поглядів і переконань, найперше політичних і релігійних; 
— свобода слова і свобода одержання правдивої повної інформації. 
Все це відображено в Конституції України, але в практичному житті 

відсутнє. 



 

Наріжний камінь демократії — виборче право. Воно перекреслюється 
тотальним, тупим і цинічним адмінресурсом — злочинним втручанням 
виконавчої влади у всі стадії виборчого процесу. Вирішеним цієї проблеми — 
у новому виборчому Законі, який відсікає багато важелів адмінресурсу і 
відкриває шлях для посилення партійного впливу на всі сторони суспільного 
життя, прискорює оптимальне політичне структурування суспільства. 

Цього боїться Президент, його найближче оточення. Втретє він 
накладає вето на нормальний закон, фарисейськи посилаючись на утиски прав 
людини. Зворушлива аргументація, якби не знати, що це Неправда і що 
мотиви його дій інші. В законі його не влаштовує не і тільки пропорція 75 на 
25 (пропорційна і мажоритарна частини), скільки обмеження адмінресурсу і 
посилення ролі суб'єктів виборчого процесу — партій, котрі такими визнані в 
Конституції. 

Тепер, по 10-й річниці державності, наше спільне завдання — 
відстояти новий Закон, вдаючись до всіх конституційних засобів бором ,би, 
парламентських і позапарламентських. Ми, знаходячись нині п опозиції, ідучи 
до влади і нового етапу суспільства, повинні добитися права кожній людині 
без страху за наслідки приймати своє головці політичне рішення — формувати 
владу. 

Друга обов'язкова умова демократії — свобода поглядів — теж 
формально існує. Адже є більше 120 політичних партій, більше 100 релігійних 
конфесій, багато громадських організацій, фондів тощо Але серед них від 
влади є діти і насипки. Рідні — ті, хто владою і створюється, в т. ч. 
партійно-фінансові холдинги. Пасинки — ті, хто здатен говорити і 
відстоювати правду, хто знаходиться в опозиції. Послідовно з 1993 року, з 
часу іще прем'єрства Кучми, знаходячись в "Позиції до влади, Соціалістична 
партія пізнала всю облуду авторитарного режиму. Ми робимо висновок: в 
Україні залишилась однопартійна система, в якій одна партія — партія влади 
під різними вивісками (сьогодні це зловісне об'єднання «Тундра»), змінюючи 
їх при потребі, не змінює свою волюнтаристську суть, потоптуючи принципи 
демократії, права і свободи людей. 

Розуміючи загрозу, яку несе однопартійна (та ще така дикунська) 
система, ми і всі опозиційні структури повинні об'єднати свої зусилля в 
боротьбі з цим злом, розвінчувати призначенця партії влади, допомагати одне 
одному під час виборчої кампанії, зламати машину фальсифікації під маркою 
«ЦБК». Соціалістична партія, не зважаючи на свій зрослий потенціал, 
обґрунтовані претензії на успіх у виборах, готова до найширших компромісів з 
усіма опозиційними силами. Йдеться про відсторонення режиму, зміну 
системи влади. Це головне завдання. Воно вище за наші ідеологічні 



 

розбіжності і програмні завдання. Тим самим ми доведемо свою 
державницьку, патріотичну суть, На сьогодні, як ви знаєте, 
«державницькими» є ті структури, які ближче до владного стійла. 

Щодо третьої умови демократії — свободи слова і нрава на інфор-
мацію, то коментарі тут зайві. В Україні немає жодної прямої політичної 
телепередачі. Приватизовані наближеними до Банкової кланами ЗМІ 
створюють для Президента віртуальний світ, в якому його шанують, до нього 
прислухаються, йому вірять. Це так само далеко від правди, як далеко інтереси 
пенсіонера, що риється в смітті, від інтересів «сім'ї», яка злютовано любить 
своє «отечество» і «... так за ним жалкує». 

ЗМІ — це проблема суспільства, усіх його складових. Виборовши 
владу, ми змінимо деякі підходи до використання суспільного добра, яким є 
частотний ресурс. Ним можна користуватись, але його піхто ні має 
привласнювати. Ми сподіваємось на громадянську позицію журналістів. 
Убивство владою журналіста Георгія Ґонґадзе, убивство Александрова, Бойка, 
Дерев'янка, Шевченка, багатьох інших, переслідування правдивих газет — це 
ознаки хвороби суспільства, яке треба лікувати спільно. 

Право на інформацію, гадаю, можна проілюструвати одним 
прикладом: щоб зібратися на збори для відзначення річниці держави, ми, 
зареєстровані відповідно до Конституції політичні партії, серед яких люди, що 
десятиліттями боролись за незалежність і страждали за свої переконання, 
мусимо поневірятися по чиновницьких конторах, бо це приміщення — п'яте, в 
чотирьох нам тупо відмовили. Причина одна — не велено. 

Ми торкнулися лише базових умов демократії. Не згадали 
рівноправність судів, параноїдальне шельмування парламенту, 
криміналізацію влади, її криваві провокації на зразок т. зв. криворізької справи 
чи подій 9 березня, наявність політв'язнів. Не згадала упосліджену роль КМ, 
органів самоврядування, значною мірою нелеґітимність усієї виконавчої 
влади, блокування правових механізмі» для розв'язання політичних 
конфліктів, зокрема законів про слідчі комісії, процедуру імпічменту, про 
вибори, про комунальну власність тощо. Авторитарна влада боїться правових 
процедур, бо вони невідворотно доведуть, що король голий, а дії його і свити 
межують із злочинствами. 

Ми боремось за демократію не тому, що це шлях до влади. Ми її 
розуміємо як умову виживання суспільства і держави. Це не теоретизування. 
Візьмемо два найважливіші і тісно пов'язані аспекти суспільного життя: 
економіку і політику. 

Ви знаєте, що в недемократичній державі влада, бізнес і кримінал 
зрощуються. Україна в цьому відношенні дає безліч яскравих прикладів, які, 



 

до речі, змушують Президента зводити-розводити різні угрупування, аби тим 
самим тримати баланс інтересів та самому триматися при владі. 

В економіці це невідворотно веде до створення штучних монополій, які 
окуповують найприбутковіші сфери: ринок газу, нафти, енергії, металу, 
алкоголю, тютюну, інформаційний простір. Все це напівсировині або 
сировинні сфери, найзручніші для подвійної бухгалтерії і відмивання (як 
правило, за кордоном) зверхприбутків. 

Штучні монополії — власне влада. Вони диктують правила гри. Вони 
нищать конкуренцію і з боку вітчизняного товаровиробника, і з боку 
зарубіжних суб'єктів. Вони не пропускають іноземних інвестицій у реальну 
економіку, глушать ініціативу підприємців середнього і маймо бізнесу, 
спотворюють ринок. (Чому, наприклад, у Німеччині 90% суб'єктів 
господарювання мають чисельність до 10 працюючих, а ми знаємо лише 
монстрів). Все ж дрібне підприємництво мусить сидіти в Підпіллі, ховаючись 
від державного рекету і рекету штучних монополій, озброєних 
напівкримінальними чи й кримінальними інструментами. Як може, 
наприклад, Президент тішитись тим, що реконструкція Хрещатика іде не за 
бюджетний кошт. Якщо мільярди гривень на суспільні потреби витрачаються 
з невідомо яких джерел, якщо ці джерела бездонні, то що це за держава, що за 
система влади? Адже всі прекрасно розуміють, що єдиним джерелом усіх 
достатків є багатства, що належать від природи усім, помножені на працю 
людей. Їх перерозподіл на користь монополій рівнозначний крадіжкам. 
Крадіжкам, санкціонованим найвищою владою. Внаслідок такої діяльності 
монополій (читай: влади) суспільство одержує високі ціпи, тарифи. Дорожчає 
життя. Поглиблення технологій виробництва, за яким іде створення робочих 
місць, високі технології їм невигідні. Занепадає машинобудування, індустрія 
взагалі, структура економіки деформується в бік сировинних галузей. Вона 
все більше підлаштовується під інтереси зарубіжних виробництв. Економіка 
України стає сировинним  придатком інших країн, споживачем чужих товарів. 

Створюється колоніальна система господарства, колоніальний тип 
економіки, колоніальна суть країни. 

Наївно сподіватись, що в такому стані економіки держава може 
зберегти політичний суверенітет. Якщо важливі політичні рішення 
приймаються вузьким колом людей, якщо альтернативну думку почути не 
можна, тоді суб'єктивне бажання людей при владі вище за об'єктивні потреби 
суспільства. Якщо те бажання іще сформоване страхом відповідальності за 
скоєне зло, тоді влада братиме зарубіжні політичні кредити під заставу 
державного суверенітету. Для такої підготованої аудиторії, як паша, немає 
потреби деталізувати сказане. 



 

Без демократії не може бути ефективної економіки. Без демократії не 
існує гарантій незалежності держави. Такий один із висновків, що дає 
нинішній ювілей. Таке розуміння проблеми — одна із причин появи в Україні 
справжньої опозиції. 

Повторю ще раз, необхідний корисний людям підйом виробництва 
сьогодні в Україні неможливий, оскільки соціально-економічні інтереси 
представників кланово-олігархічного режиму, який панує в Україні на чолі з 
Кучмою, не мають нічого спільного з інтересами суспільства. Чекати від цієї 
влади свідомої народної політики не доводиться. Тому на перше місце 
виходить політичне питання — про відсторонення цього режиму від влади. 
Завдання стоїть саме так і воно є сьогодні головним. 

Все більше громадян усвідомлюють цю істину. І ми повинні кон-
солідувати їх заради змін на краще. Мова йде не про класову боротьбу, бо при 
владі не стільки класи, скільки кримінальні елементи, які спираючись на 
державний апарат, грабують суспільство, всі його соціальні групи і класи (у 
тому числі середню і навіть крупну буржуазію, не даючи їм піднятися). Мова 
— про громадянське національне об'єднання усіх — чоловіків і жінок, молоді і 
пенсіонерів, робітників і бізнесменів, лівих політичних сил і правих, 
орієнтованих на Захід і Схід, католиків і православних, україномовних і 
російськомовних — усіх, хто потерпає від режиму і зацікавлений в наведенні в 
Україні правового порядку, Суспільство може звільнитися від ганебного 
режиму, лише об'єднавшись в єдину національну силу і усвідомивши себе 
такою силою. 

Це може здатися утопією, але вона вже здійснилася в більшості 
західних країн в попередні століття. Правда, сьогодні є кілька гальмуючих 
чинників націотворення, яких не було годі. Історичний парадокс полягає у 
тому, що тоді тільки починали піднімати на щит поняття класової боротьби, з 
одного боку, і націоналізму — з другого, які однак реально не вплинули на 
становлення націй. Сьогодні ж ці поняття стали на заваді національному 
розвитку України, оскільки орієнтують певну частину політичних сил і 
населення фактично на гальмування об'єднавчих процесів. У боротьбі з 
кланами та олігархами керівництво КПУ не бажає об'єднуватися з 
представниками буржуазії та націонал-демократів, оскільки це суперечить їх 
розумінню класової боротьби, а націоналісти з великою недовірою ставляться 
до не-націоналістів, особливо зліва, за інше розуміння ними поняття нації. Як 
наслідок маємо Кучму і його режим при владі. 

Зрозуміло, що розбіжності між різними політичними угрупуваннями 
були і будуть. Але сьогодні важливі не вони, а спільне неприйняття різними 
силами антинародного режиму. У нас повинно вистачити глузду на 



 

найближчих парламентських і президентських виборах діяти спільно саме для 
вирішення цього загального завдання. Треба зрозуміти, що його розв'язання не 
уникнути, якщо ми хочемо мати правову державу. Опозиція закликає всі 
неолігархічні і некримінальні гили виступити спільним національним рухом, 
відкласти з'ясування міжособових відносин на потім, орієнтувати громадян на 
єдиний вибір: або за Кучму і клани, або за націю, за народ. 

Недавно в розмові з прем'єр-міністром Швеції довелося почути його 
міркування (не лише власне — він говорив і як Президент Євросоюзу), що 
Україні будуть закриті двері у Європу навіть при економічному зростанні, 
якщо у нас не буде забезпечено конституційності, демократії і гарантії прав 
людини. Візит високого гостя фактично замовчаний українськими ЗМІ. 
Напевне його позиція не до вподоби українським достойникам. Ще б пак! 
Якась там Швеція повчає, повторюючи фактично вимоги внутрішньої 
опозиції! 

Так, конституційність, демократія і права людини — це те, що 
об'єднало нас тоді, коли злочинна суть влади стала зрозумілою після 
обнародування записів про вбивство Г. Гонґадзе. Даремне Президент 
лицемірить, мовляв, «касетний скандал» — провокація і її ще треба 
аналізувати. Ні, це брехня і Президент перший знає, що це так. Перший знає 
про всі обставини злочину. Ми ще в тому не раз переконаємось. 

Фарисейством є і висновок про те, що «касетний» етап пройдено і 
«...ми вийшли з нього сильнішими, згуртованішими». Так приблизно 
висловився глава держави. Н. Продовження буде іншим. По-перше, справа 
гальмується слідством, але правда буде доведена і винні Понесуть кару. 
По-друге, влада сильна сама для себе круговою порукою. Бо вона бореться за 
владу, раніше налаштувавшись на третій крок Л. Кучми і тримаючись за 
насиджені місця. 

Внаслідок дій опозиції про третій строк можна забути. Ми не 
дозволимо спаплюжити Конституцію, нелюбиму дочку української влади. 
Даремно прислужники від науки намагаються заслугу в прийнятті Конституції 
приписати... Л. Кучмі. Мовляв, він зумів вести парусник Проти вітру. Ясно, 
що для декого і проти вітру... свята роса, але ж не настільки! Маємо 
унікальний для світу випадок: Конституція України прийнята всупереч 
бажанню найвищого керівництва держави. Тим то вона йому недовподоби, бо 
її бажання, і що далі, то зрозуміліше, — диктатура. Безконтрольна і 
безвідповідальна. І всі наші складнощі, всі біди в Україні від того, що влада діє 
всупереч Конституції та законам, що вона безконечно далека від інтересів 
народу. 



 

Ми не допустимо продовження такого етапу. Невеликі уточнення н 
Конституцію будуть внесені. Але вони стосуватимуться умов гармонії влади. 
Уряд насправді стане вищим органом виконавчої влади, Припиняться інтриги, 
перетягування повноважень, боротьба за булаву. Буде спільна боротьба всіх 
гілок і лапок влади, всього суспільства за кращу перспективу України. 

Ні на хвилину не сумніваюсь, що в цій боротьбі ми одержимо пе-
ремогу. 

Ми відзначаємо сьогодні 10-річчя незалежності, бо це найперше наше 
свято. Так, воно ще забарвлене прикрощами і тривогою, бо Україна 
розвивається не так, як могла б. Не так, як слід. Одна з головних причин того 
— узурпація влади, супроти чого ми і діємо, відстоюючи демократичні засади 
суспільного життя. 

Ми відверті і відповідальні у своїх діях. 
Відступати нам нікуди — позаду прірва деградації. Попереду 

справедлива, демократична перспектива України. 
Разом — до кращого життя! 
  



 

ЧОГО ХОЧУТЬ СОЦІАЛІСТИ УКРАЇНИ 
ВСТУП.  

КОРОТКА ІСТОРІЯ 
В Україні так багато партій, що у людей виникає підозра, — вони 

справжні, чи ні, вони можуть щось зробити, а як можуть — то чого до-
пиваються. До того ж, люди переважно зайняті своїми клопотами, вони 
шмагаються вижити самі, бо щодня переконуються, що владі (отже, і державі) 
вони зайві. їхній протест «тихий», — як держава до них — так вони і до неї: 
можна сховатися від податку — ховаються, комунальні тарифи непомірні — 
не платять, зарплату не дають — в діло йдуть хабарі, побори. Потроху 
крадуть, а в кого можливостей більше — то й більше. Один жебракує, другий 
— бере, що «погано лежать», третій ризикує — знімає дріт під напругою. 
Найактивніші, власне еліта суспільства, шукають собі ради за кордоном. 
Гаснуть, додаючи свою безвихідь до сумного підсумку десятиліття: нас 
зменшилось на три мільйони. Хто виїхав, хто помер, хто не народився. 

Партіям не вірять, брехню влади бачать, потроху втрачають надію н і 
краще. Розвивається дуже небезпечна тенденція: люди віддаляються від 
суспільства, його інституцій, віддаляються від держави. Втрачає свої шанси і 
держава — стати пристойною, бути державою взагалі. 

А розпочиналося все не так. Розпочиналося з великих сподівань. Не 
кажучи про тих, хто свідомо добивався незалежності, але й ті, хто за 
суверенність не вболівав, про себе думали: все ж таки потенціал величезний, 
держава буде, людям житиметься краще. Краще жити хоче кожна людина. Це 
прагнення постійне. Що й казати про тих (а їх незрівнянно більше), хто вчора 
жив краще, спокійніше, впевненіше. 

На цьому постійному почутті — прагненні до кращого і будують свої 
плани всі партії. Соціалістична партія України виникла на хвилі протесту 
проти незаконної заборони Компартії. Хоч трапилося так не лише від 
заборони. В теперішньому складі СПУ з першої хвилі партійців залишилися 
якраз ті, хто давно хотів змін в партії комуністів, членами якої вони були. 
Недарма вже на установчому з'їзді (а і він відбувся через місяць після так 
званого «путчу» в 1991 році) йшлося про створення партії нового типу. 
Делегати були проти відриву керівництва партії від життя, проти верховенства 
апарату над виборними структурами, проти його втручання в усі ділянки 
суспільного життя. Ми були першою і єдиною на той час партією лівого 
спрямування. 

Можна сказати, що в державі Україна Соціалістична партія одна із 
найстаріших політичних організацій. Ми не претендували на спадкоємні права 
ні від комуністичної, ні від низки соціалістичних партій, що існували в Україні 



 

на початку минулого сторіччя. Ми розуміли, що доведеться жити і працювати 
в умовах, які ні з чим порівнювати і саме для цих умов готували свої програмні 
документи. Направду, у 1991 і 1992 роках, коли готувалася і приймалася 
Програма, ми і в страшному сні не могли уявити, що дійсність буде такою 
жахливою. 

Тоді, у 1991 році ще ніхто не думав про безробіття, про неможливість 
розрахуватися за житло, одержати безкоштовно освіту чи пролікуватися. 
Турбота держави про ці життєві справи здавалася звичною і... вічною. В 
першій редакції нашої програми ми відштовхувались від існуючих за 
радянських часів умов як від бази для росту, розуміючи, що попередня 
система ще не була соціалістичною, хоч паростків соціалістичності в ній було 
досить. (Принаймні тепер багато хто в тому переконаний). Ми дивилися далі, 
пропонуючи суспільству наше бачення організації державного життя, 
політики, економіки та інших сфер суспільного розвитку. На з'їзді у 1992 році 
все це відбилося в нашій Програмі. 

Оскільки Україна розвивалася не тим шляхом, як передбачали ми (і не 
тим, який потрібен нашій державі), 1993 року ми провели Всеукраїнську 
партійну конференцію, на якій розглянули антикризову програму, 
запропонувавши її уряду, Верховній Раді і Президенту. Проте влада наші 
пропозиції не сприйняла і з того, власне, часу Соціалістична партія перебуває 
до неї в опозиції. 

За десять років проведено вісім з'їздів партії, хоч, враховуючи, що деякі 
з них проходили в два і три етапи, то фактично партійних форумів, де делегати 
могли звірити свої думки, було значно більше, Взагалі, в період становлення 
партії соціалісти вважали і вважають винятково важливими демократичні 
засади внутріпартійного життя. 

З відстані часу ми ще і ще перекопуємося, що пропоновані нами кроки 
в антикризовій програмі, в засадах внутрішньої і зовнішньої політики, що за 
ініціативою соціалістів були схвалені парламентом у 1994 році (знову ж таки 
проігноровані виконавчою владою на чолі Президентом), у новому варіанті 
засад, які ми пропонували парламенту в кіпці 1998 і пропонуємо тепер, ці 
кроки — єдино можливий шлях України в позитивному напрямку. Нинішній її 
розвиток — шлях и нікуди. Загальна криза, криміналізована влада, розгул 
корупції, жахливе безробіття і безправ'я людей, — такі наслідки курсу влади, 
проти якого борються соціалісти України. 

Партія швидко росте. На літо 2001 року нас — близько 50 тисяч. 
Непридуманих, неприкуплених, незалежних від влади. В партію приходять ті, 
хто насправді хоче добра людям і нашій державі, хто не боїться йти проти зла. 
Перевірки політичними кампаніями, при неймовірній і незаконній протидії 



 

влади підтвердили, що соціалісти — всерйоз і назавжди. Перспектива нашої 
партії — в молоді, вона складає майже третину членів партії, крім того поряд 
функціонує її молодіжний резерв — Соціалістичний Конгрес молоді України. 
Близько 80% членів партії не входили раніше ні до яких партій. Вибираючи 
СНУ, вони довірялися нашим цінностям. 

 
 
 

ПРО ДЖЕРЕЛА ІДЕОЛОГІЇ ТА ЇЇ СУТНІСНІ МОМЕНТИ 
Нинішня реальність для більшості людей в Україні жорстока. Ми 

хочемо її змінити. Хочемо, щоб люди самі її змінювали, повіривши нам. Бо 
лише усвідомивши суть соціалістичних ідей, люди здатні зрозуміти в них свій 
інтерес і свої настрої та дії відтворити в політичній формі. 

Соціалістична та взагалі ліва ідея живе у свідомості народу спо-
конвічно, хоч частіше сприймалася як недосяжний ідеал, щось на зразок 
біблійних заповідей чи казкових сюжетів. Спроб втілення цих ідеалів світова 
історія знає немало, та відлік практичної боротьби за них ведеться від часів 
Французької революції з її гаслами свободи, рівності і братерства. 

Раніше боротьба за високі ідеали була неможливою, бо для їх 
сприйняття і для організованої боротьби мав з'явитися посій таких ідеалів — 
робітничий клас. Найгостріше відчуваючи несправедливість і його стану, він 
(його представники) намагалися розібратися в причинах соціальної 
несправедливості. Природно, що коли такий аналіз з’явився, він ліг на 
благодатний ґрунт. Цей аналіз зробили Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, 
об'єднавши в ньому історичний матеріалізм, тодішню макроекономіку і 
соціологію. Вийшла струнка теорія, суть якої зводилася до того, що свобода і 
рівність стануть можливими тільні тоді, коли все виробництво працюватиме 
на інтерес трудящої людини, а не на інтерес власника засобів виробництва. З 
іншого боку ця проблема виглядала як відчуження трудящого від власності, 
управління і розподілу результатів праці. Розв'язанню цієї проблеми 
присвятили своє життя цілі покоління провідників соціалістичної ідеї, хоч 
течії, що існували в ній, суттєво відрізнялися своїм змістом. Загалом 
сформувалося два основних підходи для досягнення соціальної 
справедливості: 

— знищення приватної власності на засоби виробництва. Найяск-
равіше таку спробу можна проаналізувати роками соціалістичного 
будівництва в СРСР. 



 

— посилення демократичних засад в економіці і виробництві, 
соціалізація виробництва, розподілу і споживання. Цей напрям характерний 
для європейських соціалістів і соціал-демократів. 

І перший, і другий напрямки залишили серйозні здобутки на шляху до 
ідеалу справедливості, хоч і не вирішили головного протиріччя між працею і 
капіталом, не вирішили згадану вище проблему відчуження. 

Втілення першого підходу на території колишнього СРСР здійсню-
валось при колосальному виливі розробника цього напрямку В. І. Леніна. І 
якщо К. Маркс не давав конкретних рецептів перебудови суспільного життя, 
то В. І. Леніну довелося самому і розробляти, і втілювати рецепти на практиці. 
Хто зна, які б трансформації перенесла теорія знищення приватної власності 
при її практичному запровадженні, якби В. І. Леніну доля відвела більше часу. 
Про це можна здогадуватись, але є реальне життя і є наслідки, які свідчать про 
те, що в суспільних процесах не може бути простих (або спрощених) рішень, 
що ліквідація приватної власності, її націоналізація із запровадженням 
планово-економічної системи не гарантує ні соціальної справедливості, ні 
демократії, на захисту прав та інтересів окремої людини. У всякому разі, не 
гарантує тією мірою, про яку як про завдання подолання відчуження, говорив 
К. Маркс. Простіше кажучи, націоналізація засобів виробництва загалом 
привела до зміни форм гноблення, а не до його припинення, хоч таке 
гноблення набуло прихованих, опосередкованих через державу форм. 

Прибічники другого напрямку до свого ідеалу рухалися також різними 
шляхами: через організацію колективної власності з допомогою профспілок 
(«синдикалісти») і створення робочих кооперативів, через «змішану 
економіку» (шведська модель), акціоновані підприємства та інші форми. 

Аналіз та перспективи розвитку цього напрямку робили фахівці, яких 
тривалий час не знали в нашій країні, проте які творчо вивчали і спадок К. 
Маркса, і практику радянської системи. Вивчали і не соромились 
запроваджувати настільки, наскільки це відповідало логіці вибраного 
напрямку розвитку. 

Можна сказати, що змагання двох підходів стимулювало боротьбу за 
наближення ідеалу соціальної справедливості, хоч (як уже згадувалось) 
повного розв'язання проблеми відчуження на сьогодні досягти не вдалося 
ніде. Напевне, абсолютного ідеалу досягти не вдасться взагалі, проте ми, 
соціалісти України, вважаємо, що слід враховувати переваги обох напрямків, 
узгоджувати ці переваги при збільшенні самоуправлінських засад на 
виробництвах усіх форм власності. Тоді якраз і збільшуватиметься частка 
суспільства, територіальних громад, трудових колективів, окремих громадян у 
співволодінні виробничими будівлями, верстатами, майном, природними 



 

багатствами тощо. Усуспільнення засобів виробництва в такий спосіб не 
означає їх одержавлення, а створює передумови звільнення праці. Сьогодні ще 
не можна говорити про кіпцеві межі втручання в ці процеси держави 
(науковий прогноз і балансовий метод планування номенклатури товарів, 
пошук оптимальних структурних рішень, сприяння інтеграції виробництва, 
науки та освіти...), територіальної громади (забезпечення соціальних умов для 
працівників та їх сімей), трудових колективів (проблеми ефективності 
виробництва), окремих працівників (виробіток, зарплата, здобуття 
кваліфікації...). Проте залучення працівників до пошуку найефективніших 
рішень через самоврядні структури на виробництві, в місці проживання, в 
галузі та в суспільстві і державі і створює бажаний ефект свободи як 
усвідомленої необхідності. Свободи, при якій індивід довіряє такому, як сам, 
довіряє колективу, представницькому та іншому органу влади. Довіряє 
державі. 

Ми говоримо про це, як про перспективу, ніби продовжуючи стандарту 
полеміку попередніх років про переваги двох систем. В цій полеміці слід 
уникати стереотипів, бо вони ні на що відповіді не дають. В змаганні треба 
шукати раціональне зерно, тоді, не шельмуючи наше недавнє минуле, можна 
було б знайти відповідь і на запитання: чому, якщо вважати, що паша система 
була вищого порядку розвитку, на неї не переходили інші країни, зокрема 
європейські? Хіба лиш тому, що пік інакше вирішені були відносини 
власності? Ні, звичайно. Ніщо не тримало б суспільство від переходу на інший 
спосіб виробництва, якби за тим слідувало поліпшення умов життя 
працівників і населення взагалі. Західні соціалісти і соціал-демократи на 
практиці довели, що і ні поліпшення умов життя населення ключову роль 
відіграє не пращі власності, а право на прийняття рішень. Це те, що в умовах 
нинішньої України треба настирливо запроваджувати зусиллями Партій, 
профспілок, інших громадських і політичних організацій, органами 
самоврядування, створеними з допомогою цих організацій. 

Чому це важливо саме для нинішньої України? Тому, що в ній, 
внаслідок бездумного реформування і меркантильного потурання хапальним 
інстинктам народжуваної буржуазії з боку всієї вертикалі виконавчої влади 
все більше і більше зміцнюється зв'язок між владою і власністю. Цей зв'язок 
потрібно розірвати. І він буде розірваний, причому в більшості, напевне, 
випадків (окрім кримінальних) вдасться обійтися без націоналізації засобів 
виробництва. Тож нехай не лякають соціалістами підприємливих людей злодії 
при владі. 

Зв'язок буде розриватись з допомогою демократичних політичних та 
профспілкових інструментів (вибори влади на всіх рівнях, гласність, 



 

підконтрольність, різноманітні способи задоволення вимог щодо оплати і 
умов праці, в т. ч. через реалізацію права на страйки, інші акції протесту) до 
тих пір, поки реальне право в прийнятті рішень перейде в руки тих, хто 
безпосередньо створює всі суспільні блага. 

В нинішніх умовах навіть для країн центральної і Західної Європи 
очевидним стає нове посилення позицій власності у владі, посилення влади 
капіталу над суспільством і окремими людьми. Це стається внаслідок 
глобалізації, інтернаціоналізації економіки. Ведеться пошук політичних 
інструментів нейтралізації цієї тенденції, аби не опинитися в суспільствах з 
обмеженою демократією. Чи варто говорити про актуальність цієї проблеми 
для України? І не випадково СПУ проводить свої пошуки необхідних 
інструментів. В загальному вигляді пошуки зводяться до гарантій механізмів 
та процедур демократії. Йдеться про долучення до цієї справи народу. 
Відчувши переваги праві приймати рішення, він знайде і способи відстояти це 
право. 

Повертаючись до джерел ідеології і торкаючись способів реалізації 
двох підходів для досягнення соціальної справедливості і свободи, робимо 
висновок про те, що перший напрямок — ліквідація приватної власності — 
здійснювався єдино можливим революційним або ж іншим примусовим 
способом. Наслідком такого способу в суспільстві ставали однопартійні 
політичні системи з домінуванням комуністичних партій і застосуванням 
репресивних механізмів при побудові соціально-економічного укладу 
«зверху», з позиції надбудови, при державному управлінні (партійному 
керівництві народним господарством). Сказане, не осуд чи захоплення, а лиш 
констатація закономірного факту. 

Інший підхід, якого дотримувалися соціалісти і соціал-демократи, 
передбачав не революційні зрушення, а реформування системи суспільних 
відносин. Цей підхід стимулював багатопартійність, демократичність 
системи, конкурентне економічне середовище, обмежене втручання в нього 
держави. 

Перший підхід постійно ніс у собі небезпеку диктатури, другим підхід 
— переважно засади демократії. Звичайно, це не абсолюті оцінки, але в них 
більше об'єктивності, ніж в стереотипах попередньої моделі пропаганди. 
Знаючи недоліки і переваги обох підходів (а незаперечні переваги є і в 
першому варіанті), соціалісти України в своїй позиції все ж ближче до 
варіанту другого. Хоч би тому, що ній імовірніше забезпечує досягнення 
універсальних, на наш погляд, цінностей людського життя. 

1. НАРОДОВЛАДДЯ 



 

На перше місце серед найважливіших цінностей в нашій програмі 
поставлене народовладдя. Це ніби підсумок забезпечення всіх інших 
цінностей, але це і умова їх забезпечення. Ми розуміємо народовладдя як 
верховенство народу над державою, як право (і можливість) кожного 
громадянина брати участь у вирішенні загальнозначущих питань суспільного 
життя, як систему, при якій кожна людина відчуває залежність перемін у 
суспільстві, державі, на території чи в колективі під її особистої позиції і дії. 
Це, крім іншого, умова поєднання права І відповідальності, контролем щодо 
якої виступає суспільна думка, Суспільна мораль і совість кожного індивіда. 

Народовладдя не ідеалізоване явище, воно потребує функціонування 
певних механізмів, інституцій, їх функцій. Все це — інструментарій 
демократії і в даному випадку народовладдя і демократія — не тавтологія, не 
тотожні речі, бо при наявності всього демократичного арсеналу (особливо у 
формальному виразі, як, наприклад, тепер в Україні) народовладдя може і не 
статись. Можна сказати, що демократія — засіб досягнення народовладдя. 

Для забезпечення народовладдя весь демократичний арсенал: вимори, 
референдуми, плебісцити, сходи, парламент, виборча система, незалежний 
суд, контроль з боку громадськості, незалежна інформація і т. д. повинні бути 
гармонізовані, збалансовані між собою для забезпечення народом власних 
життєвих інтересів. Цю гармонію відображає конституція, котра, як правило, 
має не тільки фіксувати стан речей на період її прийняття, а й випереджати 
дійсність в напрямку розвитку народовладдя. 

При народовладді законодавча, виконавча і судова гілки влади са-
мостійні, але водночас є проявами єдиної влади народу. Не невипадково в 
Конституції України народ визнається єдиним джерелом влади. І ні 
гарантування «єдності незалежностей» влад і існують механізми и 
формування, підконтрольності, стримувань і противаг. Знову ж таки, йдеться 
про демократичні механізми. 

Народовладдя — не самоціль. Воно є способом гарантованого 
скріплення за людиною нрав на життя, на працю, на свободу і особисту 
недоторканість, на житло, на правову допомогу і захист, на свободу думки і т. 
ін., — тобто на весь спектр прав. Природних прав, які і и більшого випливають 
із самого факту народження і життя людини-громадянина. 

Народовладдя — висока мета, до якої прагнуть справді демократові 
суспільства, їх політичні партії. Ця мета зводиться до формули: народовладдя 
— не влада від імені народу, а влада самого народу. Над ким? — звично постає 
питання. Ні над ким, відповідаємо ми, соціалісти, пропонуючи сутнісну форму 
народовладдя, якої можна досягти уже темі р, у вигляді різноманітних форм 



 

самоуправління — в політичній, економічній, виробничій та інших сферах 
життя суспільства. 

Провідну роль у цьому відношенні (га й у багатьох інших) відіграє 
економіка. Ідеал народовладдя неможливий при невиправданому майновому 
розшаруванні людей. І хоч тут ніякою мірою по йдеться про зрівнялівку у 
правах власності, соціалісти вважають, що наближення ідеалу народовладдя 
залежить від міри соціалізації економіки з реальною власністю на засоби 
виробництва, з участю людей в управлінні і розподілі результатів праці, з 
оплатою цієї праці по реальній її вартості. В цьому відношенні наше ставлення 
до основи народовладдя відрізняється від ставлення комуністів, зокрема, до 
місця і форм права власності, і від соціал-демократів, для яких не має значення 
співвідношення соціалізованого сектора економіки (в програмі ми 
використовуємо термін «народна економіка») до її загальною масштабу. Для 
пас. же зростання пропорцій соціалізованого сектору важливе як основа 
звільнення людей від експлуатації, як гарантія не повернення до 
недемократичних засад співжиття людей, як ознака демократичного 
соціалізму. 

Які ж для того мають бути абсолютні пропорції, наскільки безко-
нечним є процес їх змін? Точних відповідей ми поки що дати не можемо. 
Знаємо лише, що зміна умов передбачатиме і зміну пропорцій) і зміну якостей 
соціалізації. В тому сенсі цей процес безперервний як саме життя. 

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Це, можливо, найпростіше і, водночас, найскладніше питання. Скільки 

людей — стільки і міркувань про справедливість. Але ми говоримо про 
справедливість соціальну, тобто обмежену правами на неї інших людей і 
обмежену можливостями суспільства на конкретний момент. Отже, кажучи 
про соціальну справедливість, треба мати на увий справедливе суспільство, 
таке суспільство, можливостями якого має однакове право скористатися 
кожна людина для задоволення своїх потреб. 

Не всі люди мають однакові потреби і можливості задовольняти їх усі 
суспільство навряд чи зможе забезпечити навіть при досягненні умов 
демократичного соціалізму. Це об'єктивність. Тому соціаліст розглядають 
соціальну справедливість як гармонію соціальної рівності і індивідуальних 
відмінностей, де соціальна рівність — гарантоване забезпечення для всіх 
мінімуму соціальної захищеності, а індивідуальна відмінність розглядається 
як право кожного власними зусиллями суттєво поліпшувати свій добробут і 
реалізувати повністю свій потенціал за принципом «від кожного — по 
здібностях, кожному — за працю». 



 

Найскладніше в тому сенсі, очевидно, створення суспільств здатного 
гарантувати мінімум соціальної захищеності для людей в усіх проявах їх 
життя. В першу чергу це стосується умов рівності для людей незалежно від їх 
походження, соціального і майнового стану, віри, партійності і т. д. 

Соціальна рівність несумісна з будь-якою дискримінацією особистості 
і передбачає компенсації людям за їх фізичну та іншу нерівність. Все це, 
звичайно має бути гарантоване законами, працюючими законами, бо не може 
розглядатися така рівність без єдності законності права і справедливості 

СВОБОДА 
«Марш соціалістів», написаний не так давно, розпочинається словами 

«Вставай, хто за свободу, за право буть людьми!..» 
Можливо, випадково тут подана філософська суть свободи за права 

бути людиною. Рівень реалізації цього права в суспільстві очевидний і означає 
рівень свободи. 

Як бачимо, всі категорії, що складають цінності для нас, є суспільними 
категоріями, бо людина — явище суспільне. Напевне, доречним було б 
визнати, що чим вище організоване суспільство, тим більше в ньому і свободи, 
і... зумовлених обмежень свободи. 

На єдності протиріч між свободою і залежністю часто спекулюють 
ліберали різних відтінків. Вони пропагують свободу абсолютну і відразу 
виникає підозра, що йдеться в них лише про свободу для вибраних. Але ж ми 
знаємо, що розглядати проблеми людини поза суспільними безглуздо. Тому, 
щоб пересвідчитися в справжніх намірах тих чи інших пропагандистів, 
шукаймо відповідь на запитання «Свобода: прекрасно. Але для кого і в ім'я 
чого?» 

Для соціалістів свобода є забезпечене право на вибір і самовизначення 
людини в усіх сферах життя, обмежене тільки таким же правом інших людей, 
а тому воно передбачає їх взаємну відповідальність та узгодження інтересів. 

Нинішнього періоду розвитку суспільства і країни взаємна 
відповідальність та узгодження інтересів набирає особливої ваги. Особливої 
тому, що низка обмежень, властивих суспільству донедавна (у відносинах 
власності, підприємництві, духовності і т. ін.) знялася. Здавалось би, свобода 
пробивається з нових і нових джерел. Але все відбувається навпаки. Якби 
існував «пересічний» громадянин, на ньому, як на центрі координат, було б 
помітно нічим невиправдану диференціацію прав і можливостей співгромадян 
у теперішній Україні. Та «пересічних», «середньостатистичних» людей не 
існує. Кожна людина унікальна. Статистику свого буття в порівнянні з іншими 
вона пропускає через власну душу і доти, доки вона не пересвідчиться, що і 



 

мій життєвий потенціал вона має змогу використати сповна, так як інші, доти 
вона не буде відчувати свою свободу. 

Напрошується висновок, що всі суспільні цінності взаємопов'язані, 
взаємообумовлені, що без соціальної справедливості свободи бути не може, 
як і без свободи не існує соціальної справедливості в тому обсязі, який 
визначається рівнем розвитку суспільства 

Соціалісти стурбовані іще однією небезпечною тенденцією, яка 
стрімко розвивається в нашій країні. Людина — явище соціальне, про це вже 
не раз згадувалось. Але ж суть соціуму має багаторівнево різноманітне 
визначення. Будучи поміж собі подібними на робочі, мешкаючи в місті чи 
селі, будучи часткою регіональної громади,; етнічної чи мовної або ж 
релігійної групи, членом партії, громадської організації, учасником акції 
тощо, людина відчуває на собі вплив колективу, який обмежує і підтримує її 
власну свободу. 

Свобода і колективізм — також взаємопов'язані речі, тоді як свобода і 
індивідуалізм при здавалось би існуючій залежності протирічать одне одному. 
Ми ж спостерігаємо, як індивідуалізм насаджується и нашому суспільстві. 
Насаджується владою, багатьма реформаціями в економіці, трансляцією 
відповідних відео- і радіоматеріалів. Людина стає чужою в суспільстві, нікому 
не потрібною — ні державі, ні роботодавцю, ні чиновнику, ні сусіду (бо в того 
ті ж проблеми). 

Це явище страшне. Соціалісти України виступають за колективізм 
у всіх проявах суспільного життя як гарантію втілення індивідуальної 
свободи. Не можна допустити, щоб із практики попереднього життя ми 
викинули те, що давно і успішно взяли у нас японці, американці, шведи. Всі 
форм суспільних відносин — на роботі, в побуті, на відпочинку, навчанні... 
передбачають наявність колективів. Головне — в них мають бути умови для 
рівного З іншими ВИкористання індивідуальних можливостей кожного. Тоді 
колектив не зв'язує, а надихає людину, тоді колективні обмеження 
сприймаються людиною як належне, як обумовлене правило і тоді зникає 
відчуття несвободи. Так ідуть робітники на підприємство у встановлений час, 
бо без такого обмеження індивідуальних бажань не запрацює виробництво, не 
реалізується інша потреба кожного (і всіх), — працею здобувати добробут. 
Тут йдеться про одне з правил, які в суспільстві повинні поважати усі. 

Кожне порушення такого правила (чи права) гнітить людину, робить її 
підневільною. Здавалось би, в такому навіть нехарактерному прикладі, як 
використання інформаційного простору, несвобода дає себе знати. Коли 
інформаційні випуски телепередач формуються тенденційно з недомовками, 
зміщеними акцентами, а то і просто брехнею, здатна до аналізу людина 



 

почуватиме насилля над собою. Але ж тут ніби не існує проблеми: автори 
програм і ті, чию волю вони відтворюють, теж мають право, теж хочуть бути 
вільними у його реалізації, Так, мають. Але це право так само, як і право на 
матеріальний достаток, освіту, охорону здоров'я і т. д., право на свободу слова 
може 6ути ознакою або вільного, або невільного суспільства. Все залежить від 
того, на чию користь, на чий інтерес забезпечується це право. 

Соціалісти України вважають, що свобода (в усіх проявах) повинна 
поширюватись на більшість. Тоді, до речі, це буде свобода не м межах 
ліберальної, а демократичної моделі суспільства. Способом реалізації цієї 
свободи є участь індивіда в прийнятті рішень. Скільки разів ми 
переконувались, що справедливо організоване колективне рішення, як 
правило, не допускає посягань на свободу окремої людини, воно служить на 
благо більшості, отже на благо всіх. Зрозуміло, їмо колективізм буває різним. 
Тому, оцінюючи його, чи підтримуючи законодавчо або організаційно, ми 
зобов'язані слідкувати, щоб свобода більшості ніколи не переступала межу 
основоположних цінностей індивіда, його прав і політичної демократії. Бо 
тоді втрачається сприйняття усіма необхідності правил і втрачається свобода. 
Не можна допускати, щоб владна (політична, релігійна, економічна) група 
володіла правом істини. Істина, як часто бувало в світовій історії виявлялася 
помилкою, але будучи нав'язаною частині суспільства чи усьому суспільству, 
викривляла правовідносини, нищила свободу, Підкидала назад суспільний 
розвиток. 

Можна розглядати в цьому відношенні безліч прикладів, від 
релігійного фундаменталізму до «панацеї від усіх хвороб» — приватизації. 
Йдеться про інше, як не допустити появи монопольного прані на істину? 
Відповідь може бути лише одна: відкритість суспільних відносин, наявність 
відкритих політичних дискусій, участь громадянства в прийнятті рішень (не 
підтасовкою голосів на виборах або технологіями так званого інтерактивного 
опитування), забезпечення конституційного права людини на повну і 
різнобічну інформацію. Тобто, гарантією свободи і гарантією прогресивного 
розвитку суспільства є демократія. 

РІВНІСТЬ 
В своїй програмі ми не давали означення категорії «рівність», оскільки 

будучи центральною вимогою при соціалізмі, вона тим не менше випливає як 
наслідок із запровадженого народовладдя, соціальної справедливості і 
свободи. Тільки при наявності цих найважливіших компонентів реалізується 
рівність людей. 



 

Вся світова історія переповнена свідченнями паплюження рівності як 
вигадки соціалістів, бо, мовляв, люди різні, умови їх життя різні, прагнення, 
здібності, працездатність ... різні. 

Так. Ніхто і не сперечається. Але все це стосується міркувань, коні 
рівність плутають з однаковістю. 

В певному відношенні ми всі однакові. Ми всі — члени суспільства, 
його можливості дають змогу пам краще чи гірше реалізували індивідуальні 
потреби та надії, ті цінності, право на які в усіх однакове. В розумінні 
соціалістів рівність є однакове право усіх на можливості, створені в 
суспільстві, для розвитку своїх здібностей, ни умови облаштування власного 
життя. З позиції окремої людини рівність — це однакова для всіх змога 
впливати на такі умови (контролювати їх, управляти ними) як здоров'я, 
знання, соціальний статус (вибір професії, роду занять, відстоювання 
політичних поглядів, релігійних уподобань), соціальний захист і т. д. 

Звідси випливає, що окрема (і найважливіша!) ознака рівності однакові 
можливості управляти умовами життя для всіх. Таким чином, для партії, для 
держави політика рівності полягає в створенні рівних для всіх можливостей 
управління. А навіщо ж перейматися «умовами для всіх»? Для того, щоб з них 
випливали умови власного життя індивіда. 

І тут ми знову повертаємося до проблеми політичної демократи. Без неї 
можна скільки завгодно сперечатися про переваги ліберальної чи тоталітарної 
системи, знаходити в них зразки блискучого вирішення окремих проблем 
(наприклад, рівність умов для здобуття знань в радянські часи, або ж умов для 
зростання продуктивності праці в окремих галузях економіки США), але 
наближення до рівності при тому не гарантується. В одному випадку 
спостерігається спроба держави (або партії, що нею керує) створити 
механізми задоволення окремих потреб людини, котрі, на погляд держави 
(партії) або ж і насправді і є втіленням елементу рівності. В іншому випадку 
таку місію бере соціальна група, корпорація, «даруючи» через механізми 
стимулювання зрослу продуктивність праці, яка несе блага окремій частині 
суспільства. Неоднакові, до речі, для представників цієї частини. 

Що спільного є в обох прикладах — створення умов «зверху», і не 
створення їх при безпосередній участі усіх членів суспільства. Участі у 
прийнятті рішень. Ми ж, соціалісти, переконані, що однакові, рівні умови для 
всіх при прийнятті рішень і є ознаками демократії, ознаками рівності 
насправді. Звідси і висновок, що без демократії не може бути рівності. Рівності 
можливостей. 

Чому робимо акцент на рівності можливостей? Бо критерієм рівності 
часто береться не можливість, а результат. Тобто, однаковий результат ніби є 



 

ознакою рівності. Це, звичайно, немає ніякого відношення до позиції 
соціалістів, бо тоді це означає про зрівнялівку, і велике гальмо суспільного 
розвитку. Для нас рівність — це право управляти власним життям через 
спільне створення для того умов із застосуванням механізмів демократії (рівне 
виборче право, багатопартійність, багатоукладність економіки, прозорість 
політичного процесу забезпечене право на вірогідну інформацію, 
незалежність судів тощо). 

Водночас, ми не відкидаємо прагнення до рівності результатів. З 
іншого боку, воно стимулює індивіда, привносить у взаємини між людьми 
елемент змагальності, конкуренції. З іншого боку, рівні, скоріше подібні, 
результати можуть бути умовою позитивного розвитій усіх. Найперше, це 
стосується знань. Знання — це той незамінний ресурс людини, без якої у 
більшості випадків вона не може реалізувати ні свій природний потенціал, ні 
ефективно реалізувати своє рівне право на участь у прийнятті спільних 
рішень. Саме тому соціалісти своє ключове завдання бачать у забезпеченні 
одержання якісної освіти всіма, незалежно від їх матеріального стану. 
Повторимо ще раз, це не ідеологема, не примха чи популістське гасло, це 
важлива передумова забезпечення інших умов рівності, свободи, соціальної 
справедливості і народовладдя. 

Ми спостерігаємо, як в Україні владою послідовно обмежується 
конституційне право на освіту, як все більше здобуття знань залежить під 
гаманця, як від того втрачається якість знань, як повага до знаючої людини з 
боку держави стає анахронізмом і тисячі і тисячі справжніх знавців залишають 
рубежі Батьківщини. 

Зверніть увагу — це не просто наслідок соціально-економічного стану 
громадян. Це політика влади. Пригадайте також, скільки разів відбивалися у 
парламенті намагання влади каструвати освіту через бюджет передати на 
місцеве утримання профтехосвіту, технікуми, педагогічні і 
сільськогосподарські вузи, як рік за роком скорочується частка видатків на 
освіту. То не випадковість. Авторитарній владі не потрібен громадянин, 
озброєний знаннями. Потрібен невіглас, якому можна «зверху» втовкмачувати 
переваги проведених реформ, нібито забезпечення його рівних прав на успіх 
(на рівні лото чи різних «угадайок»), на облаштування власного життя, на 
доступ до надбань культури. Останнє проявляється в бездуховності 
телеекрану. Тим самим роблять людей однаковими, вибачте, худобою, якою 
можна понукати як заманеться, дбаючи при тому про одне — про збереження 
влади. 

Яким же контрастом сприймаються позиція і дії політичних еліт на 
Заході, переважно соціалістів і соціал-демократів, які в свої універсальні, 



 

схвалені форумами Соцінтерну рішення вкладають розуміння того, що тепер 
однією з основних форм експлуатації людини є обмеження її доступу до знань 
і до інформації. І що подолання всіх обмежень є метою партій Соцінтерну, 
партії Європейських соціалістів зокрема. Хіба можна нам дорікати, притому в 
співпраці з цими демократичного утвореннями в світовому соціалістичному 
потоці? Такі докори можуть кидати або окремі ортодокси зліва, або 
представники влади, яка галасує про європейський шлях та нездатна 
розібратися найперше в тому, що європейський вибір — не вступ до ЄС і 
НАТО, а сприйняття і впровадження у себе вдома цінностей демократії, 
конституційності влади і гарантій прав людини. Своєї людини, громадянина 
України. 

Повернімося до початку цієї глави. Ми не випадково говоримо про 
рівність як наслідок запровадження народовладдя, соціальної справедливості і 
свободи. Ми з'ясували також, що рівність є не однаковість, а рівноправність у 
намірах реалізувати свій потенціал, визначати собі умови життя, бути самим 
собою — вільною людиною. Звідси рівноправність є однакове право на 
свободу. 

Про це доводиться згадувати, бо серед ідеологів сучасного лібералізму, 
буржуазних коментаторів у нас і за кордоном часто чути про суперечність 
рівноправності і свободи. На перевірку, з'ясовується, що все залежить від того, 
хто як розуміє свободу. Свобода в недемократичному суспільстві 
(буржуазному чи ні) — це право брати собі за рахунок інших. Але якщо 
свобода, право на неї розповсюджується на більшісті суспільства, тоді ця 
суперечка не має сенсу, бо рівність і свобода стають 
взаємообумовлювальними. Так вважають соціалісти України. 

Наші опоненти справа шукають виправдання нерівності в передумовах 
економічної ефективності. Мовляв, конкуренція, бажання заробити більше 
від інших рухають економічний прогрес і стимулом до цього є заробітна 
плата. Ніде правди діти, заробітна плата — стимул ключовий. Ми не 
стверджуємо, що всі види роботи повинні однаково винагороджуватися. 
Навпаки, ті, хто краще працює і хто несе більшу відповідальність, повинні 
одержувати і більші заробітки. 

Говорити про це у нас непросто, бо роками прищеплюване 
патерналістське ставлення до держави, а ще надмірна ідеологізація рівності 
майже як однаковості виховало і відповідне розуміння цінностей. При-
гадується недавня розмова з водієм таксі. Він не говорив про свої СТІЙки 
(гадаю, вони не дуже високі), але повторював поширювані ТВ сентенції про 
високі доходи і різні пільги депутатів. 

— А котра година, скажіть? — запитав я пічного співрозмовники! 



 

— Четверть на одинадцяту, — відповідає таксист. 
— Бачите, я депутат. На роботі з восьмої ранку. Вона справді 

здається вам непривабливою. Так Вам показують: сплять, б'ються. Правда, 
тепер Ви хоч знаєте, як «чемно» ведуть себе у найвищому кабінеті. Майор 
Мельниченко показав. 

І до цієї пори на роботі я недарма. І дома мене не полишать завтрашні 
клопоти: два виступи в дискусіях, засідання комітету, прийом виборців і 
багато чого іншого. До того треба готуватись. 

Ні, депутат мусить одержувати більше, хоч би для того, щоб була змога 
захищати Вас. Так, робота у Вас непроста, особливо тепер, але Ви її забуваєте, 
залишивши прохідну. 

— Ну, нехай, але ж не така різниця! 
— Згоден. Але це не депутатам (взагалі держслужбовцям) платять 

багато. Це Вам платять мало. А що треба робити, — читайте Програму 
Соцпартії, — даю йому брошуру, що завжди під рукою. 

Взагалі, вести дискусію про рівні і умови оплати в галузях, і сферах 
нинішньої України про потребу їх регулювання, здається передчасно. 
Спочатку слід визначити хоч би загальні обриси напрямки розвитку держави, 
а далі запроваджувати все те, що стимулюватиме продуктивність та 
ефективність праці в промисловості, сільському господарстві, освіті, 
медицині, культурі... І бачити при тому, що велика розбіжність в оплаті праці 
— характеристика відсталості держави, неефективності економіки. Велика 
розбіжність у рівнях оплати — ознака наявності великої маси людей з 
низькими трудовими статками, себто і споживчий попит у такій країні 
низький, немає сенсу збільшувати виробництво, і середовище для рівності там 
поміж громадянами годі шукати. 

На початку 90-х в Україні побутувала байка, що наявність певної 
кількості безробітних сприяє ефективності виробництва. Щоб ця байка була 
спростована практикою, знадобилося небагато часу. 

Соціалісти України виступають за повну зайнятість. Заходи для нього 
— в наших засадах внутрішньої і зовнішньої політики. Що це стратегічне 
завдання, видно з досвіду Швеції, Голландії. Їхні уряди, формовані 
прибічниками лівоцентризму, поставили собі за мету добитися повної 
зайнятості. Бо навіть при добре організованому соціальному захисті, при 
всепроникному контролі в економіці з боку держави, створити нові робочі 
місця вигідніше, ніж залагоджувати справи з безробітними, наркоманами, 
бандитизмом. 

СОЛІДАРНІСТЬ 



 

У програмних документах різних партій лівої орієнтації (соціалістична 
партія України тут не виняток) згадується про слідування  принципу, за яким 
«вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх», в російському 
перекладі «свободное развитие каждого есть условие свободного развития 
всех». Прискіпливий обиватель побачить у цьому виразі надуману, 
незрозумілу мудрацію і не промине нагадати про утопічність лівої ідеї. В тому 
нічого дивного немає, якщо приведену цитату аналізувати у відриві від інших 
цінностей, які сповідують ліві і якщо забути, що людина — соціальний 
продукт, з тими взаємними зв'язками і залежностями, які існують у 
суспільстві. 

З характеристики цінності «свобода» видно, що вона (в 
соціалістичному, зрозуміло, тлумаченні): 1) обмежується тільки таким же 
правом на свободу у інших людей; 2) що вона передбачає їх взаємну 
відповідальність та узгодження інтересів; 3) що вона можлива тоді, коли право 
свободи належить більшості. А що таке свобода більшості? Це вільне 
суспільство. 

Таке суспільство не може статися саме по собі. Його створюють люди. 
Раб, лакей за соціальним станом чи за життєвою позицією не може творити 
вільне суспільство. Те ж стосується і їх антиподів і папа, володаря, 
«начальника». За великим рахунком — вони теж раби, бо вільна («свобідна», 
писав І. Франко) людина висока своїм духом, своєю причетністю до великої 
спільної справи. В даному випадку — до творення вільного суспільства. 
Звідси соціалістичний принцип про те, що вільний розвиток кожного є 
умовою вільного розвитку усіх, а перетворення цього принципу в життя 
можливе при єдності дій усіх. Така єдність, в т. ч. єдність у слідуванні 
названому принципу для нас є солідарність. 

Солідарність передбачає партнерські, рівноправні стосунки в до-
сягненні спільних справедливих цілей. Додамо: і цілеспрямованих дій, і, 
безумовно, колективістських. Та не лише, бо солідарність не тільки виявлене в 
намірах чи результатах політичне дійство, а й гуманістичне ставлення до собі 
подібних, готовність прийти їм на допомогу, на співчуття у всіх його проявах. 
Для соціалістів солідарність -і це, насамперед, співчуття до жертв 
несправедливості, взаємодопомогу як умова виживання народу. Це і 
співробітництво з усіма демократичними силами всередині країни та поза її 
межами в їх боротьбі з антинародними режимами, за права трудящих. 

Поняття «солідарність» популярно можна пояснити і короткими 
реченнями, деякими ми користувалися в політичних кампаніях, наприклад, 
«Єднаймося і переможемо!», «Разом до кращої долі!». 



 

Почуття солідарності треба виховувати. Особливо важливо це ТЕпер, 
коли відбулися надзвичайно складні зміни в класово-соціальні структурі 
суспільства, не лише у нас, а взагалі в світі. Якщо раніше згуртованість 
робітничого класу мала пролетарське коріння і його представникам окрім 
ланцюгів втрачати було нічого, то тепер не так. В одних, навіть на величезних 
промислових підприємствах, надто багато підстав для роз'єднаності. В інших 
навіть ланцюгів немає, щоб їх втрачати. Солідарності треба вчити 
прикладами. Прикладами соціальної дії, тими ж акціями протесту, 
узгодженими виступами на захист людських прав. Безперечно, ключову роль 
тут мають відіграти партії лівої орієнтації, особливо якщо значення 
солідарності сприймається ними не абстрактно, як гасло, і не утилітарно, як 
заклик до задоволення внутріпартійних інтересів. 

Демократично побудоване суспільство має немало прикладом втіленої, 
сказати б, матеріалізованої солідарності. На цій основі вибудовується основа 
пенсійної системи, охорона здоров'я, соціального страхування. Члени такого 
суспільства досягають розуміння того, що обмежуючи свою сьогоднішню 
потребу, вони дбають про ближніх, сподіваючись, що при необхідності так 
подбають і про них. Якщо таке суспільство справді демократичне, то 
солідарність у наведених прикладах сприймається як добровільне, 
усвідомлене дійство. В протилежному випадку воно опановує свідомістю 
людей як примус, насильство з боку держави, відривання частини необхідного 
власного бюджету. І дорікати людям за те не варто, бо їм вистачає аргументів: 
корупція, криміналізовані стосунки, невиправдані пільги для одних і суворі 
вимоги до інших, матеріальне розшарування, повально платні медичні 
послуги... За приклад можна взяти сучасну Україну. 

Тому солідарність потрібна і в боротьбі за ... солідарність. Бо вона теж 
наслідок і умова демократії, свободи і рівності. 

ПАТРІОТИЗМ 
Па патріотизмі, як людській цінності, грають різні політичні сили, 

агітуючи за себе, даючи оцінки іншим. Часом це робиться об'єктивно, частіше 
— спекулятивно. Ми, соціалісти, вважаємо патріотизм важливою потребою 
для будь-якого суспільства, але для соціалістичного, де забезпечується 
свобода, соціальна справедливість і солідарність само собою зрозумілим стає, 
що патріотизм є характеристикою більшості індивідів. 

Для нас патріотизм — це любов до своєї країни, її історії, культури, до 
народу. Це готовність відстоювати її незалежність. Це праця на її благо, в ім'я 
її нинішнього і майбутнього благополуччя. Патріотизм — не споглядальна 
позиція і не базікання про свої почуття, це — переконання, позиція і дія! 



 

Такі переконання відображають соціальну пам'ять, взаємний зв'язок 
між поколіннями і етапами історії, власну відповідальність за її розвиток. Той, 
хто в минулому бачить лише чорне, нездатний любимі Вітчизну, не побачить і 
в майбутньому світла і ознак його в сучасному. Історія України складна, 
суперечлива, не завжди героїчна. І не завжди її народ, і не у всьому був 
«багатостраждальним», «працьовитим», «волелюбним». Народ як народ, як і 
ми — теперішні — різні. Історія йому відповідає. Але це наша історія, її 
писали наші попередники, а продовжуємо писати ми. Не можна пропускати в 
ній ні «…титли, ні коми». І не можна її переписувати кожен на свій лад, — так 
вважають соціалісти. Знати, поважати, відповідати за історію країни, працею 
своєю творити її кращий образ, — на таке здатні чесні і достойні люди, мужні 
і впевнені в собі. 

Патріотизм несумісний із ненавистю до інших країн і народів. Зміст 
патріотичного почуття — любов. А збуджена ненависть до ворогів власного 
народу — своєрідний прояв тієї ж любові. Треба також зазначити, що вороги 
можуть бути не лише за межами країни. 

Так само патріотизм несумісний з націоналізмом і шовінізмом. В 
масштабах усієї цивілізації патріотизм можна розглядати як відстоювання 
права на свободу відповідної країни, а це, як ми аналізували щодо індивідів, 
так само передбачається обмеженням такого ж праві інших країн. 
Шанованого, загальноприйнятого права. 

Тим часом патріотизм — явище соціальне і вже тому цікаве як стимул 
політичної активності. Як і багато інших явищ, воно залежній від різних 
обставин і може виявлятися чітко, активно, переконливо, .і може і не 
виявлятися, чекати інших часів. В країні, де купка людей наживається за 
рахунок озлидніння більшості, де бал править неправда, влада корумпована і 
криміналізована, важко сподіватися, що людина піде на самопожертву під 
закликом «За Батьківщину!», або ж зробить вибір на користь своєї країни, 
якщо за її межами є змога працювати і заробляти на життя. Тому соціалісти, 
будучи самі патріотами, вважають за необхідне використовувати це природне 
почуття як засіб для зміни ситуації в країні. Зміни до такої міри, щоб країною її 
громадянин міг пишатися і розумів: їй не треба рухатися на Захід чи Схід, вона 
самодостатня і такою її зробив він сам. 

ДЕМОКРАТІЯ 

У програмі нашої партії демократія розглядається як умова переходу 
до народовладдя і окремо як цінність не звучить. Проте ставлення до 
механізмів демократії і в програмному документі, і, особливо, в практичній 
діяльності соціалістами вистраждане, а розуміння її значення випливає з 



 

усвідомлення ролі демократії тепер і в перспективі, Тому зрозумілою є 
потреба торкнутися детальніше деяких сторін цієї цінності. 

У світі демократія — влада народу — розглядається як політиці пий 
ідеал. Ми ж все-таки ідеал бачимо у повному народовладді, а демократія нас 
цікавить як система засобів для досягнення народовладдя, як форма 
правління. Проте це та система, та форма, котра і «річчю в собі», бо рівень 
справедливості в суспільстві залежить від повноти застосування демократії. 

Наріжний камінь демократії — загальне виборче право застосовується 
на території нинішньої України менше ста років, хоч досвід теперішній і паша 
історія вчить — виборчим правом, загальним, рівним і вільним в Україні люди 
ще ніколи не користувалися. За останнє десятиріччя наближення до такого 
права спостерігалось у 1990, більше — у 1994 році. Те, що мали 1998, 1999, 
2000 рр. (вибори, референдум, довибори в парламент, вибори голів кількох 
міст) — йога на пародія на демократію, на виборче право як таке. Окремі 
виборчі кампанії останніх років можна цілком розглядати як приклади 
політичної деспотії. 

Історія свідчить, що демократії взагалі і демократичних виборів окрема 
не сприймають різного виду авторитарні режими та однопартійні системи 
влади. Вони — антиподи демократії, хоч зовнішні її ознаки використовують 
масштабно. Проте це масштабний камуфляж. Справжня демократія мусить 
відповідати перевіреним практикою вимогам. 

Розглянемо їх конкретніше. 
Демократія — не набір правил і прийомів (вибори, багато-

партійність...). Демократія — це така організація суспільного життя, мри 
якій всі громадяни мають гарантоване право брати участь у прийнятті 
політичних рішень. На всіх стадіях: при порушенні проблеми, створенні 
громадської думки, проведенні агітації, при участі у обранні органів 
влади. Скажемо коротше: демократія — це певна форма прийняття 
важливих для суспільства рішень, колективних рішень при рівних 
індивідуальних правах усіх громадян. 

Соціалісти України розглядають серед низки умов три 
безальтернативні, обов'язкові умови демократії: 

— загальне і рівне виборче право при гарантії вільних виборів; 
— свобода поглядів і переконань, найперше політичних і релігійних; 
— свобода слова і свобода одержання повної інформації. 
Якщо аналізувати ці умови в нинішній Україні, то висновок 
невтішний — демократії в Україні немає. Підтвердження такого вис-

новку — не тема цієї роботи. Але для достовірності наведемо кілька 
аргументів. 



 

Перша з трьох умов перекреслюється тотальним і тупим 
адмінресурсом, втручанням виконавчої влади, силових органів у всі стадії ви-
борчого процесу. 

Друга умова ніби формально забезпечується: є більше ста партій, 
більше сотні релігійних конфесій. Але є партії і партії. Одні користуються 
покровительством влади, їм — до послуг теле- і радіоефір, вони мають змогу 
під прикриттям влади накопичувати фінансові і матеріальні ресурси. Вони, 
звичайно, «державницькі» (за формулою монарха: держава — це я). Інші 
партії — «антидержавницькі», оскільки сміють критикувати владу. І 
найбільший ворог влади (у її розумінні) — Соціалістична партія України. 

Третя умова випливає з перших двох. Досить сказати, що на Україні 
немає жодної прямої політичної телепередачі, існує заборона на транслювання 
міркувань, що не збігаються з позицією адміністрації Президента. Про 
фальшування газет, незаконну заборону трансляції засідань Верховної Ради 
згадувати не варто, як і про переслідування і а вбивства журналістів. 

Тому, коли соціалісти добиваються демократії, то в їхніх діях бачиться 
не данина моді. Ми боремось за демократію, як за саме життя, проти його 
нинішньої мертвотності і пустоти. 

Не менш важливі умови демократії стосуються права на створення 
політичних партій і участь їх у виборах. 

Згадуємо про ці умови, маючи на увазі реальне, а не ідеально суспільне 
життя, бо вопи — умови — можуть бути зведені нанівець низкою практичних 
обставин. Можна стверджувати, що без забезпечення певного стану рівності в 
суспільстві найважливіші умови демократії не спрацюють. Цим, до речі, і 
користується влада. Бо як, наприклад, може вільно і за переконанням 
голосувати громадянин, коли його керівник нав'язує йому свою думку, а 
виборець бачить десятки І сотні безробітних. Він боїться розділити їх долю і, 
формально здійснюючи демократичний акт під час голосування, фактично дій 
проти своїх переконань, отже, з примусу, недемократично. 

Вже цього прикладу досить, щоб зрозуміти, — демократію требі 
захищати, її умови в суспільстві розвивати і відстоювати. Це політична 
проблема, справа насамперед політичних партій. Широкі маси людей на 
практиці повинні перекопуватись, що їхня позиція, їхні рішення мають 
корисні для всіх наслідки. Для України це стократ важливо, бо вся її 
попередня історія вкоренила в свідомості громадян їхню вторинність перед 
державою. Тому рішення людьми сприймають" ся як дія держави, а 
демократія — це стан, при якому не влада щось робить для народу, а стан, при 
якому громадяни спільно можуть вирішувати важливі проблеми самі для себе. 



 

Ми часто чуємо аргументи, що для прийняття важливих рішень «люди 
не дозріли», «партії не розвинуті», «традиції не склалися». Все це так. І не так. 
Бо ті, хто послуговується такими аргументами, мають на увазі потрібні їм 
рішення. Для їх проведення їм важливо скористатися демократичними за 
формою процедурами. Нам, соціалістам, важливі умови для вільного 
обговорення і прийняття рішень. Тоді і народ «дозріє», і партії не будуть 
зайвими, і традиції демократії утверджуватимуться. їх бояться тоталітарні 
режими, бо вони бояться їм роду, бояться правди. 

Останнє десятиліття свідчить, що демократію треба захищати не лише 
від внутрідержавних режимів, а й від деяких міжнародних факторів, що 
випливають з глобалізації суспільного життя. Не торкатиму ся світових 
екологічних, ресурсних, енергетичних, демографічній проблем. Згадаємо про 
те, як бізнесові рішення, що приймаються межами конкретного 
національно-державного суспільства, можу і ь впливати на соціальний етап 
людей. Коли в світі за одну добу оборі о фінансів сягає 1 трильйона доларів, 
330 трильйонів за рік, і лише 5 % його обслуговує реальні потоки товарів і 
послуг, а вся решта — спекулятивна гонитва за цінними паперами, то 
зрозуміло, що виникають суттєві перекоси в соціально-економічній ситуації із 
багатьох, особливо нестабільних, країнах, де ще більше зростає розрив між 
становищем бідних і багатих. Настає пора створення системи управління 
проблемами глобального характеру, щоб фінансові інтереси не переважали 
інтереси політичних органів, заснованих демократично. І ця система також 
мусить бути демократичною, випливаючи як наслідок демократій в країнах — 
суб'єктах світової системи. 

Не хотілося б, аби склалося враження, що для соціалістів демократія — 
щось на зразок анархії права, коли бажання громадянина стає вище за 
суспільні потреби. Ні, ми бачимо демократію як форму взаємного обов'язку. 
Демократія передбачає існування суспільства вільних людей. А ми вже 
аналізували, що свобода людини в суспільстві означає і прийняття для себе 
кожним індивідом відповідних обмежень. Якщо такі стосунки починають 
домінувати поміж людьми, то стає зрозумілим, що демократія — не диктат 
волі індивіда, а право брати участь у прийнятті колективних рішень і ша-
нобливе ставлення до вже прийнятих рішень. Навіть якщо в чомусь воно і не 
до вподоби окремій людині. 

Щось подібне спостерігається в сім'ї, що живе на трудові доходи. Є в 
ній дорослі і діти, є загальні потреби і потреби кожного члена сім'ї. Але є і 
можливості, які з-поміж усіх проблем дозволяють вибрані першочергові за їх 
важливістю і значенням. І це рішення, прийняте спільно, усвідомлене, з 
повагою сприймається кожним у сім'ї. 



 

А яка перспектива недемократичного суспільства? Тут скільки країн, 
скільки владних режимів, стільки і варіантів. Нас більше цікавить нинішня 
Україна, з її недемократичною владою. Розглянемо лише два аспекти впливу 
такого стану на економічну і політичну ситуацію. 

Відсутність умов для демократичного прийняття рішень означає, що 
вони приймаються в інший спосіб, недемократично, без врахування бажань, 
потреб і волі співгромадян. Вузьке коло людей при владі, або тих, хто на неї 
впливає, при прийнятті рішень виходять найперше й своїх інтересів. В 
економіці це провокує створення штучних монополій, які діють у сфері, що 
дає швидкі і сталі прибутки, найперше в енергетиці, нафті, газі, металі. Все це 
сировинні або напівсировині галузі, зорієнтовані на експорт. 

Штучні монополії диктують правила гри. Маючи доступ до владних 
механізмів, точніше: будучи власне владою, вони не допускають конкуренції 
ні з боку внутрішніх, ні з боку зовнішніх суб'єктів. Задані монополістами 
умови глушать ініціативу підприємців, середнього бізнесу, блокують іноземні 
інвестиції, бо подвійна бухгалтерія, застосована монополістами для 
«відбиття» своїх надприбутків, повертається своєю гіршою стороною (ціпами, 
тарифами) до інших сфер виробництва, до конкуруючих суб'єктів економіки. 
Поглиблення технології в такому випадку стає неможливим. 
Машинобудування, інші галузі занепадають, скорочуються робочі місця, вся 
структура економіки деформується, на користь сировинних галузей, все 
більше підлаштовуючись під інтереси зарубіжних виробництв. Відбувається 
своєрідна інтеграція, але в найневигіднішому варіанті, — в стані придатку, 
коли система господарства віддзеркалює колоніальний стан економіки, 
колоніальну суть країни. 

Чи треба говорити, що при тому і політично країна стає залежною. І не 
лише через зв'язок залежної економіки з політикою. Якщо важливі політичні 
рішення приймаються вузьким колом людей (хто вони — вже з'ясовано), а тим 
більше одноосібно і коли альтернативну думку почути не можна, тоді 
суб'єктивне бажання людей при владі починає домінувати над об'єктивними 
потребами суспільства. Якщо індивід при безконтрольній владі відчуває 
загрозу для себе, відчуває небезпеку втрати владного місця, він не зупиниться 
ні перед чим для збереження свого статусу. Така влада боротиметься лише за... 
владу, беручи політичні кредити під заставу державного суверенітету. 

Соціалісти України переконані: без демократії не може бути 
ефективної економіки, без демократії немає гарантій незалежності 
держави. 

 
ТРУД. ПРАЦЯ 



 

В українській мові є два майже однакові визначення найважливішого 
фактора існування і розвитку цивілізації. Піхто так багато і переконливо не 
аналізував взаємозв'язки і суспільні наслідки від характеру цих зв'язків, як К. 
Маркс, аналізуючи труд, власність на засоби виробництва, продуктивні сили і 
виробничі відносини. Із цих взаємин випливала важлива категорія — 
експлуатація трудящих — несправедливе, примусове, часом законодавчо 
зафіксоване привласнення результатів їх праці. Експлуатація в різних формах 
супроводжувала всі етапи розвитку людства. В сучасному світі вона прояв-
ляється в найманій формі праці. 

У своїй програмі ми визначаємо ключовим завданням соціалістів 
подолання найманства, розвиток трудових відносин в напрямку, при якому 
труд ставав би радістю для людини. Аналізуючи світові процеси, ми бачимо, 
що людство шукає такі форми виробничих відносин, де б найманство не 
виступало їх провідною характеристикою, гальмуючи тим самим 
прогресивний розвиток. 

Звільнення праці відбувається в двох головних напрямках: шляхом 
соціалізації форм власності (усуспільнення насправді) і соціалізації трудових 
відносин на виробництві та в усіх сферах суспільного життя. Прикладом 
усуспільнення є різноманітні кооперативи, орендовані трудовими 
колективами підприємства, котрі, на паш погляд, можна відносити до 
категорії народних підприємств. В нинішній Україні, де не завершений процес 
зміни відносин власності, найкраще було б розвивати досвід народних 
підприємств і різноманітних форм оренди. 

Багатство і новизна трудових взаємин на народних підприємствах 
змусило нас навіть в основному партійному документі сформулювати 
принципи таких підприємств, серед яких: 

— рівноправність партнерських відносин (одна людина — один 
голос); 

— справедливе розпорядження спільним доходом, узгодження 
позицій і інтересів членів підприємства; 

— прозорість управлінських і фінансових операцій; 
— участь робітника у співволодінні підприємством, пропорційній 

його трудовій участі; 
— договірні стосунки між адміністрацією і працівником на основі 

згаданих принципів. 
Дотримання згаданих принципів сприяє природному вростанню таких 

відносин у всю систему суспільних взаємин. Кожен індивід, починаючи свої 
трудові стосунки на народному підприємстві, включається в усталені 
взаємини, перебираючи на себе права співвласника підприємства в міру 



 

збагачення ресурсів виробництва своєю працею, знаходячи можливість і для 
своєї творчої самореалізації. Тим самим принцип самоуправління, 
зорієнтований не на консервацію того, що є, а на прискорений прогресивний 
його розвиток, стимулює ефективність виробництва, дає змогу 
утверджуватися відчуттю свободи у працівників, у них зникає стан 
підневільності людини. 

Звільненню праці сприяє і соціалізація суспільних в т. ч. виробничих 
відносин. З'являється соціальне партнерство, критиковане ортодоксально 
лівими явище. Воно стає необхідним, бо йдеться про пошук зобов'язуючих 
умов для працівника, роботодавця, менеджера і власника. Незалежно від того, 
хто виступає в таких іпостасях перед працівником, — держава, приватник чи 
колектив співвласників, умови партнерства диктують їм усім правила 
поведінки, а участь працівників безпосередньо чи через профспілку в 
прийнятті рішень на рівні робочого місця, підрозділу, підприємства, галузі чи 
економіки в цілому та при наявності контролю за адміністрацією через 
наглядові ради, створені самими ж працівниками, робить соціальне 
партнерство живою справою. 

До соціалізації виробництва додається соціалізація розподілу, коли 
крім безпосередньої участі працівників в прийнятті рішень щодо розподілу 
прибутку на виробництві, функціонують державні і суспільні соціальні фонди, 
з допомогою яких і захищаються інтереси окремої людини, і відбувається 
процес консолідації суспільства. 

Такі взаємини стимулюють і соціалізацію споживання через роз-
ширення різноманітних кредитних спілок, товариств споживачів, управління з 
допомогою профспілок державними і недержавними пенсійно-страховими 
фондами. 

Ми не говоримо про все як про віддалену перспективу. Ми говоримо 
про вже теперішню потребу, реалізація якої наближає вирішення 
кардинального питання всіх часів — питання звільнення праці. 

ЕКОНОМІКА 

У перспективі ми бачимо економіку, фундаментом якої є народні 
підприємства. В нинішній час вона має бути конкурентною, багатоукладною, з 
державними механізмами регулювання, зорієнтованою на задоволення 
соціальних потреб народу. 

Має бути, але фактично вона інша. Ми перебуваємо на тому відтинку 
нашої історії, коли суспільний розвиток здійснюється по регресивній кривій, 
нелогічно і неперспективно. Відбувається капіталізація усіх галузей 
економіки, відповідно і суспільних відносин. Коли ж ми говоримо про 



 

державні регулятори, про потреби народу, то маємо на увазі свій вплив на 
ситуацію. А це можливо внаслідок політичної перемоги і вирішального 
впливу на владні рішення. То буде період народно-демократичної системи, 
перехідний період. 

Однак впливати на ситуацію треба і тепер, розуміючи, що живемо в 
період завершення первісного накопичення капіталу. Логіка (і наслідки для 
більшості населення) процесу накопичення капіталу подібні, — чи це було 150 
років тому, чи тепер: надзвичайне розшарування населення за рівнем 
достатку, фактично політична нерівність, масове безробіття, відрив фінансів 
від реальної економіки і т. д. 

Капіталізм у своєму розвитку пройшов кілька стадій, глибоко 
досліджених зокрема К. Марксом і В. Леніним. Проте після тих досліджень 
минуло багато десятиліть, власне, більше ста років. Предтечі соціалізму, 
природно, не могли передбачити перспективи пристосування капіталізму до 
нових умов. Воно здійснювалось під вирішальним впливом партій лівої 
орієнтації, ними очолюваного робітничого і профспілкового руху, зразка 
СРСР. 

То що, тепер слід чекати, поки «наш» капіталізм пристосується? І в 
який спосіб те має відбутися? 

Серед малодосліджених  відмінностей між системою капіталістичних 
(не плутати — ринкових) і планових економічних відносин на перше місце 
варто поставити індивідуальний інтерес, приватний мотив суб'єкта економіки. 
В плановій системі вій задовольняється опосередковано через зарплату і 
премії, через моральні стимули. В капіталістичній системі інтерес 
задовольняється безпосередньо, як винагорода за вдало здійснену 
господарську операцію у вигляді кінцевого доходу або посередницького 
проценту. 

В нинішній Україні те спостерігається повсюдно. Проте в країнах, 
котрі у нас зазвичай називають «цивілізованими», індивідуальний інтерес 
капіталіста певним чином пов'язаний із суспільним інтересом. В Україні того 
немає і в згадці. Навпаки, «наші» капіталісти найперше постаралися 
прикритися від суспільства комерційною і банківською таємницями, 
«освоєнням» влади, величезним впливом на законотворення. Йде шалене 
накопичення капіталу: промислового, фінансового, можна вже говорити: і 
земельного. Накопичення без обмежень, коли такі категорії, як мораль, право, 
співчуття, громадянський обов'язок, тощо хіба що декларуються у різного 
виду благодійництві, теж, як правило, небезкорисливому. 

Тим, очевидно, пояснюється теперішнє масове будівництво храмів. То 
не просто релігійний ренесанс, він теж має матеріалістичну основу. ЇЇ не 



 

можуть забезпечити знедолені прихожани. Інвестиції вкладають «нові 
українці», наївно сподіваючись господнього прощення за гріхи періоду 
первісного накопичення. Даремне. Краще б уже читали святе письмо, ті 
апостольські настанови, де йдеться про «...вушко голки» для багатого перед 
райськими ворітьми. 

Соціалісти не збираються пасивно перечікувати стадію «пристосу-
ванства». її треба наблизити через політичний вплив і законодавство. Обіг 
капіталу треба зробити прозорим для держави, легальним. Найперше те має 
стосуватись посередницьких послуг, які повинні входити в систему легальних 
затрат. 

Подібним чином слід упорядкувати систему оплати праці різного виду 
чиновників. Вона повинна в основному залежати від обсягу фактичного 
впливу конкретного чиновника на здійснення тієї чи іншої операції, від ЇЇ 
ефективності. Тоді руйнуватиметься фундамент корупції, зникатимуть зайві 
(виходячи з логіки економічної ефективності) посередницькі операції і 
структури. 

Чим, наприклад, пояснити потребу в консалтингових чи юридичних 
конторах, котрі прилаштувавшись біля міністерств та інших відомств, 
«допомагають» підприємцям в одержанні ліцензій на певний вид діяльності? 
Причина прозаїчна: вони беруть гроші за те, що безкоштовно зобов'язаний 
робити орган влади чи орган господарського управління. Беруть і діляться з 
тими, хто у державному відомстві готує рішення про ліцензію. Тому зарплату 
відповідного чиновника (і фінансування його установи) треба поставити в 
пряму залежність від зафіксованого сприяння зростанню обсягів у реальній 
економіці. Зайвими стануть посередники, не буде ставок і хабарів, їх замінять 
заробітки. 

Так, правила гри в економіці доведеться переважно запозичити в таких 
країнах, як Швеція, Фінляндія, Австрія. Там до правил ішли сотню років і 
навчилися оптимально співвідносити суспільний і індивідуальний інтерес, 
поставивши державний контроль над усіма операціями, з котрих ідуть 
струмочки для бюджетів і соціальних фондів. Ці струмочки проте не 
виснажують джерел, не вбивають індивідуальні інтереси суб'єктів економіки. 

Наші опоненти знову знайдуть підставу звинувачувати соціалістів в 
різних поганих «ізмах». Не варто. Ми не збираємось догоджати українським 
капіталістам. Ми хочемо, щоб процес, котрий зайшов далеко за межу 
незворотності, був надзвичайно прискорений і відкрив передумову для 
справді перехідної народно-демократичної системи. В тому ми бачимо один з 
шляхів поєднання кращого досвіду в економіці радянської системи з кращим 
досвідом європейських країн. 



 

Соціалісти не вдаються до загальних міркувань щодо співвідношення 
різних форм власності та методів господарювання. Наш підхід — 
застосовувати їх там і в таких обсягах, де вони найбільш ефективні та корисні 
для людини і суспільства. Проте принциповою с наша позиція щодо державної 
власності на стратегічно важливі підприємства і галузі. Тому там, де така 
власність бездумно втрачена, її треба відновити шляхом нарощування 
державної частки акцій та іншими законними способами. 

Наявність державного і недержавного секторів економіки передбачає і 
різні методи впливу на них через державне управління, планування і контроль 
в одному випадку і використання індикативних інструментів у іншому. 
Йдеться про держзамовлення, нормативи, цінове і податкове стимулювання 
тощо. 

Вся економічна політика держави повинна розраховуватись щі 
стабільний, перспективний розвиток, на вибудову власної економічної 
доктрини, котра передбачатиме (залежно від позицій доктрини) структурну 
перебудову економіки, обсяги і напрямки міжнародної економічної інтеграції, 
стимулювання тих галузей, які забезпечують проривні позиції на світовому 
ринку, прогресивне співвідношення обсягів і якості експорту-імпорту, 
споживчі баланси на внутрішньому ринку, зростання зайнятості населення, 
зміцнення бюджету держави і добробуту кожної сім'ї. 

Важливе місце в економіці та в її прискореному розвитку займе 
підприємництво та дрібний і середній бізнес. Не втручаючись у діяльність 
зайнятих у цій сфері, держава коригуватиме її розвиток через макроекономічні 
механізми (інвестиції, пільги, конкурси і т. д ). Безумовно, чим скоріше в країні 
буде «розведено» два види діяльності людини: бізнес і політика, чим 
скоріше зруйнований буде клановий метод управління з допомогою штучних 
монополій, а діючих бізнесменів не буде в парламенті та уряді, тим скоріше 
віддачу покаже «середній» клас, тим скоріше зміцниться вся економіка. 

В чому найперше повинна виявлятись воля держави в галузі се-
реднього бізнесу і підприємництва, то в контролі за використанням найманої 
праці та, звичайно, за її оплатою. Тут також знадобиться досвід провідних 
європейських держав і відновлення профспілкового поливу на умови праці та 
її оплату, характерного для радянських часів. 

Вже неодноразово в партійних документах, рекомендаціях для уряду 
ми наголошуємо на значенні власної промислової політики. ІІолітрада СПУ 
розглянула її концепцію та методику запровадження. Найважливіші 
компоненти такої політики соціалісти вбачають у такому: 

— Відтворення могутнього індустріального сектору економіки як 
локомотива дрібніших форм виробництва. 



 

— Формування замкнутих технологічних циклів та оптимального 
кооперування зі спорідненими підприємствами за кордоном. 

— Подолання структурних деформацій. 
— Пріоритетний розвиток виробництв з високими технологіями. 
— Глибока інтеграція виробництва, науки та освіти. 
У міру розвитку машинобудування, в т. ч. сільськогосподарського, 

розширення номенклатури виробів, випуску наукомісткої кінцевої продукції і 
зростання зайнятості працездатних будуть реструктуруватися сировинні 
підприємства і галузі. Тут передбачається скорочення обсягу випуску 
продукції, її переорієнтація на внутрішнього споживача, перекваліфікація 
працівників для використання на створюваних підприємствах 
машинобудування, інших галузей індустрії та служб сервісу. 

Держава мусить взяти на себе забезпечення наукового прогнозу і 
балансового планування номенклатури виробів, що надасть можливість, 
по-перше, на реальну основу поставити інтеграцію науки, освіти І 
виробництва, по-друге, допоможе будь-якому підприємству самостійно 
визначити власну нішу випуску продукції, по-третє, грамотно будувати 
імпортну та експортну політику, захищаючи інтереси вітчизняного 
товаровиробника. 

Звичайно, ключовим напрямком промислової політики має бути 
інтеграція науки, освіти і виробництва. У цій справі власне лице мусять 
показати місцеві органи влади, всі лапки господарського управління, функції 
яких сьогодні чітко не визначені. 

Для Мінекономіки, наприклад, важливою функцією стане 
прогнозування номенклатури виробів, їх якісні і екологічні параметри, а також 
міжгалузеве балансове планування для узгодження визначеної номенклатури 
виробів з фінансовими, трудовими, енергетичними і т. д. ресурсами держави. 

Держкомстат нарешті стане виробником достовірної інформації для 
прогнозування номенклатури виробів. Головні користувачі прогнозу — 
Мінпромполітики, МінАПК, Міносвіти та Національна академія наук будуть 
здійснювати держзамовлення на вироби (кадри), наукові і проектні роботи, 
контролювати їх виконання. Вони відповідальні перед КМ за 
науково-технологічний (навчальний) та організаційний рівень промислових 
підприємств, господарств, навчальних закладів, науково-дослідних і 
проектних організацій усіх форм власності. 

Знайдуться справді важливі функції у місцевої влади. Серед них 
розроблення і реалізація регіональних програм структурної перебудови 
промисловості, сприяння організації малих та середніх промислових 
підприємств, кооперації сільських та інших виробників (незалежно від форм 



 

власності), співпраця з Мінекономіки у цьому напрямку, підготовка і контроль 
статзвітності. 

В сукупності це створює структурну схему інтеграції виробництва, 
науки і освіти в сучасну модель ефективної виконавчої влади. 

Подібне має відбуватись і щодо аграрної політики. Ключовою 
проблемою тут є і буде земельне питання. Для соціалістів (принаймні на 
сучасному етапі) не існує іншого ставлення до землі саме як до засобу 
виробництва і найважливішого компонента життєвого середовища людини. 
Тому ми не сприймаємо нав'язувану ідею перетворення землі на товар, 
вважаючи її згубною для держави, злочинною щодо суспільства. 

Ми добиваємось ліквідації конкуренції двох систем права щодо землі, 
— указної і конституційної. Всі земельні правовідносини мають бути 
легітимними, тобто законними. 

Опорою в розвитку АПК і розв'язання продовольчої проблеми, на 
погляд соціалістів, є три речі: оренда землі, кооперація сільськогоспо-
дарського виробництва та агропромислова інтеграція, право володіння і 
користування землею — довічне і успадковане (без права продажу). 

В контексті цього права має здійснюватись індустріалізація аграрної 
галузі. Форми господарювання ири тому мають не першочергове значення і 
диктуються винятково критерієм ефективності виробництва. 

Функція держави щодо АПК зводиться до створення сприятливих умов 
для його розвитку. Інструментами для цього є цінова, кредитна та податкова 
політика. В ідеалі ми бачимо ситуацію такою: будь-якої форми суб'єкт 
господарювання (фермер, КСП, акціонерне товариство, кооператив, TOB і т. 
д.) має сплачувати до бюджету земельну ренту — дохід, гарантований від 
землі природою. Той же дохід, що понад ренту забезпечується працею і 
капіталом, повинен залишатися в повному розпорядженні тих, хто працює на 
землі, та їх партнерів. 

Соціалісти вважають, що держава має повністю взяти на себе всі 
проблеми меліорації, селекції, контролю над забезпеченням екологічних 
стандартів на всіх стадіях підготовки і реалізації аграрних проектів чи 
програм, виховання поважного ставлення до людей, зайнятих в аграрній сфері 
— основі відродження і розвитку економіки України. 

Це принципова позиція соціалістів. 
Реалізація згаданих намірів наблизить створення справді народної 

економіки як фундаменту економічної системи суспільства демократичного 
соціалізму. Станеться те не в ближчі роки, бо спочатку слід створити 
необхідні умови. Тому, не роз'яснюючи конкретні складові того фундаменту, 



 

відішлемо тих, хто цікавиться глибше цією темою, до II частини нашої 
програми, — до програми-максимум. 

ЕТАЛОНИ І ДІЙСНІСТЬ 

Наша програма, практичні справи, цінності, котрі ми сповідуємо, с 
нашим лицем, що вирізняє соціалістів з-поміж інших партій, є загалом нашою 
ідеологією. Є в ній фрагменти подібні до тих, що характеризують інші партії, є 
оригінальне ставлення до оцінок і перспектив суспільного розвитку. Для 
порівняння ж позицій варто скористатися усталеними категоріями (назвемо їх 
умовно, еталонами), на основі інтерпретації яких і базуються ідеології 
сучасних партій. Кожна з них  намагається створити такий набір відстоювання 
понять, щоб з допомогою їх перекопати людей у тому, що саме вони 
наближають суспільний ідеал. 

ЩЕ РАЗ ПРО МАРКСИЗМ, ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ І НАСЛІДКИ 

Будь-яка нормальна людина, обізнана з хоч би примітивним викладом 
марксової теорії, не заперечуватиме прогресивність капіталістичного способу 
виробництва, власне капіталізму, порівняно з попереднім — феодальним 
устроєм. Будь-який найортодоксальніший лівий, ще формував свою 
свідомість в атмосфері несприйняття і ворожого ставлення до капіталу, 
розуміє, що знати треба навіть ворога. А для цього потрібна ясна голова, не 
засліплена ненавистю на основі догм. Треба користуватися і висновками, і 
методологією Маркса, а він це робив тверезо, стримано і тому переконливо. 

Так не завжди складається в історії, коли зародження нового 
суспільно-економічного ладу збігається з появою талановитої людини, здатної 
осмислити закономірності появи цього ладу, його найважливіші складові, 
рушійні сили і протиріччя. З Марксом сталося саме так. Визначення ним 
природи капіталу, сутності суперечності між працею і капіталом, відкриття 
додаткової вартості зробило відкритим суть усіх тодішніх і майбутніх 
конфліктів. Капітал приростає за рахунок додаткової вартості, вона стимулює 
його розвиток і, відсторонено кажучи, забезпечує прогрес. Відсторонено, бо у 
виробництві беруть участь живі люди, котрі наслідки протиріччя між 
додатковою вартістю і власною працею розглядають не як джерело прогресу, а 
як підтвердження експлуатації. Кому повинна належати додаткова вартість — 
праці чи капіталу? Довкола цього стратегічного питання і велася вся подальша 
боротьба, у різних формах, з колосальними жертвами. 

Праві згуртувалися довкола ідеї про право капіталу на таке прив-
ласнення, ліві — довкола права праці, працівників, себто робітництва. Знову ж 



 

таки, відсторонено аналізуючи, обидва табори мали достатньо аргументів на 
свою користь. Втілення крайніх позицій у практику привело згодом до 
створення супердержав: Радянського Союзу і Німеччини часів фашистської 
диктатури. Це були настільки протилежні стосовно ставлення до основного 
протиріччя країни, наскільки і подібні стосовно ролі окремої людини в таких 
суспільствах. Зіткнення цих держав було діалектично неминучим як спосіб 
«разрешения» протиріччя. 

Такий висновок можна оспорювати, тим паче, що Велика Перемога як 
сукупність багатьох факторів ніби підтвердила перевагу лівої ідеї, як ідеї 
державної, домінуючої і тому єдиної. 

Отже, є виробництво, в якому поєднується праця (в різних формах) і 
капітал, створюючи додаткову вартість, тобто приріст капіталу. До аналізу 
цього компонента виробництва в радянські часи десятиліттями навіть не 
приступали, вважаючи його поза законом. Від того страждав і аналіз іншої 
складової — праці. Вона як і за часів Маркса нещадно експлуатувалася, але 
аналіз причин експлуатації ніхто не робив, бо раз нема капіталу, а на нього 
приватної власності, — нема і експлуатації? Експлуатація була, з цього 
приводу сьогодні піхто дискусій не веде, та й не одна лише експлуатація є 
джерелом додаткової вартості. 

Нинішні організатори виробництва, політики, урядовці, власне, всі, хто 
вивчав політекономію у вузах, тим паче готуючись до господарської праці, 
пам'ятають, наскільки переконливо і конкретно, спираючись на «Капітал» 
Маркса, аргументувалися складові виробничих відносин при капіталізмі і 
якою схоластичною порівняно з першою частиною предмета здавалась 
політекономія соціалізму. Про теорію і говорити не доводиться. Не випадково 
мабуть, чи не найбагатіша галузь знань на носіїв учених звань і ступенів — 
економіка — не змогла нічого з нових ідей втілити у життя. їх, ідей, за великим 
рахунком, і не було, бо табу на об'єктивні речі пищить аналіз, консервує ідео-
логію, сковує думку, врешті, провокує помилкові висновки і рекомендації. 
Економічна наука в таких умовах зводилася до обслуговування практики та їй 
відповідної ідеології, до її описування. Не дивно, що тепер нічого з 
«теоретичних» розроблень учених-економістів запровадити не можна. Коли 
наука не розвивається, теорія перетворюється на свою протилежність — 
догму. Якщо догма стає офіційною ідеологією, тоді зупиняється прогрес, 
страждає основа добробуту суспільства — виробництво, економіка взагалі. 
Мабуть саме тому радянський (не вживаємо слова «соціалістичний», бо таким 
його можна називати лише з певною часткою умовності) спосіб виробництва 
ні разу не перевершив свого основного конкурента — капіталістичний спосіб 
в основному показнику ефективності — в продуктивності праці. 



 

В той час, коли у Радянському Союзі втілювалось на практиці 
спрощене розуміння суті звільненої праці і соціалістичного способу 
виробництва, західна економічна думка вивчала реальні економічні 
відносини, намагаючись знайти оптимальне співвідношення інтересів праці і 
капіталу, не відкидаючи право кожного з компонентів цього протиріччя на 
існування. Суспільно виправданий прагматизм економічної науки сприяв 
поглибленому вивченню природи додаткової вартості в нових 
соціально-економічних умовах, умовах відмінних від тих, які аналізувалися К. 
Марксом. 

З'ясувалося, що не менш важливим компонентом, ніж капітал і товар — 
робоча сила для створення додаткової вартості, є підприємницькі здібності, 
супроводжувані приватною ініціативою. Ініціативою і власників капіталу, і 
працівників, про переважному значенні приватної ініціативи підприємця. 
Розглядаючи підприємницькі здібності як особливий, протилежний найманій 
праці різновид (все ж таки!) праці, боротьба прибічників лівих і правих ідей на 
Заході звелася до відстоювання права на перевагу у присвоюванні додаткової 
вартості суб'єктам протиріччя приватній ініціативі (підприємницьким 
здібностям) і найманій праці. 

Спостережливий опонент відразу поставить знак рівності між при-
ватною ініціативою і капіталом, підозрюючи підміну понять, підміну 
об'єктивного характеру капіталу його суб'єктивною якістю та ще й такою, що 
не піддається виміру. Тобто, нічого не змінилося і сутність основного 
протиріччя залишається такою, якою його відкрив К. Маркс. 

В загальному це так. Але нове протиріччя — глибше проникнення в 
природу додаткової вартості, і саме на сучасному етапі розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин. Щоб одержати точнішу відповідь на 
цю природу, треба з'ясовувати зміст саме нового протиріччя. Процес 
проникнення в такому випадку нагадує використання комп'ютерної програми, 
яка за кожним натискуванням відповідної клавіші дає змогу глибше і глибше 
проникати в суть логічно єдиного процесу, знаходячи ті якраз деталі, від яких 
залежить сам процес. 

Сучасна історія розвинених країн стала відбитком боротьби лівої і 
правої ідеї стосовно переважного права на присвоєння додаткової вартості, 
одержаної в суспільному виробництві. Підприємництву — невеликому 
прошарку суспільства, чи тим, хто не маючи здібностей до підприємництва 
(або хто не зміг їх реалізувати через певні умови), але своєю працею 
безпосередньо створює додаткову вартість? Результатом цієї боротьби стали 
компромісні взаємні поступки, що сприяли і прискореному розвитку 
продуктивних сил, і соціальній захищеності людей праці. 



 

Сьогоднішні дискусії в Україні про реформу пенсійної системи, про 
державну страхову медицину, про роль профспілок тощо нічого не варті без 
знаходження і підтримки державою подібного компромісу інтересів, адже при 
всій суб'єктивності оцінки підприємницьких здібностей винятково точною, 
придатною для виміру стає друга сторона протиріччя — наймана праця. Так, 
вона залишається товаром, але товаром поцінованим в результаті послідовної 
політичної боротьби. Поцінованим реально. 

Зверніть увагу, високорозвинені країни Заходу керуються нині 
урядами і парламентами, сформованими головним чином прибічниками лівої 
(лівоцентристської) ідеї — соціалістами і соціал-демократами. Чому так, адже 
програми правих партій в головних своїх тезах не дуже відрізняються від 
лівих програм? Тому, що відстоюючи переважне право людей праці на 
присвоювання додаткової вартості, ліві політичні партії захищають інтереси 
більшості населення. І нехай політична боротьба прибічників різних ідей не 
така гостра, як ми звикли вважати, і хоч партії не так чітко організовані, як 
навіть наші, і хоч інколи праві здобувають перевагу, все ж традиція підтримки 
лівих, зрозуміло чому, домінує і так буде ще дуже довго. Можливо, завжди. 

Характерна деталь: соціалісти і соціал-демократи при владі у 
високорозвинених країнах. Антидемократичні режими очолюють відсталі 
держави. Чим не підказка для обивателя, що сумнівається у виборі? 
Оптимальне співвідношення інтересів підприємця і робітника — умова і 
стимул суспільного прогресу. 

Що варто врахувати нам, соціалістам, з досвіду західних країн? 
По-перше, визнання рівнозначної ролі в ефективності суспільного 

виробництва підприємництва і людини праці, визнання підприємництва 
особливим видом суспільно-корисної праці. Звичайно, одного визнання мало, 
воно повинно підкріплюватися державою через створення необхідних умов 
для стимулювання підприємництва і для створення механізмів ефективного 
перерозподілу додаткової вартості 

ІІо-друге, раціональне використання інструментів держави для 
створення згаданого оптимального співвідношення інтересів. Роль держави 
має виняткове значення, особливо в країнах з перехідною економікою. Ця 
роль може бути позитивною або негативною, залежно від політичної 
орієнтації інститутів держави. Якщо в Україні, наприклад, інститути влади 
формують прибічники ліберальної моделі, захисники інтересів великого 
бізнесу і штучно створених монополій, в т. ч. кримінального походження, то 
сподіватися на те, що ці інститути шукатимуть механізми задоволення 
інтересів найманих працівників принаймні наївно. Так само наївно думати, що 
вони підтримуватимуть становлення і розвиток підприємництва. 



 

Більш уважний аналіз політичної боротьби в розвинених країнах 
свідчить, що ключ цієї боротьби — роль і місце держави в регулюванні 
інтересів суб'єктів економічного життя. Праві відстоюють принцип 
невтручання держави в економіку. Ліві наполягають на посиленні такого 
втручання. Така боротьба неминуче призводить до зближення позицій, при 
яких виборцю важче розібратися у своїх політичних симпатіях. 

По-третє, слід запозичити виправдані методи формування най-
важливіших соціальних фондів, в т. ч. недержавних. Окрім безпосередньої 
своєї функції — захисту людей у певні моменти життя, фонди сприяють 
усуспільненню основних фондів, якщо хочете — усуспільненню капіталу. 
Так, це специфічне усуспільнення, значною мірою опосередковане. К. Марксу 
не було потреби аналізувати структуру такого капіталу, бо його ще такого не 
було в природі. У нас же така потреба є, тому досвід, наприклад, США може 
бути корисним. Якщо там ще шість років тому власниками недержавних 
пенсійних фондів було близько 50% американських сімей, а фонди в свою 
чергу володіли 60% акцій усіх американських корпорацій та 50% всіх 
облігацій уряду США, то рівень усуспільнення капіталу в США набагато 
вищий, ніж навіть у нас в радянські часи. Інша справа, що структуру такого 
капіталу треба аналізувати окремо, як і природу співвідношень прав 
співвласників. Щоб запроваджуючи краще з такого досвіду у пас, ми в 
результаті не одержали формальне усуспільнення, щось подібне до наслідків 
ваучерної приватизації. 

Потреба в державному регулюванні підприємницької діяльності 
викликана іще однією обставиною. Це вже власний, український досвід: за 
браком державного регулювання цю функцію держави перебирає на себе 
криміналітет, привласнюючи не тільки право, а й державні інститути, які це 
право реалізують. Інакше кажучи, криміналітет задовольняє свої інтереси 
формально законним шляхом. Це надзвичайно тривожна тенденція, яка при 
подальшому розпитку може стати неповоротною, визначаючи трагічну 
перспективу середній людині жити в державі, керованій криміналом, з 
кримінальними порядками, оформленими інколи у вигляді Законів. (Відверто 
кажучи, до того і веде нинішнє керівництво держави). 

Досвід інших країн в захисті інтересів трудящих, так само, як і досвід 
власний — радянських часів, можуть доповнювати одне одного. Важливо 
тільки, щоб праця оцінювалася, виходячи з потреби реального відтворення 
робочої сили. Соціалісти України в тому сенсі, очевидно, не роблять 
відкриття. Проте розвиток підприємництва для сучасної України і на 
перспективу стає на часі і цією проблемою не опікується ні держава, керована 



 

олігархами, ні самі олігархи, дбаючи виключно про зростання власного 
бізнесу. 

Для підтримки підприємництва (що означає створення нових робочих 
місць, зростання добробуту населення, стабільність і консолідацію 
суспільства, модернізацію економіки і розвиток соціальної інфраструктури і т. 
д.) необхідно: 

— припинити державний податковий рекет, ліквідувати всі по-
даткові пільги окрім випадків, пов'язаних з розширенням виробництва та 
створенням нових робочих місць; 

— рішуче провести процедуру банкрутства непрацюючих 
підприємств, приватизованих спекулянтами (завдяки горезвісному Декрету 
про трасти) або злодіями з колишнього керівництва цих підприємств. Після 
процедури банкрутства основні фонди продаються на конкурсній основі з 
метою модернізації виробництва, його зростання, розвитку підприємництва; 

— захистити конкурентне середовище, максимально обмежити 
монополізм. Це чи не найважливіша справа, спадок «реформ» 
«безальтернативного курсу»; 

— повернути заощадження громадянам, використавши всі кошти від 
приватизації та частину чистих прибутків комерційних банків. Відновити тим 
самим довіру громадян до держави і відновити інвестиційні можливості для 
вітчизняної економіки; 

— скористатися транзитними можливостям держави, впровадити 
широкомасштабну програму будівництва автомагістралей на компенсаційній 
основі та на засадах концесій, модернізувати залізничні шляхи. З урахуванням 
цього державним пріоритетом має стати відновлення машинобудування; 

— на основі підйому виробництва приступити до диференційованого 
пенсійного забезпечення (залежно від стану та інших факторів) нинішніх 
пенсіонерів та тих, що вийдуть на пенсію впродовж десяти років. Для решти 
працездатного населення (при його згоді) впровадити систему додаткового 
недержавного пенсійного забезпечення; 

— приступити до формування надійних соціальних фондів, в т. ч. за 
рахунок державного страхування у різних сферах. 

В сукупності такі заходи можуть бути відповіддю на проблеми, що 
виникли впродовж десятиліття внаслідок бездумного реформування 
соціально-економічної системи, коли, відкидаючи К. Маркса, творці 
«реформ» нездатні уявити, що вони хочуть одержати в результаті. 

* * * 
Ця робота не може вважатися завершеною, хоч в ній є спроба пояснити 

ставлення до головних цінностей, котрі сповідують українські соціалісти. 



 

Певні оцінки та висновки в ній можуть викликати дискусії. Це добре, бо таким 
чином ми разом знайдемо точніші відповіді на виклики, які ставить перед 
нами суспільне життя в усіх його сферах. 

19 вересня 2001 року 
  



 

МИ БОРЕМОСЯ ЗА ДЕМОКРАТІЮ 
Доповідь на IX з'їзді Соціалістичної партії України (перший етап) 26 

жовтня 2001 року 
Шановні делегати і гості з'їзду! 

Нам випало зустрічати десяту річницю своєї партії в особливий період, 
значення якого до кіпця ще не усвідомлено. Трагедія 11 вересня стала 
вододілом, що виходить за межі інтересів СІІІА чи ідеології тероризму. Ми 
щиро співчуваємо сім'ям загиблих в Нью-Йорку і Вашингтоні. Одночасно 
шкодуємо, що зростає число невинних жертв серед цивільного населення її 
Афганістані. 

Врешті, в обох гарячих точках обірвалося тисячі світів: у чомусь 
схожих і неповторних. І тому немає виправдання, особливо якщо зважити, що 
всі ми разом несемо відповідальність за розвиток земної цивілізації, за те, 
чи піде вона шляхом прогресу, чи в ній незаживаючою раною пульсуватиме 
нова світова війна між расами, релігіями, ідеями і державами. 

Саме в ці дні ми гостро сприймаємо взаємозалежність світу, ро-
зуміємо складність зв'язків у ньому, які інтереси визначають його розвиток, 
які цінності можуть бути універсальними для всіх суспільств, Розуміємо, що 
тероризм ніколи не був і не стане інструментом досягнення справедливості, а 
люди, котрі взяли його на озброєння, не можуть сподіватись на прощення. Не 
має при тому значення, — йдеться про тероризм як ідеологію, чи про 
тероризм як метод розправи з опозицією, інакомисленням чи правом 
людини бути самим собою. В тому сенсі неприпустимим є тероризм, 
здійснюваний інструментами держави щодо власного народу, що ми 
спостерігаємо, на жаль, сьогодні її Україні. Такий стан речей є ще одним 
важливим аргументом на користь висновку про наявність серйозних штучних 
деформацій в організації суспільного життя в Україні. 

В ці дні ми ще раз переконалися у примітивності подвійних стандартів, 
коли одне і те ж явище називається в одному випадку визвольною боротьбою, 
в іншому — тероризмом. А залежно від вибраної оцінки застосовуються і 
засоби впливу. Трагедія Югославії, чеченська війна, напруженість в 
Придністров'ї, кровопролиття в Північній Ірландії — приклади різні за 
масштабами, причинами, оцінками, методами впливу. Але всі вони — 
джерело напруги і невлаштованості у світі та вимагають прискіпливого 
аналізу причин їх появи. 

Слід розібратися і знайти засоби подолання небезпеки. Бо світ тепер 
інший, бо трагічні події в окремій країні виходять за її кордони і перестають 
бути локальною проблемою. На порядок дня з повою силою стає питання про 
скликання світової наради з питань безпеки і співробітництва, щоб 



 

з'ясувати політичні, економічні, ресурсні, енергетичні, етнічні, релігійні, 
екологічні, військові, технологічні, інформаційні, ідеологічні і інші причини 
можливих світових і регіональних катаклізмів, в тому числі і тероризм. 
Оскільки всі ми визнаємо глобалізацію як об'єктивне явище зі своїми 
позитивними і негативними ознаками, то слід виробити спільні, універсальні 
засоби нейтралізації штативних наслідків. І найперше тих, котрі посягають на 
священне право кожної людини — на життя. Незалежно від того, 
громадянином якої держави вона є — Сполучених Штатів, Палестини, 
України чи Афганістану. Потрібно знайти інструменти впливу на ситуацію в 
кожній країні, щоб несправедливість і екстремізм у пій гасилися в зародку, а 
права і свободи людини гарантувалися. Цю потребу Соціалістична партія 
України відстоює з першого дня свого створення і бачить, що одним зі 
стандартів організації суспільного життя в кожній державі має бути 
демократія. 

Відзначаючи 10-літній ювілей нашої партії, вступаючи в новий етап 
політичної боротьби, розглянемо її основні особливості через призму 
демократії, щоб дати оцінку причин нинішнього стану, перспективи його 
розвитку у двох можливих варіантах: коли все залишиться як є і коли засади 
демократії стануть нормою нашого життя. 

Що для нас, соціалістів, є демократія? Це не набір правил і прийомів, 
коли, спекулюючи щодо їх формальної наявності, можна запиляти про 
демократичний устрій країни. Ми не, до речі, чуємо повсякчас від державних 
провідників. Що менше демократії, то більше розмірковувань про неї з вуст 
тих, хто знаходиться при владі. Тоталітарні режими завжди захлинаються в 
демократичній риториці, яка з дійсністю не має нічого спільного. Спроба 
проаналізувати реальний стан речей викликає обурення у можновладців і їх 
спротив. Хіба не це бачимо ми в Україні стосовно позиції ПАРС чи інших 
міжнародних Інституцій? Хіба не тому прем'єр справді демократичної 
держави Швеції заявляє, що навіть при економічному зростанні Україні буде 
закритий шлях в Європу, якщо у нас не будуть захищатися права і свободи 
людей і політичний устрій буде недемократичним. 

Демократія — це така організація суспільного життя, при якій всі 
громадяни мають гарантоване право брати участь у прийнятті політичних 
рішень. Це певна форма прийняття важливих для суспільства рішень 
(колективних рішень) при рівних індивідуальних правах усіх громадян. 
Назвемо лише три обов'язкові умови демократії: 

— загальне і рівне виборче право при гарантії вільних виборів; 
— свобода поглядів і переконань, найперше політичних і релігійних; 
— свобода слова і вільний доступ до одержання інформації. 



 

Для нашої аудиторії не варто коментувати етап цих та інших умов. На 
прикладі умов діяльності нашої партії, кожного активного соціаліста можна 
робити висновок: демократії в Україні немає. 

Демократія — принцип базовий, він мав іти попереду усіх перетворень, 
що сталися в Україні впродовж десяти років. Хіба можна сумніватися, що якби 
наші співвітчизники насправді брали участь у прийнятті найважливіших 
рішень на всіх стадіях: при порушенні проблеми, формуванні громадської 
думки, проведенні агітації, визначенні позиції влади.., то вони погодились би 
на ті жахливі за наслідками реформи, котрим нібито «немає альтернативи»? 
Ваучерна обвальна приватизація, злочинні трасти, крадіжка заощаджень, 
стрибок цін і тарифів, розвал пенсійної системи, масове безробіття, бідність і 
недоїдання, платна освіта і охорона здоров'я, занепад виробництва, науки і 
культури... Можна продовжувати довго, торкаючись різних сторін життя 
людини, сім'ї, суспільства. Ні, люди б на таке нізащо не погодились. 

Народ, громадянство було відлучене від прийняття рішень. Ті, хто 
волею випадку чи, знову ж таки, завдяки відсутності традицій демократії, 
опинився при владі, пустилися в реформування, самі не відаючи, що творять. 
(В усякому разі, будемо так вважати). При тому реформатори допустили 
кілька фундаментальних помилок, серед яких дві, принаймні, впливають на 
всі процеси, учасниками яких ми є. 

По-перше, за реформи взялися люди, які нічого не тямили в ринку, 
його природі, організації та сутності. Вдавшись до лібералізації, однобокої 
відкритості економіки, вони в короткий час зруйнували існуючі баланси 
зв'язків і залежностей, які вдарили по виробництву, його секторах і, особливо, 
по соціальній сфері. 

По-друге (а за значенням це, можливо, перший фактор), реформатори 
не розуміли значення сучасної держави в організації економіки. Що більше 
вони витісняли державу з економіки, то гірше в економіці йшли справи. 
Досвід Китаю, інших країн підказує, що держава відіграє вирішальну роль в 
регулюванні та відтворенні ринкових інститутів, формуючи їх з державних 
інститутів управління економікою. Ті інститути, які розподіляють потоки 
капіталів, ті, що здійснюють корпоративне управління, і ті, що забезпечують 
соціальну компенсацію для незахищених верств населення, повинні 
створюватись державою, а не віддаватись стихії ринку. 

Узагальненим виразом економічних інститутів в суспільстві був 
завжди бюджет. Зменшуючи частку державних витрат у ВВП (простіше 
кажучи, зменшуючи частку перерозподілу через бюджет ВВП), реформатори 
руйнували інституційну основу економіки. Руйнували систему, не створюючи 
взамін нічого. Хаос, як бачимо, гірше, навіть, неефективної системи. 



 

Доказом хаосу може бути хоч би те, що афішуючи високі нібито темпи 
зростання виробництва в Україні, представники влади не можуть пояснити, 
чому реальна зарплата і рівень життя людей не зростають. Чому збільшення 
врожаю ніяк не відбивається на бюджеті і його соціальних статтях. Чому при 
невисоких питомих затратах на виробництво електроенергії її відпускна ціпа 
для споживачів у вісім і більше разів перевищує ціпу виробництва. Чому 
кредитна ставка комерційних банків в кілька разів перевищує ставку 
рефінансування і чому банки не інвестують виробництво. Чому люди роблять 
заощадження в банках своєї держави, а вона не страхує ці вклади, і грабунок 
людей подається не як вина держави, а як мало не закономірна кара небесна. 

Таких «чому» безліч. За десять років ми систематично 
повертаємося до них, розуміючи, що в складний період перетворень 
держава не може бути осторонь інтересів суспільства, тим паче, 
перетворюватись в обслугу клановиків. 

Вже і тепер, зустрічаючись із прем'єром для аналізу проекту бюджету, 
фракція «Лівий центр» вимагала переглянути пропорції перерозподілу, бо це 
врешті і показник соціальності держави. Це одна з причин неголосування 
фракції за проект бюджету. 

Шановні делегати і гості з'їзду! 
У вас на руках є невеликий ювілейний збірник інформації про історію 

партії. Там наведений перелік основних документів, які приймалися на з'їздах 
і конференціях впродовж десяти років. Зверніть увагу, скільки разів ми 
зверталися до аналізу розвитку соціально-економічних процесів, пропонуючи 
владі свої проекти необхідних перетворень. Лише раз, влітку 1994 року, коли 
парламент керувався соціалістом, було прийнято програму виведення України 
з катастрофічного стану. Жаль, прихід нового Президента не дозволив 
реалізувати заплановане. Все пішло протилежним шляхом (до речі, підмінним 
навіть від задекларованих Президентом), бо на практиці він та його команда 
вдалися до зловісних експериментів над власним народом. 

Dcе це відбувалося на наших очах, відбувалося з нами. Все це 
викликало обурення людей, соціальне напруження і... апатію. Звичні до 
патерналістської ролі держави і спостерігаючи, як її інститути (уряд, 
міністерства, комітети, держадміністрації, Фонд державного майна) свідомо 
нищать підвалини економіки, вони не могли дати баченому пояснення, але й 
не відчували потреби піднятися на боротьбу проти зла. Покриті солодкими 
словесами про «безальтернативність» реформ, дії влади були настільки 
безцеремонними, наскільки шкідливими і інколи безглуздими. Замість 
реформування управління вдалися до реформування відносин власності. 
Замість приватизації провели перерозподіл державного майна, віддавши його 



 

фактично задарма т. зв. «новим українцям» з числа тих, хто був ближче до 
влади або до криміналу. Врешті, відмінності між владою, бізнесом і 
криміналом, їх межі зникли, в першу чергу у найприбутковіших секторах 
економіки. 

Замість реформування фінансово-банківської системи організована 
небувала в історії гіперінфляція, яка враз обікрала все населення, знищила 
оборотні фонди підприємств, підірвала споживчий попит і внутрішній ринок. 
Злодійські трасти, організовані на підставі декретів Кабміну зразка 1992-1993 
років, «зачистили» сліди крадіжок. До речі, Верховна Рада минулого 
скликання, створивши слідчу комісію, проаналізувала цей злочин стосовно 
мільйонів українських громадян. Уряд взяв на себе відповідні зобов'язання, 
але до цих пір нічого не зроблено. Ніби все те відбулося в кіно. Але ж герої в 
ньому реальні, горе людей справжнє та й головний режисер на місці. А 
наперсточники, з його волі одуривши людей, стали тепер шанованими 
(владою) «новими українцями». 

Зупинка виробництва, масове безробіття, мільйони людей на базарах, 
деградація шкіл і вузів, злиденні пенсії і т. ін. — все це закономірні результати 
«безальтернативного курсу». 

Реформами названо процес розграбування, озлиднення, 
деіндустріалізації України. При тому ми не звинувачуємо у всіх гріхах 
Президента та його команди. Не здатні вони продумати так глибоко і так 
детально план деградації усіх сторін життя людей і економіки країни. Вони 
викопали чорнову, доручену їм роботу — вибили наріжні камені в будівлі 
системи. Все інше валилося як доміно. 

Було б дивно, якби такі переміни не знайшли відображення м 
політичному житті. Обивателю важко розібратися в 120-ти партіях, 90% яких 
є антураж, політичне прикриття грабіжництва. Такою є політична діяльність 
влади на вищому рівні, вона виражає приватні та корпоративні інтереси 
кланів. Вся політична боротьба у виконанні влади є боротьбою між 
кланами за право монопольного контролю над державною власністю, 
ресурсами і бюджетними потоками і немає ніякого відношення до 
справжнього ринку, тим більше до демократичних реформ. Проаналізуйте 
прибирання до рук обленерго, Запорізького алюмінієвого комбінату, 
Кременчуцького НПЗ, цукрових заводів, портових споруд, інформаційного 
простору. В хід пішли глибші технології крадіжок, так звана тіньова 
(прихована) приватизація за участю незаконних структур Мінюсту, лапок 
ФДМ, при участі податкової та інших служб, під безпосереднім впливом дер-
жадміністрацій, під високим патронатом. Структурні ланки влади з державних 
інституцій переходять в свою протилежність, стають руйнівниками 



 

державного і суспільного ладу. Розвивається нова, реакційна за змістом, 
якість держави, коли іманентні (себто, властиві, обов'язкові, незмінні) 
функції державних структур зникають, вони поступаються зв'язкам «по 
понятиям», підпорядковуються приватним, часто напівзлочинним, а то й 
просто кримінальним інтересам. 

Це все закономірності недемократичного устрою, нав'язаного 
суспільству всупереч Конституції. Іншими словами, це наслідки узурпації 
влади. Ось чому, приймаючи нову редакцію нашої Програми, на минулому 
з'їзді ми говорили про об'єктивну потребу зміни системи влади, зміни 
владного режиму. Ця потреба була головною турботою партії, її активу, в т. ч. 
депутатської фракції впродовж періоду після VIII з'їзду. 

Така активність партії викликала протидію влади, критику зліва і 
справа, в тому числі звинувачення або в консерватизмі, або в сліпому 
слідуванні західним демократіям, у відступництві від соціалістичної Ідеології. 
Хто і з якою метою виставляє такі звинувачення — не так важливо. Важливо 
самим розібратися в змісті ідеї соціалізму, в її сучасному прочитанні. 
Вважаємо, що не можна сутність соціалістичної Ідеології ототожнювати з 
окремими формами її реалізації. Різна форма по-різному відтіняє елементи 
соціалістичності, спрямовуючи загальну траєкторію розвитку цивілізації до 
соціалізму. Чи в колишньому СРСР, чи в сучасній Швеції або в Голландії, чи в 
Китаї або В'єтнамі ми знаходимо паростки соціалістичності, які ми зобов'язані 
пізнати, проаналізувати, відобразити в своїй внутрішній політиці. Вже 
сьогодні можна з переконаністю говорити про те, що прогресивний 
суспільний розвиток передбачає знаходження оптимальних співвідношень 
інтересів між працею і капіталом, які чим далі зміщуються до співвідно-
шень інтересів між найманою працею і приватною ініціативою або 
підприємництвом. Різні співвідношення дають і різної природи явища — від 
експлуатації найманого працівника до окремих форм соціалізації суспільства. 
Важливо зрозуміти, що йдеться тут про протилежності (наймана праця і 
приватна ініціатива), котрі належать до однієї системи координат як 
різновиди праці. Зрозуміти і сприйняти не для того, щоб заявляти про 
гармонію інтересів, а щоб знаходити найефективніші для суспільства 
баланси протилежних інтересів. Перемінні баланси. А знайшовши їх, 
орієнтувати державні інститути на регулювання підприємницької діяльності і 
на захист найманого працівника. 

Ясно, що не предмет політики. І чим більше вона стоїть на захисті 
інтересів найманого працівника, тим роль держави в регулюванні 
підприємництва посилюється, тим більше така політика набуває ознак 
соціалістичної. 



 

Для України цей висновок набирає надзвичайної ваги практичного 
значення, особливо в контексті залежностей між базисом і надбудовою. 
Держава ніяк не дбає про захист-найманого працівника, і той все більше 
переходить в розряд нещадно експлуатованого, а при наявності подвійної 
бухгалтерії ще й соціально й морально розкладеного. Відсторонившись від 
регулювання підприємництва, держава створила вакуум, який відразу зайняв 
криміналітет. Державне регулювання підмінюється кримінальними 
порядками, взаємини між чиновниками набувають ознак кругової поруки. 
Зовнішнім проявом цього явища є персональний склад державної еліти, 
особливо радників та консультантів найвищих посадовців. Щоб не шукати для 
них порівнянь, зішлемось на біблійне: торговці в храмі. Зважимо також і на 
те, скільки їх тепер ведуть бізнес далеко за межами батьківщини, не втратив-
ши, схоже, патропатпе покровительство. А за кордоном «наші» високі 
посадовці не лише ведуть бізнес, а й сидять. Коли прем'єри і банкіри сидять 
там, це означає, що їхні хрещені батьки повинні сидіти тут. 

Іншим проявом є зміна функцій управління, його нелегітимний 
характер. Один з прикладів такого прошкування через закон і Конституцію є 
утворення інституту держсекретарів. Так, їх можна вводити, але в тому разі, 
коли міністри призначаються парламентом. Приклад зі стажем — десятки 
комісій при Адміністрації Президента, які взяли на себе розпорядчі функції в 
найважливіших секторах економіки і управління, але не взяли ніякої 
відповідальності за наслідки. 

Ще один прояв — злиття функцій законодавчої і виконавчої влади 
шляхом нейтралізації, паралічу законодавчої гілки через персональне 
рекрутування в парламент залежних людей, в т. ч. тих же «торговців у храмі». 
Втрачається одна з найважливіших умов демократичного устрою держави — 
розподіл функцій влади. Підігрівання ініціаторам такого процесу з боку 
керівництва парламенту, втрати Конституцією визначеної автономності 
парламенту в кращому разі можна було б вважати слабохарактерністю чи 
обмеженістю конкретних осіб. Та про відомих фігурантів таке сказати не 
можна. Скоріше, це та ж суб'єктивна залежність, коли хвороблива жадоба 
влади, бізнесовий острах чи претензійна амбітність використовуються як пута 
совісті і професіоналізму, як павутина для павука авторитаризму. 

Характерний приклад із сюжету про наміри Президента знищити 
газету «Сільські вісті». 

Кучма (піднімає трубку телефону): Слухай, а «Преса України» 
передана НАШОМУ (підкреслюю! — О. М.) господарському комплексу? Ну, 
а чого ж він друкує «Сільські вісті»? ... 

Співбесідник Президента на відомому в усьому світі дивані говорить: 



 

— Правильно. Это абсолютно НЕ НАШ  человек. И он же продолжает 
печатать газету... 

Зверніть увагу: є керівники наші і не наші, є інтереси суб'єктивні і 
інтереси державні. І є повиє домінування приватних інтересів над інтересами 
державними. (Про коло турбот гаранта не згадуємо. Звісно, це «державної» 
ваги справа: знищити газету, підвісити суддю за... галстук, викрасти 
журналіста, посадити банкіра, роздрібнити партію, ліквідувати парламентську 
фракцію...). 

Сумарним результатом цих та інших проявів є відчуження людини 
від влади, громадянина від держави. Це вкрай небезпечне явище, яке блокує 
перспективу розвитку країни, роз'єднує суспільство, пищить, якщо хочете, 
національну ідею. Нічого дивуватись, що люди пасивні, не вірять жодній 
партії. Вони роз'єднані, більшістю позбавлені правдивої інформації, 
небезпідставно не вірять ні їм, ні державним структурам та їх рупорам з 
відомих теле- і радіопрограм. Це також небезпечне явище, бо якщо людина 
бачить і чує явну брехню з вуст найвищих посадовців (як, наприклад, зі 
збитим російським пасажирським літаком), то вона не повірить владі і тоді, 
коли слово до неї буде правдивим. Людина замикається в собі, в колі 
найближчих сімейних клопотів, її переймає зневіра і несприйняття влади і 
держави. І це ще ОДНЕ підтвердження потреби демократичного устрою. Ми 
боремося за демократію тому, що вона відкриває простір для потенціалу 
кожної години і всього громадянства. Ми боремося за демократію і тому, що 
вона — обов'язкова умова паростків соціалізму. Демократія і соціалізм — 
взаємозв'язані і взаємообумовлені категорії. Це головна стратегічна лінія 
політичної діяльності партії. 

Для її реалізації необхідні інструменти. Один з головних — вибори, 
донесення до кожного правдивої інформації про стан справ у державі, про 
нашу партію та її наміри. Саме тому ми підготували об’ємний законопроект 
«Засади внутрішньої і зовнішньої політики» і хочемо, щоб з'їзд його 
схвалив. 

Чому це потрібно? Найперше тому, щоб член партії і кожна година, 
котра цікавиться політичним життям, розуміла, з ким має справу, бачила наші 
наміри і зіставляла їх з особистими планами. По-друге, нам важливо, щоб 
депутати-соціалісти вже тепер могли Представити парламенту свої пропозиції 
і щоб увійшовши до складу парламенту наступного скликання, вони мали 
власну програму закони творчої діяльності. 

І по-третє, щоб передвиборна програма партії базувалась на 
основоположному документі, наявність якого передбачена Конституцією. 



 

Цей проект і структурою, і змістом відрізняється від попереднього, 
котрим визначалася наша діяльність впродовж двох років. Ми хочемо, щоб 
його прагматичність дозволяла одержати підтримку різних фракцій 
парламенту, аби припинилася тривала смуга не розвитку, не реформ, а скоріше 
конвульсій в усіх гранях суспільного життя. Щоб нарешті вектор розвитку 
держави визначався законодавчим органом (як і передбачено Основним 
Законом) і не змінювався радикально при зміні складу Верховної Ради. 

Політрада пропонує взяти цей проект за основу і дати змогу обласним 
організаціям, спеціалістам внести в нього необхідні уточнення, а остаточний 
варіант затвердити на наступному етапі нашого з'їзду. Гадаю, це слушна 
пропозиція. Вона дозволить краще зорієнтувати проект на перспективу, 
точніше врахувати деякі сутнісні моменти. 

Про ще йдеться зокрема? 
В проекті треба передбачити можливості об'єднання зусиль ши-

рокого спектру політичних та громадських рухів, всього громадянства, яке 
в підсумку створить могутній лівоцентристський блок, наблизить час 
перетворення в дійсність сподівань мільйонів людей. 

Слід зробити наголос на участі України в світовій економіці. Форма 
участі, обсяги і напрямки кооперації, рівень спеціалізації, технологічні 
прориви, їх пріоритет.., — ми повинні в сьогоднішньому дні побачити 
Україну через 10—15 років. Це важливо з багатьох міркувань, зокрема і з 
потреби визначити соціальну базу партії. Якщо ми не хочемо відставати від 
постіндустріального світу, то, по-перше, слід збагнути, що наздогнати його 
пройденим ним шляхом не вдасться. В такий спосіб ми станемо лише 
придатком сучасного технологічного світу. По-друге, врахуємо, що в 
розвинених країнах орудуючи безпосередньо, образно кажучи, молотом і 
серпом становлять всього близько 10 відсотків загальної кількості 
працюючих. Решта забезпечуючи кооперацію і організовують, купують і 
продають, консультують і рекламують, постачають, транспортують, 
захищають в судах і так далі. Це новий тип управлінців, людей праці. 
Подумаймо, чиєю соціальною базою вони стануть? До речі, тут і питання 
щодо соціально-класової структури суспільства та змісту рушійних 
протиріч. 

Є потреба детально виписати перший етап, розуміючи, що він скоріш 
за все матиме вигляд економіки мобілізаційного типу, адаптуючи 
американський досвід часів депресії, німецький та японський досвід 
післявоєнного періоду, досвід південнокорейський дворічної відстані в зв'язку 
зі світовою фінансовою кризою. Особливо це стосуватиметься переорієнтації 
фінансово-матеріальних ресурсі» нинішньої олігархії на потреби 



 

мобілізаційної економіки. Поки що вони в більшій мірі працюють як 
привідні паси (ремені) механізму перетворення України в колонію. 

Треба встановити державний контроль над зміною форм власності, 
відновити пріоритет державної власності в стратегічних галузях (нафта, газ, 
енергія, шахти, транспорт, металургія) з державним регулюванням цін і 
тарифів. Тим самим створювати стандарти базових умов для розвитку 
підприємництва, створення маси робочих місць, в тому числі з використання 
комп'ютерних технологій та комп'ютерної інформатики. 

В цьому відношенні ближча мета — відібрати у самозваних олігархів 
валютну виручку від експорту нафти, газу, енергії, металу — продукції 
природних монополій, яка мусить належати всьому народу, залишивши їм 
ту частку, яка забезпечується їхніми зусиллями та організаційними 
здібностями і дозволяє тримати позитивну рентабельність. 

Пріоритетними треба зробити освіту і науку та розвиток інфор-
маційного середовища і на цій основі закласти розробку нових, ефективних 
саме для України унікальних технологій на нових фізичних, біологічних та 
хімічних принципах, вивести з-під оподаткування всі затрати на 
науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи. 

Ще раз слід проаналізувати точність підходів в соціальній, податковій, 
фінансовій, банківській, інноваційній, екологічній політиці, в розвитку 
пенсійної справи, посиленні функцій регіональної влади, особливо місцевого 
самоуправління. 

В новому розділі, що стосується глобалізації, треба передбачити 
способи, які б спонукали інші держави, зокрема СIIIА, до допомоги Україні в 
справі: 

— повернення грошей, вивезених за кордон доморощеними 
достойниками; 

— ініціювання захисту та інвестування об'єктів можливих техно - 
чи екогенних катастроф в Україні; 

— повернення боргів іншим країнам, зокрема Росії, можливо навіть 
шляхом взаємозаліку, враховуючи проблематичність повернення деяких 
боргів Росії як спадкоємиці прав СРСР. 

Варто взяти до уваги стратегічні прориви Росії останнього часу в 
зближенні її з Європою. Треба скористатися тим, припинивши 
«багатовекторне», м'яко кажучи, лукавство. Треба знати своє сьогоднішнє 
місце у світі. Реальне місце, щоб не стати ізольованою, другорядною країною. 
Не надимати щоки там, де це виглядає смішно, рахуватися з інтересами 
сусідів, вигідно підлаштовуючи відповідним чином і свої інтереси, особливо 
якщо потенціал сусідів переважає наші можливості і Потреби. Маю, зокрема, 



 

на увазі наші і російські інтереси в Каспійському регіоні і доволі імпульсивні, 
непереконливі кроки України по проекту ГУУАМ. 

Взагалі в документі (як і в політичній практиці) доцільно слово 
«реформи» замінити на «відновлення і розвиток». Це було б і точніше за 
змістом, і чесніше. 

Як уже згадувалося, на основі засад ми складаємо передвиборну 
програму партії. Цей документ потрібно затвердити з'їздом. Більшість із 
делегатів знає, що підготовка до кампанії ведеться відповідно до розробленої 
концепції та етапів пропагандистсько-агітаційної роботи. Оскільки цей 
документ є у вас на руках, немає потреби коментувати його зміст. Скажу 
лише, що в ньому передбачені ті напрямки, ті проблеми, що найбільше 
хвилюють виборців і відповіді на які зобов'язана дати влада: робота, 
зарплата, пенсії, освіта, медицина, роль підприємництва і селян, 
комунальні платежі, вичищення влади від злодіїв. 

Коротко про вихідні позиції політичних сил перед виборною кам-
панією. 

Прикро визнавати, але домінуючим фактором у виборчій кампанії 
стає злочинство. Освячене владою злочинство у вигляді так званого 
адмінресурсу. І хоч повий Кримінальний кодекс передбачає за його 
застосування кару до десяти і більше років ув'язнення, його застереження 
неефективні до тих пір, поки існуватиме вічне слов'янське «а судьи кто?» 
Поки суд буде під п'ятою виконавчої влади, яка сама злочинство щодо виборів 
і творить. Чому? — виникає іще одне запитання. Тому, що така влада, вона 
діями своїми, організацією, методами кругової поруки аморальна, в значній 
мірі злочинна. Вона без адмінресурсу не утрималася б в результаті перших 
виборів. Адже не випадково адмінресурс — не як приклад кримінального 
злочину, а як фактор політичного життя не вибуває з теле- і радіоефіру в устах 
журналістів, політологів і... представників влади. 

Адмінресурс, його кримінальний зміст — це суть самої нинішньої 
влади, її опора. Не випадково Президент накладав низку вето на закон про 
вибори. Тільки наївна або недалека людина могла би повірити, що в тих вето 
— турбота про Конституцію, демократію чи права людини. Там турбота лише 
про адмінресурс, про умови збереження влади. «Нашої», себто — їхньої влади. 

Тому обов'язок багатьох політичних сил, нашої партії зокрема, де-
легатів з'їзду полягає в руйнуванні адмінресурсу. Це завдання мусить 
викопуватись через законодавчу і судову практику, масово-політичні акції, 
використання зовнішнього фактору, зокрема спостерігачів і Європи, 
моніторинг виборчої кампанії, участь у формуванні комісій, контроль за 
голосуванням і підрахунком голосів. Слово до виборця, попередження 



 

чиновника (бо відповідати рано чи пізно доведеться), поєднання зусиль 
лівих і правих партій довкола ідеї чесних ви борів — це завдання активу 
на період виборчої кампанії. 

Отже, основну роль на виборах гратимуть партія влади, КПУ і блоки 
партій. Інтереси влади представлятимуть ТУНДРА чи «заєди» — не має 
значення, як вони називаються, чи який мають склад. Все, що входить до 
об'єднання провладного — так звані трудовики, регіональщики, ендепісти, 
аграрії — все це з власної волі чи з волі влади її апологети, захисники і 
провідники. Інтереси народу там лише на словах. Якщо б хто і хотів з числа 
тих партійців спробувати стати на захист людських інтересів, йому не 
дозволять. 

Цей блок розраховує винятково на адмінресурс  на всіх стадіях 
кампанії: рекрутуючи незаконно собі членів партії, займаючись поборами для 
накопичення ресурсів, тенденційно використовуючи власні і державні ЗМІ, 
втручаючись у формування виборчих комісій. Зверніть увагу, на минулих 
виборах представники цього блоку одержали при допомозі того ж 
адмінресурсу аж 4 відсотки голосів, а сьогодні ведуть себе так, ніби на них 
покладають надії виборці. 

Та якби вибори проходили демократично, було б так, як у Польщі, де 
до парламенту не пройшов жоден з представників партій попередньої влади. 
Привітаймо, до речі, наших колег з польської демократичної лівиці з 
переконливим успіхом на виборах! 

На адмінресурс  (в окремих регіонах власного авторства) розраховує і 
СДПУ(о) та Демсоюз. Останній — винятково на підтримку влади та на гроші, 
частково накопичені у так званому Фонді так званого соціального захисту і 
капітали членів ДС, котрі підуть у мажоритарні округи. Об'єднані 
соціал-демократи, треба не забувати, мають тепер розгалужену партійну 
мережу, яка добре проросла в лапки влади (готуючись до повного оволодіння 
нею), благословення Президента в словах про «хороших олігархів», має 
потужні ЗМІ, футбол у школі і київське «Динамо». Добре, хоч виборці 
безпосередньо не зв'язують футбольні результати з виборами, а то об'єднані 
соціал-демократи мали б на виборах «нуль». 

Окремої уваги заслуговує ймовірний блок «Наша Україна» на чолі з 
Віктором Ющенком. Маючи високий особистий рівень довіри виборців, 
Віктор Ющенко опирається на політичні партії (Рухи, націоналістів, християн 
Стретовича, лібералів до уваги не беремо), які м попередні періоди 
відзначилися ганебним прислужництвом владі. Якщо за життя В'ячеслава 
Чорновола ще можна було сподіватись, що сили, серед яких лідерство його 
було незаперечним і консолідуючим, могли б хоч в якійсь мірі відстоювати 



 

демократію, мати своє лице, то пізніша практика принесла десятки прикладів 
безпринципності, підступу від власних програмних засад. Прикро говорити (і 
це не тема нашого з'їзду), але для руйнування основ демократії в Україні 
найбільше зробили партії, які за означенням мали бути 
націонал-демократичними. Вся епопея з конституційним договором, 
підготовкою Конституції, спікеріадою, «оксамитовим переворотом», спробою 
імплеменувати результати фальшивого референдуму, підігрування при 
підготовці виборчого закону, небажання долати вето на закони, що створюють 
правову основу розв'язання політичних конфліктів (про слідчі комісії тощо), 
окозамилювання щодо ситуації в Україні з боку їх представників у 
міжпарламентських структурах Європи і т. ін. — все це докази невідповідності 
програмних засад і практики діяльності означених партій. Кажу про це з 
гіркотою, бо в цьому політичному секторі не виявилося каталізатора, стрижня. 
Бо керівний склад політичних сил вибрав собі принизливу роль так званої 
«конструктивної опозиції», обслуги режиму, поводирів диктатури, 
прикриваючи свою позицію потребою боротися з лівизною. ІІу й доборолися. 
Тим часом, як пише Борис Олійник, «треті» (в даному випадку злодійкувата 
влада) розікрали все, що можна і навіть те, що недопустимо, в тому числі і 
демократичні устої держави. 

Можливо, Віктору Ющенку вдасться згуртувати це крило партій. Та 
річ про те, куди він його поведе. На сьогоднішній день немає підстав 
стверджувати, що конформістська позиція цього крила з його приходом 
зміниться. 

І тому немає виправдання ні в словах про консолідацію суспільства, ні 
в турботі про єдність влади, «плече до плеча» в якій і В. Ющенко, напевне, в 
тому переконався, існує, щоб зручно штовхнути того, хто потенційно міг би 
бути конкурентом. Про Україну, як ви розумієте, тут не йдеться. 

Партії цього блоку — наші ідеологічні опоненти, в усякому разі в 
значній кількості аспектів суспільного життя. Але, опонуючи їм, ми хотіли б 
зустрічати контраргументи, а не погано замасковану облуду режиму, його 
гнізда на Банковій вулиці. 

Форум національного порятунку на чолі з Юлією Тимошенко 
найближче за позицією знаходиться до прибічників В.Ющенка. В той же час 
форум більше налаштований на опозиційність до влади, хоч ця опозиційність 
значною мірою має суб'єктивну основу. 

Комуністи, очевидно, йтимуть на вибори самостійно. Логіка такого 
вибору напевне ґрунтується на реагуванні приблизно п'ятої частини 
електорату на слово «комуністична». Ще більша частина шле листи, вимагає 
на зустрічах: об'єднайтесь! Зрозуміти людей можна, в розмаїтті назв і програм 



 

їм хочеться ясності, простоти. Ми готові до різноманітних форм консолідації, 
хоч розуміємо, що ефективною може бути лише форма організаційна, аж до 
злиття партій. Таку пропозицію ми вносили офіційно, вона не підтримана. В 
той же час позиція керівників КПУ в період президентських виборів, в ході 
«касетного скандалу», щодо Генерального прокурора і в низці інших випадків, 
схоже, робить проблематичною навіть постановку такого питання. 

Сказане — об'єктивні речі. Однак ми за пошук порозуміння під час 
виборів. Конфронтація користі нікому не принесе. Будуть одні втрати. 
Виборці втратили вже від очевидного небажання комуністів підтримати 
протест в рамках акції «За Україну без Кучми!» (відразу нагадаю, головною 
метою якої була зміна системи влади!). Виборці втрачають від наших уколів 
комуністам в центральних і місцевих партійних виданнях і так само від 
скоординованого шельмування комуністами нас у повній відповідності з 
фальшивою методикою «Гіркої правди» дворічної давності. Тоді керівництво 
КПУ офіційно відмежувалося від газети, тепер же виходить, ніби це його 
проект. Будемо пропонувати нашим сусідам і однодумцям у багатьох аспектах 
суспільного розвитку (підкреслюю те, воно знаходило підтвердження в 
багатьох випадках) не вдаватись до взаємного поборювання, щоб не 
використовувати і нам додаткові контраргументи. В усякому разі не варто 
витрушувати від нафталіну брехливу версію про те, що Мороз заборонив 
Комуністичну партію. Вона, між іншим, була не власністю нинішньої КПУ. 
Вона була і нашою партією. А заборонили її Генеральний секретар М. 
Горбачов за кілька днів після фарсу, названого путчем, кидавши указ про 
розпуск КПРС. Заборонили до двох десятків секретарів обкомів та ЦК і 
заввідділами ЦК в складі Верховної Ради дванадцятого скликання. Вони 
палець об палець не вдарили, щоб підтримати мене, коли я добивався 
включення до порядку дня питання про Постанову Президії Верховної Ради 
щодо заборони партії. Добивався, маючи запевнення другого секретаря ЦК Л. 
Кравчука про те, що питання буде включене, як те і передбачала Конституція. 
Заборонили рекомендовані Політбюро ЦК на посади Л. Кравчук та І. Плющ, 
члени ЦК і комуністи, які становили переважну більшість Президії Верховної 
Ради. 

Вони заборонили власну партію руками своїх висуванців, а тепер 
шукають винних. Схаменіться, люди! Фальшиві аргументи нікому користі не 
приносили. 

Згадую про це, бо йдеться про десятирічну історію. Так, ми об'єктивно 
тепер конкуренти з комуністами на виборах. Що ж тут дивного — виборці ж 
одні. І хіба не конкурентними мотивами викликане було фальшування 
виборчого закону, внаслідок чого Партія захисту Інтересів селян, партія Івана 



 

Бокого і читачів «Сільських вістей», всупереч Конституції позбавлена права 
брати участь у виборах? А це ж результат свідомих дій фракції комуністів. 
Дій, які повністю збіглися і орієнтирами Адміністрації Президента, що 
підтверджується результатами голосування. 

Незважаючи на це, ми готові вести коректний діалог, находити спільні 
рішення. Щоб, наприклад, не переходити дорогу один одному в мажоритарних 
округах, не переконувати один одного в тому, що «наш» кандидат кращий. 
Тим скористається влада, а життя показало, що інколи і «наші», і «ваші» 
бувають «їхніми». На жаль. Таких рішень чекають члени партії, так би мовити, 
рядові члени. Тим паче, зобов'язання перед гарантом, ясна річ, беруть не вопи. 

Ми перебуваємо на дуже важливому етапі розвитку нашого 
суспільства. Настав час шукати порозуміння між партіями різної орієнтації. 
Досвід акції «За Україну без Кучми!» підтверджує таку можливість. Вододіл 
політичної боротьби тепер знаходиться не на лінії «ліві — праві», а на лінії 
«чесний — злодій». Нам потрібна чесна влада, бо поки ліві і праві 
сперечатимуться, не залишиться предмета суперечки, самої держави теж. 

Таку мету, мету консолідації зусиль і переслідувала «Декларація 
єдності», спрямована мною на адресу партій, що мають досвід політичної 
боротьби. В ній не йдеться про політичне об'єднання чи ідеологічні 
компроміси. Йдеться про технологічний блок, який дає гарантію партіям 
за означенням: комуністам, рухівцям та іншим збільшити свій вплив у 
законодавчому органі, не пропустивши туди олігархів, політична орієнтація 
яких завжди одна — провладна. Не пропустити їх і разом проголосувати 
одне питання — зміни до Конституції, які вони всі вже погодили (!). А в 
усіх інших питаннях позиції кожної партії залишаються їхньою справою. 

Що характерно, ми одержали майже однакові за змістом відповіді і 
зліва, і справа. Перші коментарі зневажливо-менторського тону з'явилися від 
представників Руху, мовляв, Мороз ні на що не сподівається, тому готовий 
кинутися в обійми Руху. Побійтеся Бога, колеги! Наші сподівання мають 
підставу. на президентських виборах (а ви знаєте, проти кого насправді 
працював адмінресурс , вся президентська рать, в т. ч. «орли боєвиє» в 
Кривому Розі, Донецьку, Нікополі, Харкові...) обидва представники Руху 
разом взяли голосів у 5 разів менше, ніж представник Соцпартії. Про це 
свідчить голова ЦВК Михайло Рябець, відповідаючи в кабінеті Президента 
відразу після першого туру на запитання: «То скільки ж процентів реально 
набрав Мороз?» Чому таке запитання могло виникнути у Президенті і як 
робилася цифра 12% — ще буде змога з'ясувати. Зараз мова про інше. Ми ні 
до кого не напрошуємося. Ми говоримо членам партії, яким ні за що або з 
принципових міркувань не доведеться купити голоси виборців чи забрати їх з 



 

допомогою адмінресурсу, про механізм спільного захисту інтересів своїх і 
інтересів громадян. 

В розмові виявилося, що коментатор від Руху нашої Декларації взагалі 
не читав. А комуністи читали. їхня відповідь ще більш категорична і 
настановча. Тут і звернення до «истинно оппозиционных сил» (хто ж мається 
на увазі не «истинно»?), і відсилка на «принципиальные противоречия: власть 
трудящихся или власть буржуазии?» (а ми ж про що говоримо?), і «ощутимый 
урон» лівим силам від акції «За Україну без Кучми!» (це про те, що якби 
Компартія підтримали акцію, то режим би точно не утримався? І це правда, не 
утримався? Ну, хай би вже повідомили, що пропозиція не приймається, хоч 
вона відповідає висновкам В. Леніна про компроміси. Ні, висловились про 
Декларацію як про авантюру. Добре, а хто ж вважатиметься авантюристом, 
якщо вдасться Л. Кучмі реалізувати свій план, і більше 300 його «волонтерів» 
сяде у залі під куполом, де на «розвід» залишиться 10-15% представників 
лівих партій в т. ч. трохи більше половини нинішнього складу фракції 
комуністів? Це буде «власть трудящихся»? 

Нарешті, є азбучна істина: авантюри пропонуються політикам 
«перевіреним», за яких влада тримає свій народ. Ми ж то знаємо, що 
звертаємося до людей розумних і авантюрами не займаємося. 

Змушений стільки місця виділити нинішній дискусії, бо стосовно неї, 
схоже, дані вже орієнтири, і делегатам з'їзду на місцях доведеться 
роз'яснювати нашу позицію. Ми ж іще раз пропонуємо: давайте поставимо 
«крапку» у взаємознищенні. Цього просять виборці. І не зважаючи на 
негативну оцінку Пленуму ЦК нашої ініціативи ми ще раз підтверджуємо 
готовність погодити умови і межі співпраці заради спільного успіху. 

Як ви знаєте, ми підписали договори про співпрацю з партіями: 
(соціал-демократичною (без «о»), Всеукраїнською партією трудящих, 
Партією захисту інтересів селян, Зеленими «XXI вік», КПРС. З першими 
трьома очевидно формуватимемо блок, враховуючи ті застереження щодо 
Партії захисту інтересів селян, які раптово з'явилися в тексті закону. Ми діємо 
не лише у відповідь на побажання виборців, а й дбаючи про перспективу 
широкого політичного об'єднання, що прийде на зміну нинішній дрібній 
багатопартійності. В тому стратегічна перспектива українського 
політикуму і те має відобразитися и діяльності СІІУ. 

Ясно, що кожна угода такого змісту буде коментуватися недругами так, 
як їм вигідно. Ми бачимо це з приводу договору з КПРС. Ніхто не згадує на 
телеекрані, що пашу Декларацію позитивно сприймає низка інших, в тому 
числі нелівих партій, що йдеться в угодах про технологію подолання 



 

адмінресурсу. Можливо тому, що ці коментарі — теж елемент адмінресурсу, 
тиску на виборця. 

В той же час наголошую, що виборчу кампанію наш блок вестиме 
практично лише через структури Соціалістичної партії. Так велить багато 
обставин, серед яких на першому місці — довіра до структур нашої партії, їх 
розгалуженість і наш досвід політичних кампаній. Це велика відповідальність 
для активу партії, для вас, дорогі учасники з'їзду. 

Великі надії ми покладаємо на молодіжну організацію соціалістів — 
СКМ, на співпрацю з Українським комсомолом. їх лідери Вадим Місюра і 
Олександр Старинець разом зі своїм активом під час акцій УБК заявили про 
серйозні наміри і можливості своїх організацій. А під час президентської 
кампанії діяльність СКМ сприяла тому, що майже третина студентів 
голосувала за представника СПУ. 

Корисну і нічим не заміниму роботу веде Союз жінок під проводом 
Ніни Покотило, енергія, настирливість і послідовність якої може бути зразком 
для багатьох партійців. 

Розраховуємо на об'єктивне формування суспільної думки щодо СПУ, 
її ролі в розвитку України, виборчої програми серед віруючих. Тим зовні 
неефектно, але продуктивно займається Ніна Марковська, інші активісти. 

Ми переконані в необхідності розвитку співпраці з профспілками. 
Укладені угоди з окремими їх структурами, очолюваними, зокрема, Яковом 
Бондарем, Леонідом Вернигорою, Михайлом Волинцем. Взаємодія з 
профспілками, визволеними від залежності перед владою, справжніми 
виразниками інтересів трудящих — один зі стратегічних напрямків 
діяльності СПУ, в програмі якої саме такою визначається роль професійних 
спілок. 

Слід мати на увазі, що весь ресурс протидії режим спрямує проти 
нашої партії та її висуванців. Будуть використані всі законні, а найперше 
незаконні методи. Залучені до цієї брудної справи будуть і відомі вам 
перекинчики, які знаходячись в партії, критикували її актив за недостатню 
лівизну, але за межами партії, створивши власні організації при підтримці 
(частіше за вказівкою) стовпів режиму, прив'язалися до них і почувають себе 
зручно, знайшовши матеріальну годівницю, яка очевидно робить ситою і 
мораль. Треба бути готовими до того, що Адміністрація Президента згребе їх 
докупи у вигляді фальшивого «Лівого центру». Ми мусимо застерегти людей 
про те, що в даному випадку йдеться про «сверхсрочников» діючого 
резерву влади. Треба бути готовими до всього, знаходячи в посиленій увазі 
переконливий позитив: з нами рахуються, нас бояться, отже 
ВИЗНАЮТЬ. 



 

Дорогі друзі! 
Сьогодні минає 10 років з дня народження нашої партії. Один з її 

засновників Віль Миколайович Ромащенко днями приніс аудіозапис 
Установчого з'їзду. Слухаючи його, подумки переносишся в той складний, 
переломний час. Тільки-но проголошено Акт про незалежність, незаконно 
заборонена Компартія, йде підготовка до референдуму. Над комуністами 
збиткуються, окремі їх вчорашні лідери місцевого та центрального рівня 
показують справжнє своє лице, намагаючись довести (напевне, самим собі) 
свої суверенні давні домагання, відданість національному самовизначенню. 
Переплітаються правди і брехня, щирість і фарисейство, принциповість і 
угодовство. Перейменовуються газети, змінюються їхні засновники, серед 
журналістів спостерігається пошук нових орієнтирів. В суспільстві різні 
відтінки настроїв: тривога, сподівання, недовіра. 

На хвилі протесту проти несправедливості щодо мільйонів кращих 
представників народу в областях і районах формуються ініціативні групи, 
яких об'єднує обов'язок, потреба щось робити. В Чернігові, Дніпропетровську, 
Кіровограді, Ружині, Полтаві, Миколаєві, Херсоні, Кременчуці й інших містах 
створюються своєрідні каталізатори об'єднання, центральними, 
притягальними фігурами в яких стають порядні, небайдужі люди, більшою 
мірою комуністи за переконаннями і за своєю громадянською позицією. Серед 
них варто згадати багатьох. Прошу керівників обкомів і райкомів знайти їх, не 
зважаючи на їхню нинішню політичну приналежність, і подякувати за те, що в 
такий непростий час вони не розгубилися, не заховалися за чужі спини. По-
дякувати і від імені нашого з'їзду. 

Приємно, що серед ініціаторів були і ті, хто згодом перейшов до 
керівництва різних лапок нашої партії: товариші Волочай, Садовий, 
Чабаненко, Стасовський, Вінський, Шибко, Мордовець, Мнацаканов, 
Семенюк, Полтко, Божко, Рибаков, Приматов, Ніколаєнко, Луцюк, 
Безсмертний, Грязєв, Зіненко, батько і син Паранічи, Голованенко, Інанов, 
Бондарчук, Тіщенко, Пшенік, Таліпов, Черніков, Торкунов, Луценко, Федірко, 
Павельчук, Маліновський, Шаган, Мухін, Баранов, Митрофанов, Волошин, 
Гогунський, Русін і багато інших. По-різному склалася їхня доля, дехто пішов 
у вічність, хтось перейшов до інших партій. Проте ми пам'ятаємо їх 
громадянський вчинок і вдячні їм за мужність і совісність. 

День і ніч працювала в Києві ініціативна група, здійснивши неймовірне 
— партія створилася за п'ять тижнів після проголошення наміру. Виняткову 
роль у тому відіграли згаданий уже Ромащенко, Пропій, Ющик, Кизима, 
Марченко, Мусієнко, Мартишок, Наталія Костенко, Тризна, Іванов, Гармаш. 
Для створення партії неоціненну підтримку, в тому числі віддавши свій 



 

кабінет і телефони, зробив Покійний нині Голова Комісії Верховної Ради 
Анатолій Григорович Чепурний. З перших днів і донині несуть громадянську 
вахту у штабі партії її совість — Ірина Павлівна Новобранцева, Олена Іванівна 
Оснач, Валентина Миколаївна Сімакіна. Поклонімося їм. 

Гостре, пристрасне слово журналіста до кіпця віддав служінню новій 
партії Віктор Андрійович Дрозд. Надзвичайну за обсягом роботу для 
стенографування з'їздів, засідань штабу, поширення інформматеріалів зробив 
Валентин Маркович Литвинчук. 

Нехай вибачать ті, кого я не згадав, але образи всіх, хто в той час 
підставив плече чи зробив поручительство своїм авторитетом, як те вчинили 
академіки Зелінський, Тацій, Олійник Борис Ілліч, стоять переді мною, вони 
не забудуться в історії партії. 

Так, ми створювалися на хвилі протесту і багато хто сприймав нашу 
партію як тимчасове утворення. Але перед з'їздом і на ньому домінувала інша 
ідея — створити партію нового типу, звільнену від формалізму, казенщини, 
яка б жила інтересами простої людини. 

Маємо право сьогодні сказати: така партія є! В ній більше 60 тисяч 
членів, серед яких більш як 80% не були в жодній партії. Середній вік 
партійців близько 40 років. 

В розданому вам журналі зроблена спроба викласти історію розвитку 
нашої партії. Ця спроба, зрозуміло, не повна. В пій трапляються і прикрі 
помилки, бо ми не були «придворною» партією, все робилося на ентузіазмі. 
Наступні видання, сподіваюсь, будуть і повнішими, і точнішими. 

Отже, повторювати зміст матеріалів журналу в доповіді не варто. 
Згадаю лише кілька важливих пунктів. 

Перше. Ми були на початку дев'яностих єдиною лівою партією в 
Україні. Ми захистили ідею соціальної справедливості, прапор соціалізму. 

Друге. Ніхто, крім пас, так послідовно і настирливо не добивався 
відновлення незаконно забороненої Компартії України. Віддавши в її ряди 
більше половини свого складу, ми зберегли право цих людей на політичний 
вибір, нікому не докоривши словом. 

Третє. Вже у першій редакції нашої Програми дана відверта оцінка 
історії розвитку суспільства в СРСР і в Україні, названі причини загрозливих 
явищ, зроблені висновки про перехідну модель народно-демократичної 
республіки. 

З перших кроків СПУ виступає як державницька, відповідальна сила. 
Четверте. Ми перша і по-справжньому опозиційна до владного 

режиму партія, яка мала всі підстави назвати його бандократією. Пе-
реслідування інакомислячих, розправи з газетами, суцільний контролі, над 



 

ЗМІ, вбивства журналістів — це справжнє лице владного режиму, який треба 
змінювати. Який буде змінений. 

П'яте. Ми свідомо зробили висновок про необхідність у своїй 
теоретичній, ідеологічній і організаційній роботі, в усіх проявах практичної 
діяльності використовувати здобутки і досвід суспільного життя як 
радянського періоду, так і досвіду європейських соціалістів і 
соціал-демократів. 

Наше місце в політичному спектрі — Лівий центр — не реакція на 
політичну кон'юнктуру, а свідомий вибір, що враховує реальне життя і 
потреби людини — суб'єкта і центральної постаті суспільства 

Наш орієнтир на вступ до Соцінтерну виправданий, він обґрун-
товується загальними оцінками тенденцій розвитку цивілізації в напрямку 
соціалізму і різноманітністю форм втілення ідеї соціальної справедливості. А 
також впливом партій, що входять в Соцінтерн на закріплення і розвиток цих 
тенденцій, результатами, яких досягли країни, де провідниками влади є обрані 
народом соціалісти, — Швеції, Франції, Австрії, Польщі, Португалії, інших 
країнах. 

Шосте. Ми добиваємося зміни системи влади, забезпечення 
конституційності, законності її дій, утвердження на практиці засад демок-
ратії, гарантії прав людини. Відстоюємо багатопартійність як основу 
демократії, котра не дозволяє встановити монополію на істину і стимулює 
прогресивний розвиток суспільства. 

Ми — партія демократичного соціалізму. Це наша програма і 
практика, це сутність нашої моралі. 

Сьоме. Ми за такий вибір України, який змістом своїм найперше 
означає розвиток і утвердження тут, на нашій батьківщині, стандартів життя, в 
основі яких гарантії прав людини, її свобода, демократичний устрій держави і 
добробут сім'ї. Називайте цей вибір як хто хоче: європейським, прогресивним, 
перспективним. Не в тому річ. Це стратегічний вибір шляху розвитку країни, 
зорієнтований на свободу людини і захист її прав. 

Такий вибір передбачає налагодження взаємовигідних добро-
сусідських стосунків з іншими країнами, в тому числі з Росією. Стосунків, 
що передбачають гармонію всіх інтересів, захист суверенних прав обох 
державностей. 

Партія робитиме все для того, щоб кордони між державами не 
роз'єднували людей. 

Шановні друзі! 
Побратими-однопартійці! Товариші! 



 

10 років — мить в історії. 10 років — багато в житті людини, якщо вони 
наповнені боротьбою за правду і право жити по-людськи, право кожного, хто 
живе своїм розумом і своєю працею. 

Нас намагалися і намагаються знищити, а ми ростем, стаємо мо-
гутньою силою. 

Нас будуть і далі бруднити, але бруд залишатиметься на руках тих, хто 
не знає, що таке порядність і совість. 

Нас намагатимуться не пропустити до влади, але ми будемо владою. 
Це неминуче, як схід сонця, як перемога правди над злом. Бо це фрагмент 
закономірності прогресивного розвитку суспільства, умова такого розвитку. 

Ми бачимо майбутнє України як сильної держави зі згуртованим 
суспільством, де в добробуті перебуває сім'я, а кожна людина має 
перспективу. 

Паша мета висока, помисли чисті, вчинки чесні. 
Разом — до кращого життя! 

26 жовтня 2001 року 
  



 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ? ВИБІР? 
Кілька реплік до Послання Президента України до Верховної Ради 

України 
З перших же рядків послання можна зробити висновок: воно ад-

ресоване не Верховній Раді України. Парламент просто виступив 
посередником між Кучмою і дипломатичними представництвами багатьох 
держав, що засумнівалися в правильності обраного Леонідом Даниловичем ще 
8 років тому курсу радикальних реформ. 

Одержавши завдання, солідний авторський колектив зібрав докупи все, 
що має відношення до основних цінностей демократичного світу і що могло б 
переконати цивілізований світ у правильності орієнтації Президента Л. 
Кучми. Але завдання перед творцями концептуальних основ стратегії 
економічного і соціального розвитку України на 2002-2001 роки було не з 
легких: задовольнити як ЄС, так і самого автора —і Л. Д. Кучму. Намагання 
догодити автору помітно псувало «Європейський вибір», бо відомо, 
наприклад, що проведення конституційної реформи, в його розумінні, уже 
котрий рік полягає цілком і повністю в імплементації результатів фальшивого 
референдуму 2000 року. 

Щоб у черговий раз не наразитися на звинувачення в деструктивності, 
згадаємо конкретні недоліки запропонованого «Європейського вибору». 

По-перше, статистичні дані підібрані і подані за 10 років таким чином, 
що з них неможливо вичленити показники, котрі характеризують результати 
правління Л. Д. Кучми (хоч на цей період припадає 8 років із 10). Це дозволило 
розставити акценти таким чином, що сам президент нібито випадає з 
аналізованого в Посланні періоду, відсторонюється від нього, сприймається 
тільки в теперішньому і майбутньому часі. При цьому Президент ніде не 
обмовився про прийняті ним заходи для стабілізації економіки, демократизації 
суспільства, боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, бюрократизмом і 
т. ін. Нічого не сказано і про відповідальність, що повною мірою повинна 
лягти на нього як на главу держави, гаранта дотримання Конституції, за все те, 
про що він так гнівно згадує, зокрема в економічній сфері Зважимо і на те, що 
Президент, відповідно до «Перехідних положень Конституції України», три 
роки володів ексклюзивним правом своїми указами регулювати питання 
економіки і цим правом не скористався. Нагадаємо також, що у своїй 
передвиборній програмі 1994 року Кучма обіцяв подолати корупцію і мафію 
за три місяці! 

По-друге, в Посланні говоритися про консолідацію суспільства 
навколо основ нової стратегії. Але самих же основ першу чергу тому, що якраз 
Президентом і підконтрольними (або тими, що його контролюють, — як 



 

завгодно) силами і блокується вже багато років прийняття «Засад внутрішньої 
і зовнішньої політики», передбачених Конституцією України. 

По-третє, гарант дотримання Конституції, незважаючи на гарантовані в 
ній безкоштовну охорону здоров'я і освіту та на рішення Конституційного 
суду про безкоштовне надання медичних послуг, не ставить навіть під сумнів, 
що громадяни що далі, то більше оплачуватимуть ці послуги та освіту 
(причому не уточнюється, вищу чи навіть середню). 

Україну Президент опустив на рівень Латинської Америки та Азії 
початку 60-х років, і не тільки в Посланні). 

Незважаючи на запозичений авторами у лідерів розвинених країн 
світу тон Послання, все ж таки впізнається стиль Леоніда Даниловича. Навіть 
однозначна і голосна назва Послання — «Європейський вибір» — не змусила 
Президента утриматися від «багатовекторності» при виборі стратегічного 
курсу. Спочатку  він без найменших коливань нав'язується ЄС, а потім  — 
раптовий відкат, і з'являються інші стратегічні напрямки: Росія, США, СНД, 
Центральна і Південно-Східна Європа, інші країни. 

Але є й позитивні моменти. Зокрема, Кучмою визнано, що всі 10 років 
незалежності були присвячені утвердженню в Україні принципово нової 
економіки. Що правда, то правда, бо аналогу нашої економіки сімейного типу 
з ручним управлінням навряд чи можна підшукати. 

Одним словом, Послання Президента має стільки недоліків і переваг 
(правда, останні ніяк не свідчать на користь авторів), що можна дуже довго їх 
аналізувати, хоч користі від того не буде, адже програми в ньому немає, а якби 
й була, то хто б її виконував? 

Ще одне міркування, скоріше - пораду, варто висловити. На майбутнє. 
Президенту (хто б ним не був), щоб не винаходити велосипед, потрібно просто 
взяти за основу програму Соціалістичної партії України, почати її 
реалізовувати, навіть без реклами. І це буде справді європейський вибір, вибір 
істинно демократичних перетворень, запровадження в Україні європейських 
стандартів життя при збереженні братерських стосунків із сусідами і 
встановлення соціально орієнтованої економіки. 

19 червня 2002 року 
  



 

Тезисы выступления на «круглом столе» на тему: «Передумови 
створення парламентської коаліції: українські реалії та європейський 

досвід» 
Принятие Конституции в 1996 году отнюдь не сняло с повестка дня 

вопрос о необходимости проведения реформы политической системы. Как раз 
анализ распределения властных полномочий и ответственности между 
ветвями власти тому свидетельство. Власть в Украине осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судовую ветви 
только в теории (по Конституции). На практике — в нашей стране нет ни 
одной самостоятельной (независимой) ветви власти. Реально вся власть 
находится в руках одного человека, а система власти, им выстроенная, его же 
и обслуживает. Об ответственности той или иной условных ветвей 
вспоминают не в связи с действиями, ущемляющими экономические, 
политические интересы государства или народа, угрожающими стабильности 
экономической ситуации в государстве и т. п., а в связи с необходимостью 
расправы над конкретным человеком или в целях укрепления собственных 
позиций Президента. Таким образом, в Украине любая должность в высших 
эшелонах власти рассматривается в качестве разменной политической 
монеты. Она не наполнена даже тем содержанием, которое предусмотрено 
Конституцией. 

Свои предложения по реформированию политической системы 
Украины, которые снимают все существующие противоречия и проблемы в 
организации власти, я изложил в поправках к Конституции еще в 2000 году. 
По сути, эти поправки содержат те положения, которые мне не удалось 
провести в июне 1996 года. Сейчас мы оформили эти предложения в одном из 
проектов соглашения, подготовленного для подписания депутатами фракций, 
которые ориентированы на изменение системы власти. Речь идет, в первую 
очередь, о законодательном обеспечении выборов всех уровней (кроме сел 
и поселков) на пропорциональной системе; формировании по 
результатам выборов большинства в парламенте и создании им 
правительства, ответственного перед парламентом и пародом; о 
подчинении правительству налоговой и таможенной служб, областных 
администраций; о назначении 

Верховной Радой Генерального прокурора, состава ЦИК, других 
должностных лиц; об упрощении процедуры преодоления вето и уре-
гулирования всех процедур импичмента; об избрании руководителей 
местных государственных администраций, разграничении функций 
советов и администраций и о некоторых других изменениях. Все эти шаги 
ориентированы на введение системы власти, характерной для европейских 



 

стран. Системы, которая прошла испытание десятилетиями и веками и 
которая лучше всего отвечает ментальности украинского народа. Системы, 
обеспечивающей в Украине в конечном итоге установление парламентской 
формы правления. И как переходный этап — утверждение в Украине 
парламентско-президентской модели. Причем институт президентства должен 
выступать в роли сдерживающего центра, независимого арбитра в 
установлении отношений исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Эти процессы будут сопровождаться резким сокращением в Украине 
политических партий (до 5) с одновременным усилением их позиций, а значит 
и ответственности перед избирателями, возрождением доверия народа к 
власти и становлением истинно демократических ценностей, механизмов и 
методов государственного управления. 

9 липня 2002 года 
  



 

БОРІМОСЯ - ПОБОРЕМО... 
Роздуми до Дня незалежності України 

Цьогорічне відзначення Дня незалежності збігається з намірами 
опозиції активізувати суспільство в боротьбі за зміну системи влади. Чому це 
потрібно робити? Адже недавно, 31 березня, волею народу можна було 
скористатися. 

ВСЕ В ОДНИХ РУКАХ - І ЗЛОЧИН, І ПРАВО, І КАРА 
У тому-то й справа, що створена в Україні влада внаслідок її узурпації 

здатна волею народу знехтувати. Ну, проголосували близько 80 відсотків 
виборців за партії і блоки, котрі за зміну режиму. Ну, не вдалося призначити 
226 депутатів адміністрацією, люди не піддалися на тиск, шантаж, 
залякування, і сьогодні в парламенті все-таки більшість депутатів мусить 
зважати на ставлення виборців до існуючої влади... 

І що? Виявилося, режим здатен зробити ревізію виборів після виборів, 
бо в його арсеналі такі інструменти впливу, яких ні в Конституції, ні в законах 
не передбачено. Щоправда, у Кримінальному кодексі передбачено, але закон 
не для влади, вона ж не законом керується. От і сьогодні з різних місць іде 
інформація одного змісту - за найвищим розпорядженням силами міліції, СБУ 
та податкової служби на кожного депутата заводиться досьє. І на надійних, 
щоб ні вислизнули з «Єди», і на тих, кого в «Єду» хочеться навернути, і на тих, 
приклад яких інших триматиме в послуху. Слава Богу, досвід і Все, як 
годиться: чотири фотографії, дані про сім'ю, колишню роботу, бізнес, зв'язки, 
компрометуюча інформація, особливо приватною особистого характеру. 
Аякже, «нагорі» треба все знати, можливо, хтось із депутатів не повернув десь 
кредит, продав продукцію за зниженою ціною (податкова чи прокуратура 
доведе, що це так, хоч насправді і не так), втрапив колись у 
дорожньо-транспортну пригоду «скочив у гречку», фотографувався з кимось, 
хто тепер у місця віддалених, здоровкався з «морозівцями»... Останнє — для 
влади гріх неокупний, і того досить, щоб усю іншу інформацію використати 
«демократично» — сина чи дочку з інституту вигнати чи й до кутузки потягти, 
жінку роботи позбавити, бізнес завалити, давню кримінальну справу 
відновити або ж порушити нову. 

Мало буде легальних інструментів є й підпільні, кримінальні. От, 
скажімо, О. Єльяшкевича не «орлам» у формі доручили відправити на той світ, 
а професіоналові з «тіні». Чорна, кривава робота, однак організація 
бездоганна, зв'язок тісний — від слова гаранта до бандитського нападу всього 
один день. «Всьо чотко», — писалося на одній передвиборній листівці. Все в 
одних руках — і злочин, і право, і кара. Сергію Іванченку за сфабриковану 
силовиками «під патронатом» криворізьку провокацію п'ятнадцять років дали. 



 

Борису Фельдману (банк «Слов'янський) — дев'ять за двома статтями, щодо 
яких ніякого порушення суд не довів. 

Півтора десятка молодих хлопців другий рік тримають у в'язниці без 
слідства, бо що ж розслідувати про 9 березня? Хто правоохоронців у бойовій 
екіпіровці поставив біля університету і біля Адміністрації Президента? Хто 
народного депутата Валентину Семенюк на кілька місяців поклав у лікарню? 
Хто збиткувався над сотнями студентів та учнів, посаджених у каталажку? 
Хто кидав каміння в ЗМОПівців чи ніс прапори із профашистською 
символікою (серед учасників акції таких не було)? Хто влаштовував бійки на 
Хрещатику, готував для ТБ «підсадних качок», яким нібито соціалісти платині 
гроші? 

УПРАВЛЯТИ ЛЕГШЕ ОББРІХАИИМИ Й ЗАЛЯКАНИМИ 
Не треба нічого розслідувати, все шите білими нитками, все наперед 

ясно. Справа ж не в слідстві, справа у постійному залякуванні, задурманені 
людей. Тоді ними легше управляти, тоді можна просторікувати про розквіт 
держави, коли за рівнем життя людей вона випереджає хіба що Молдову. 

Можна з принуки виставити екс-міністра оборони, котрий забрешися і 
з ракетою в Броварах, і з ракетою, що збила російський літак, перед 
телекамерами, і він плестиме нісенітницю про вину О. Мороза в львівській 
трагедії, забувши ніби (хоч і не дивно — п'ятий рік минає), як після чергового 
прийняття бюджету вважав потрібним зайти до кабінету голови парламенту, 
аби подякувати за підтримку військових потреб. Якби ж до тих бюджетних 
коштів додати виручені (але розкрадені) кошти від розпродажу військового 
майна і зброї... куди треба і куди не треба, яке можна продавати і яке не можна, 
то й пілоти мали б льотну практику, і пального вистачало б, і класних офіцерів 
не звільняли б, і з житлом у них було б усе гаразд, і солдати не були б 
голодними. 

Можна губернатора змусити говорити про успіхи реформування 
аграрної галузі завдяки відомим указам, хоч, правду кажучи, про «успіхи» 
можуть говорити хіба що хворі на голову. Які успіхи? Суцільна руїна. Селян 
відкрито дурять, економіку села нищать неспівставними цінами, наприклад, 
на зерно і пальне. Підозрюється змова влади і посередників, щоб задушити 
господарства і забрати за копійки земельні паї. Вони ж для того й придумані. 

От цю владу, цю систему влади треба змінювати, чим скоріше, тим 
краще. 

ЗМІНА СИСТЕМИ ВЛАДИ - ОБ'ЄКТИВНА ПОТРЕБА УКРАЇНИ 

Це емоції, може подумати дехто. Можливо. Емоції — завжди 
відображення реального життя, їх не уникнути, коли сам знаєш і коли певен — 



 

це знають і ті, хто керує державою: зміна системи влади об'єктивно назріла 
потреба України. Залишити все так, як є, означає приректи державу на повну 
катастрофу. Bona по суті і так уже є, бо як інакше назвати втрату за роки 
режиму близько 4 мільйонів населення, — через померлих, ненароджених, 
тих, хто покінчив із собою, або емігрував? Якщо не хочемо називати це 
катастрофою — назвімо досягненням. Звучатиме сучасно й патріотично. І 
звично. Для теперішньої влади, принаймні. 

За всіма ознаками в Україні створено різновид авторитарної влади, 
назву якому придумати непросто. За системою організації управління — це 
пізній феодалізм. За інтересами і метою управління — кланова олігархія. За 
методами досягнення поставлених цілей — кримінальна диктатура, 
бандократія. Справа навіть не в назві, а в суті системи влади, її інтерес не має 
жодного відношення до інтересів народу, і втрутитися в такий стан речей 
народ не може — влади йому не підконтрольна. 

Знаю, комусь уже не терпиться, мовляв, а ти ж... Конституцію то... Так, 
я приймав разом з депутатами Верховної Ради позаминулого скликання 
Основний Закон. І тим пишаюся. Історія ще оцінить цих творців Конституції, 
дарма, що героями стали ті, хто за вказівкою президента найбільше боровся 
проти її прийняття. Але то — суєта, Важливо, що нинішня система влади в 
Конституції не передбачені Там закладені противаги і стримування для різних 
гілок влади, аби вона була збалансована, стабільна. Ті противаги передбачені 
в законах про тимчасові слідчі комісії, процедуру імпічменту, про Кабінет 
міністрів, місцеві державні адміністрації, органи самоврядування ю що. Ці 
закони затято й азартно блокує президент, їх проекти гальмують залежні від 
адміністрації депутати. 

От і виходить, що в Конституції словом не згадується про 
адміністрацію президента, а вона функціями (та й чисельністю) вагоміша за 
Кабінет Міністрів. В Конституції і законах місцеві ради і держадміністрації 
своїми правами і обов'язками урівноважені між собою, а насправді, особливо 
після останніх виборів, самоврядні органи розтоптано, знищено. 

Чи, може, хтось пригадає букву в Конституції, яка б патякала на 
можливість злочинного адмінресурсу під час виборів, на переслідування за 
партійну приналежність, на цензуру тощо? Ні, авторам Конституції таке б і не 
уявилось, але в реальному житті це не тільки є, а й визначає головний зміст 
діяльності структур виконавчої влади, найперше — вертикалі 
держадміністрацій. 

Конституція писалася для законослухняних людей. Виявилося, що 
вона своїм духом і змістом випередила в розвитку тих, хто має нею керуватися 
при здійсненні влади. Тому в неї треба внести кілька поправок, щоб навіть 



 

нездатному збагнути логіку Основного Закону, закону демократичного, було 
ясно: оце ти можеш робити, а це — зась, бо доведеться відповідати. Бо твої дії, 
до того ж, контролюються народом. 

Ось чому в наших пропозиціях йдеться про вибори на пропорційній 
основі, формування уряду парламентом, виборність керівників місцевих 
адміністрацій і т. ін. Без таких кроків потрібних зрушень не досягти, а різні 
там пропозиції про «постійно діючу більшість», яка буде впливати на щось — 
все це і з юридичної, і з політичної точки зору — нісенітниця, такі собі на 
осиці кислиці. 

БЕЗ ДЕМОКРАТІЇ НЕ БУДЕ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Сказане стосується політико-правового боку справи. Але чим це може 
обернутися для держави і суспільства? — запитає середній обиватель, що звик 
покладатися на «доброго царя». Обернеться, насамперед, вивільненням 
ініціативи людей і негайно позначиться на економічній — головній, власне, — 
сфері. Адже авторитарна система влади передбачає саме кланову організацію 
господарювання і відбирає ні неї найприбутковіші сектори економіки 
(енергетика, газ, метал). Вона провокує недопустимі перекоси в усьому 
господарському комплексі, його галузях, у перерозподілі власності, в 
майновому розшаруванні людей, у використанні робочої сили. Буквально це 
зводиться до привласнення наближеними до влади кланами державного майна 
замість приватизації, до диктату тих, хто встановлює загальні, їй повні 
правила гри в економіці (ціни на газ, електроенергію, житло, воду, зерно, 
метал...). Цим під корінь нищиться ініціатива підприємливих людей, дрібного 
й середнього бізнесу, державних підприємств. Про який внутрішній ринок при 
цьому можна говорити? Про який середній клас? 

Оскільки ж свої капітали клани приховують від держави, уникаючи 
податків, і про всяк випадок зберігають їх за кордоном, а для цього 
найзручнішими є операції з сировинними секторами, то й уся економіка 
поступово підлаштовується під потреби не України, а інших держав. Сама ж 
Україна невблаганно перетворюється на сировинну колонію, на ринок збуту 
чужих товарів, на резерв дешевої робочої сили. Близько трьох мільйонів 
наших громадян шукають собі роботу за кордоном при не менше як восьми 
мільйонах незаповнених робочих місць удома. Навряд чи щось безглуздіше 
можна придумати. Але такою безглуздою є наша дійсність. 

В Україні влада, клани, кримінал — фактично явища однорідні. Влада 
на службі у кланів, бо на їх гроші створюється, і всіма своїми інститутами, 
передовсім силовими та фінансово-економічними — податковою службою, 
міліцією, прокуратурою і т. д. — захищає інтереси кланів. Ця «взаємовиручка» 



 

не безкорислива, звідси жахлива корупція, хабарництво, настрої тимчасовців 
— хапнути і чкурнути. 

Чи треба говорити, що для середньостатистичного українця за такої 
ситуації нічого доброго не залишається. Тому соціалісти й наполягають на 
зміні системи влади, на її демократизації, бо інакше сподіватися на 
ефективність економіки не варто. 

БЕЗ ДЕМОКРАТІЇ НЕ БУДЕ СУВЕРЕНІТЕТУ 

Не доводиться вірити і в перспективу держави, її суверенітету. 
Авторитаризм в усіх його ланках насаджує насильство, зло. Відчутій 
безкарності, коли законодавство заблоковане, прокуратура, міліція, суди — 
«ручні», а об'єктів розправи стає дедалі більше, врешті-решт створює для 
правителів-феодалів ситуацію, з якої вони порятунку її своїй країні не 
знаходять. А щоб одержати гарантії благополуччя і спокою за рубежем, 
доводиться платити за векселями довіри. Платити господарськими об'єктами, 
умовами, галузями, пільгами... Платити суверенітетом. Аби врятуватися і 
кланам догодити. Відвідав ом президент білокам'яну, газотранспортною 
мережею ніби розпорядився (хоч прав таких не має), заодно і збут труб зробив 
вигіднішим, Для держави? Та ні, спочатку для В. Пінчука, «трубного короля», 
Як-не-як — рідна душа. 

В підсумку, об'єктивно для України зміна системи влади потрібна для 
того, щоб: 1) подолати узурпацію влади, забезпечити права і свободи 
громадян, 2) відкрити можливості для розвитку ефективної економіки і 
поліпшення добробуту населення, 3) гарантувати суверенітет держави. 

ЧИ ВАРТО БОРОТИСЯ ЗА ТАКІ ПЕРСПЕКТИВИ? 

Безперечно і обов'язково. Хто стоїть на перепоні таким змінам? 
Виконавча влада, насамперед президент. Тож не забаганкою опозиції, а 
вираженням об'єктивної для країни потреби є заклики на зразок «За Україну 
без Кучми!». Вони сконцентровано називають головну перешкоду 
демократичним змінам, перспективним для людей перемінам. Перешкоду, яку 
треба прибрати з дороги. Без цього Україна надовго порине в кризи і 
катастрофи, в економічну, політичну і моральну деградацію. 

Якби наш президент керувався побільше власним розумом і в своїх 
діях був вільним від кланів київських, донецьких, дніпропетровських і всяких 
інших, якби не був сам собі ворогом, то він запросив би опозицію на 
переговори, щоб спільно знайти вихід. Адже кожній розумній людині ясно, що 
без альтернативних ідей на нас чекає болото занепаду. І хтозна, можливо 
вдалося б домовитися, наприклад, про порядок формування й умови 



 

стабільності уряду народної довіри. Тобто уряду, який би відображав настрої 
згаданих усе 80 відсотків населення та відповідно діяв. Щодо ліквідації без-
робіття, зростання доходів населення, підтримки вітчизняного това-
ровиробника, упорядкування податкової системи, порятунку села і 
агрокомплексу, розвитку підприємництва, недопущення зростання цін і 
тарифів на комунальні послуги, повернення заощаджень громадянам без 
розкручування інфляції, введення повної оплати медичного обслуговування за 
рахунок бюджету, відновлення найкращої системи освіти... 

Все це можливе, слід лише дати змогу уряду працювати незалежно, не 
бути дублером адміністрації президента і знаряддям маніпуляцій олігархів. 
Така змога — гарантії стабільності уряду, які президент (до змін у 
Конституції) підписав би після переговорів з опозицією, відмовившись 
втручатися в призначення та звільнення міністрів, інших посадовців. Заодно 
він проініціював би введення згаданих уже законів, підтримав би зміни до 
Конституції. Можливо, таки добра воля президента певним чином йому 
зарахувалася б. І населення теж: наш народ не злопам'ятний, він доброї душі й 
серця і не забуває добра. Як, до речі, не прощає і зла. 

ХТО ПІДШТОВХУЄ НАРОД ДО ПРОТИСТОЯННЯ 

Такі міркування чути і в середовищі опозиції, але, відверто кажучи, в 
реальність позитивного ходу подій не віриться. З оточення президента, 
дбаючи кожен про своє, відвертих і розумних порад йому не дадуть. У їхніх 
вустах він і падалі лишатиметься «визначним європейським політиком», якого 
«обрано народом» і якого підтримують. і на Сході, і на Заході. Не просто 
підтримують, а бачать його на троні іще на один строк (тим часом наближені 
планують, як би трон и останній момент висмикнути). Цей єлей працює 
олігархам і чиновництву на їхні привілеї. 

Тому опозиція змушена звертатися до виборців, до народу за 
підтримкою. Так, ми не вважаємо масово-політичні акції, зокрема акції 
протесту, найкращою формою боротьби людей за свої права, хоч вони й 
гарантуються Основним Законом. Не вулиця має добиватися перемін, така 
можливість мусить мати правове оформлення, політична колізія повинна 
розв'язуватися в парламенті та між вищими структурами влади. Але така 
можливість, як і можливість діалогу, заблоковані самим президентом. Тим 
самим він підштовхує народ до протистояння, щоб потім, тримаючи в руках 
засоби масової інформації, особливо телебачення (а всі провідні капали в 
руках його сім'ї, сім'ї в буквальному розумінні слова), спекулювати на 
різноманітних епізодах вуличної демократії, вдаючись і до провокацій, як ми 



 

це вже не раз бачили, зокрема й торік 9 березня. А це іще одне свідчення 
потреби у зміні влади, доказ правильності гасла «За Україну без Кучми!». 

ОПОЗИЦІЯ БОРЕТЬСЯ ЗА ПРАВО ГРОМАДЯН ЖИТИ 
ПО-ЛЮДСЬКИ 

Отже, опозиція сподівається не просто на підтримку, а на поміч 
громадськості. Чому? Бо вона виражає її інтереси. Кінцева мета —і зміна 
системи влади. Тут можна вирізняти кілька моментів: прийняття необхідних 
законів, підказка парламенту щодо недопустимості зволікань, президенту — 
щодо оприлюднення і застосування законів. Є різні стадії зміни статусу 
президентства як інституту влади і функцій нинішнього президента. Про один 
варіант уже згадувалось, два інших теж цілком слушні: 1) процедура 
імпічменту (є можливість Л. Кучмі довести, що «королева поза підозрами»), 2) 
процедура відставки за власною ініціативою чи — підваріант — дострокові ви 
бори. 

При реалізації будь-якого варіанту вилив громадськості може бути 
вирішальним. Вирішальним, до речі, і для згуртування опозиції, бо вона вже 
усвідомила необхідність перемін, але не вся іще подолала вагання стосовно 
настроїв у суспільстві. 

Остання проблема має і моральний аспект. Йдеться про громадянську 
активність людей, особливо інтелігенції, зокрема учительства, журналістів. 
Те, що робить опозиція, не є боротьбою за владу для неї, Йде боротьба за 
право людей вільно вирішувати владні питання, за відстоювання зокрема тієї 
волі, котру виборці виявили 31 березня, за дотримання Конституції і 
демократизацію суспільного життя, за права та свободи громадян, зрештою, за 
право жити по-людськи. За вами, себто, слово і діло. 

АКТИВНИЙ УЧАСНИК ЧИ СПОСТЕРІГАЧ? 

Такий вибір напевне постане перед багатьма. А щоб сховатися в кущах, 
можливостей безліч. І пояснити рідним, сусідам, колегам по роботі хисту 
вистачить. Бо одна справа — нарікати на злочинність влади, інша — 
розповідати про боротьбу, скажімо, декабристів, а ще інша — самому 
включитися в боротьбу. Хай не активно, хай просто приїхати на мітинг, адже 
про твоє там йдеться: безробіття, безперспективність для молоді, комунальні 
платежі... Але ж... недарма Володимир Черепков у новій книзі «Право вибору» 
пише приблизно так: 

Змінилися орієнтири:  
В що вчора вірив, — запереч.  
Спокійно, затишно в квартирі,  
А там — надія  



 

І... картеч. 
Це він не лише про Сенатську площу згадує, а про простір площі н усіх 

наших містах, про простір наших душ. Бо й справді, хіба треба посилатися на 
Сергія Волконського, князя, що за геройські подвиги в юному віці одержав 
генеральське звання, а в 36 став перед судом за виступ проти царя. Він, як і 
його соратники, був із дворянської еліти, мав усе і боровся всього-на-всього за 
конституційну монархію. Пішли по етапу, а хто на смерть. На сто років 
реакція загальмувала розвиток країни. Покладаймося на себе. 

Можливо, паралелі тут і не коректні, але йдеться про позицію людини. 
Вона і в слові, і в ділі повинна бути однаковою. 

Знаю одного доброго поета, редактора. Про вбитого на фронті Синька 
він згадує щемливо, з болем і причину називає: у батька серце було велике, в 
нього легко було вцілити. Природно вірити, що і в автора таке ж велике, щире 
серце. Але коли надрукувати щось не те, що младою дозволене, то...ніззя, бо є 
начальство, йому видніше. Такому «патріотизму з дозволу» теж маємо 
завдячувати за нинішню сваволю влади. 

Пригадую, в 90-му році в теледискусії один (чи одна) з учасників 
говорив, що журналіст має бути завжди в опозиції до влади. Мені те тоді було 
дивно і прикро слухати, бо звик до іншого. Згодом переконався: так і має бути. 
Але чи багато ви знайдете тепер таких журналістів? Ну, в «Сільських вістях», 
окремих партійних газетах та інтернетвиданнях, у деяких місцевих газетах. А 
більшість якщо не служить режиму, то вдає, що витає над ситуацією, роздає 
негативні оцінки опозиції, формує тим самим суспільну думку. В одній із газет 
читаю буквально таке: так, надрукували розмову Л. Кучми та Л. Деркача про 
замах на О. Єльяшкевича. Ну то й що? Юридично довести це не «дається, бо 
слідство і суд у руках тих же персонажів. Мовляв, що з того матиме опозиція? 

Це страшно. Страшно, що до злочину причетні вищі посадовці. 
Страшно, що правосуддя заблоковане. А ще страшніше, що журналісти до 
цього звикли як до нормального явища і привчають до цього суспільство. 
Коли не зупинити цей процес взаємного потурання і лицемірного 
всепрощення, ми дійдемо до повної деградації і суспільства, і держави, і 
окремої людини. 

Вірю, з цим не можуть миритися небайдужі люди. І число їх — 
мільйони. 

Борімося — поборемо! 
13 серпня 2002 року 

  



 

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Кожна країна в своєму розвитку переживає визначальні етапи, що і 
точки зору діалектики характеризуються як скачки. Суттю їх є розв'язання 
головних суперечностей, котрі мають об'єктивну і суб'єктивну природу. 

Особливості цих факторів аналізувалися автором два роки тому (див. 
статтю «Політична анатомія України») і коротко зводяться до такого. 

Український соціум у своєму розвитку проходить декілька стадій. 
Перша, стартова стадія — «броунівський рух». Ця стадія розпо-

чалася до 1989 року і ЇЇ елементи зберігаються до нинішнього часу. Проте 
якраз в період кінця 80-х — початку 90-х знаходимо найхарактерніші ознаки 
руйнування попередньої системи суспільного життя. З точки зору нової 
парадигми розвитку, який розпочався в цей час, збережені елементи, тим 
більше їх інституційні форми (партія, ланки влади, громадські організації, 
трудові колективи тощо) визначальної ролі не відігравали. Вони мали свою 
інерцію зв'язків, тому повної розпорошеності суспільства не сталось, згадані 
зв'язки значною мірою не допускали хаосу в ньому, і, хоч частково, залишали 
осмисленим буття середньостатистичного громадянина. 

Друга стадія — стадія кристалізації. Тут найменше часових похибок. 
У 1990-1994 роках в суспільстві виникають нові явища: з'являються партії, 
рухи, підприємливі люди, відбувається вирізнення Інтересів у політиці, 
виробництві, бізнесі, мистецтві, літературі. Відомими широкому загалу 
стають прізвища конкретних людей, котрі беруть на себе роль каталізаторів 
розвитку різноманітних явищ суспільного життя. Вони «на слуху», до них 
тягнуться інші, залежно від і своїх потреб і уподобань. Характерно, що 
нинішні впливові (чи відомі) в Україні люди на місцевому, тим більше, 
державному рівні, з’явилися якраз у цей період. 

Третя — клієнтельна стадія. Надзвичайно цікавий і важливий період 
розвитку країни. Здебільшого довкола людей, що відіграли роль каталізаторів 
в різних сферах суспільства (політичній, виробничій, культурологічний, 
кримінальній і таке інше, а особливо бізнесовій і банківській) утворюються 
мікросистеми залежностей. Досвід підтверджує, що визначальними на 
наступні періоди стали мікросистеми в бізнесовій сфері, чому сприяли і 
сумнозвісні декрети уряду, очолюваного нинішнім Президентом. В цей період 
і пізніше відбувається одночасний процес розмежування і інтеграції інтересів 
різних за змістом мікросистем, найперше у бізнесовій і кримінальній сферах, 
що стало початком формування олігархічних кланів. Всі утворення 
клієнтельної стадії формувались на основі власного розвитку лідера чи 
групи. Простір суспільних відносин був незайнятим, держава лише 



 

формувала свої інститути і функції, гасла демократії сприймалися багатьма 
буквально, партії мали переважно політичні інтереси, законодавство 
створювалось непослідовно і хаотично, воно не покривало нове поле 
правовідносин. 

Суспільне середовище тих років було найбільш сприятливим для 
фінансово-банківських і бізнесових та їх тіней — кримінальних пірамід. 
Гіперінфляція, перспективи на ниві приватизації, системна криза в економіці і 
потреба в налагодженні виробничої кооперації, енергопостачанні, відсутність 
досвіду державного управління — все це та інші обставини ставали 
живильним середовищем для талановитих чи підприємливих або авантюрних 
людей. Там, де інтереси вступали в конкурентні стосунки, їх розмежування 
здійснювалось жорстко, з кров'ю. Поле неконкурентних інтересів було 
просторим, проте з кожним днем проявлялася пріоритетність зв'язків з 
владою. Доступність до владних механізмів визначала успіх задуманої справи. 
Відбувалася дифузія впливів влади і бізнесово-фінансових пірамід, котрі саме 
в цей час набули стрімкого розвитку, ставали монополістами, витісняю чи на 
маргінесні позиції «піраміди» у виробництві, політиці, культурі. Природно, 
що дифузія була взаємною, бізнесові «піраміди» ставали предметом інтересів і 
подекуди дедалі більше змістом діяльності владних структур. Монопольне 
становище невиробничих бізнесових «пірамід» ускладнювало, блокувало 
розвиток «пірамід» виробничої та сервісної орієнтації — того, що найбільше 
потрібно суспільству. Саме ця обставина, а не брак законодавства, гнітила 
виробництво, руйнувала внутрішній ринок, диктувала владі і всьому 
суспільству правила гри. 

Четверта — стадія феодальних залежностей. Ознаки цієї стадії 
зароджувалися раніше, але ближче до завершеності сформувалися після 
парламентських виборів 1998 року. Олігархія стала необхідною формою 
існування великого бізнесу. Вона і створила, — буквально зробила, необхідну 
собі владу, в тому числі і її главу. Завершилася стадія, коли згадані «піраміди» 
зростали на основі ризиків лідерів, їх ринок страхувався тепер державними 
інститутами, конкретними люді, ми. Але з'явилася і нова залежність — від тієї 
ж влади, залежність яка має феодальний характер. Допуск під «дах» лідерів від 
виробничого капіталу посилює конкуренцію за доступ до «батька нації» і 
вплив на нього. Відповідно і в нього теж з'являються додаткові можливості 
користуватися принципом «поділяй і володарюй». Щоправда, наслідки 
застосування такого методу не такі однозначні, як здається їхнім операторам. 
Впливати у згаданий спосіб на васалів можна лише спираючись на державний 
інструментарій, найперше силові структури. Тут якраз приховується 
небезпека для власника найвищого «даху», бо ці структури мають теж свої 



 

«піраміди» залежностей. В корумпованій наскрізь державі не можуть 
залишатися некорумпованими правоохоронні структури. В цей період, період 
становлення ринкових відносин, управління залишалось адміністративним і 
держава традиційно намагалась обмежувати свободу суб'єктів окремих 
галузей, виконавчі органи влади користувалися доступними, звичайними 
засобами. Господарська діяльність виходила за межі закону і правил моралі, за 
тими ж межами діяла і влада. Як явище, корупція створювалася не тільки 
обставинами функціонування суб'єктів господарювання, а й конкретними 
зусиллями органів виконавчої влади. Кримінальні методи відносин ставали 
формою державного управління. Закони, писані для правової держави, 
перетворювались на Інструменти розправи в руках тих, хто всією системою 
державного життя виставляв суб'єктів правовідносин за межі чинного 
законодавства. В таких умовах усі стають порушниками закону і правим стає 
інше той і лише на той час, хто одержав сьогодні можливість використовувати 
норми закону. Таким чином, зовні держава має вигляд правової, насправді 
управління здійснюється за кримінальними «поняттями». Управлінці, які 
притому навіть щиро бажають працювати чесно, не можуть не почувати 
фальшивості свого становища, швидко перетворюються в тимчасовців. Тут 
прихована і одна з причин невиправдано частих змін уряду в Україні. 
Підслуховування, прослуховування, нашіптування, стеження, цькування через 
ЗМІ і т. п. — це і є інструментарій феодального правління, люди бачать його у 
розквіті здичавіння. Спробуй тут журналісту сказати свою думку — або газету 
закриють, або автор зникне. Зникне професійно, «чисто». Кілька бізнесових 
«пірамід» здатні на багато активнішу роль. Вони вже мають владу в центрі і на 
місцях. Вони мають міцну фінансову основу, здобуваючи яку, налагодили 
тісні зв'язку з нелегалами в бізнесі і з криміналітетом. Вони, що головне, 
встигли уже створити партії — Політичне прикриття своєї бізнесової сутності. 
Важливо також, що практично всі ЗМІ — їхня власність. Чи несе загрозу 
феодальній конструкції її бізнесове наповнення? І так, і ні. Так — тому, що ок-
ремі олігархи вже сьогодні готові змінити владу, давно приміряючи важку 
шапку Мономаха. Ні — бо йдеться не про зміну системи, а її перелицювання. 
Персональне перелицювання. В тому і полягає головна небезпека, бо час 
нинішньої влади обмежений, а олігархічне, кланове її перелицювання не 
змінить, а лише зміцнить існуючу систему, продовживши її існування і 
продовживши біду для населення іще на кілька десятиліть. Гроші, пов'язані 
корупцією чиновники в центрі і регіонах, уже здобуті важелі влади, власні 
партії тощо — це потужна підстава для владних претензій. Підстава тим 
більше стимулююча, що може за певних обставин зникнути. 



 

Необхідно зауважити, що функції держави не можуть не відповідати 
змісту виробничих відносин. Для багатоукладної економіки, розвитку 
конкурентного середовища як важливої складової економічної системи, 
використання ринкових механізмів у процесі розподілу та споживання функції 
держави не можуть бути адміністративними, командно-бюрократичними, 
оскільки в поєднанні з механізмами функціонування базису вони 
невідворотно ведуть до криміналізації всієї держави. Ринкові відносини (р) 
плюс адміністрування (а) дорівнює корупції (к). РАК — хвороба і суть 
функціонування в Україні нинішньої держави. Порядок же формування 
державних органів для створюваного базису мусить бути лише 
демократичним. Те, що відбувається нині в Україні, ніякого відношення до 
демократії не має. 

Отже, фактор часу відіграє тут самостійну і важливу роль. В який бік 
поверне притамоване протистояння всередині феодальної піраміди? Чи 
байдуже те політичним партіям, рудиментарні ознаки статусу яких іще 
збереглися? Ці та багато інших питань вже не просто турбують небайдужих 
людей, вони переходять в площину практичної політики. Зрозуміло, що 
бізнес-партії продовжуватимуть «коливатися разом з генеральною лінією», 
лінією власного бізнесу. Сумнівно, щоб з колін піднялися партії (псевдоправі і 
псевдоліві), що вклякли так перед владою, благаючи якщо не демократії, то 
хоч права на «конструктивну співпрацю». Важливо, що робитимуть партії, 
політична сутність яких не втрачена. 

Створилась унікальна можливість консолідації зусиль різних 
політичних партій, оскільки перемога кланів тепер позбавляє перспективи 
існування усіх партій взагалі, а збереження феодальних засад державності — 
той же, тільки пролонгований варіант. Конфігурація верховної влади має бути 
змінена. Не тому, що на вершині Л. Кучма, а тому, що будь-хто, потрапивши 
туди, ним і стане. Можливо іще гіршого змісту. Гадаю, це не ображає 
Президента, просто він (і власними зусиллями найперше) став уособленням, 
центром протиріч, що лихоманять сьогодні державу. Так, звичайно, не буде 
продовжуватись до безкінечності. Не може. По-перше, існуючі елементи 
суспільної системи змушені будуть визначитися функціонально, інакше вони 
просто підуть у небуття. По-друге, реалізуючи свої функції, елементи 
суспільства вироблятимуть систему залежностей, правила поведінки, 
традиції, оформлятимуть частину з них законами і законів почнуть 
дотримуватися. Наступатиме період, коли елементи (групи населення) 
настільки переплетуться залежностями, що кожна з них — груп — і громадяни 
зокрема не ризикуватимуть радикальними діями. Створиться система 
суспільних стосунків, здатна до розвитку на власній основі. То буде початок, 



 

ази громадянського суспільства, передумова появи і виливу на розвиток 
країни національної чи інакше названої об'єднувальної людей ідеї. І це не 
віддалена перспектива, бо сукупність усіх факторів у моменти якісних 
переходів створюють такі умови, при яких соціально-економічні етапи 
розвитку суспільства скорочуються зі століть і десятиліть до років і 
місяців. 

Але національна ідея, загальносуспільна консолідувальна ідея не може 
бути ні сформульована, ні втілена у життя без визначення загального курсу 
держави, стабільних засад внутрішньої і зовнішньої політики, сприйнятих 
більшістю населення, а не його привілейованим прошарком. До речі, 
враховуючи той факт, що сьогодні в Україні виникла якісно нова модель, що 
не забезпечує жоден з критеріїв доцільності існування економіки: 
ефективність використання капіталу, його прискорене відтворення, 
справедливість розподілу та стабільність, фракція Соціалістичної партії 
України внесла на розгляд Верховної Ради України свій проект засад, які 
передбачають комплексне вирішення проблем, які стоять перед Україною. 
Особливу увагу в проекті приділено поєднанню державного регулювання 
економіки з ринковими саморегуляторами, розвиткові підприємництва і 
самоорганізації трудових колективів, а також посиленню ролі місцевого 
самоврядування населення. Значне місце посідають питання соціальної 
політики і демократизації економіки, а також подолання 
кланово-олігархічного монополізму. Відповідно до системи пропонованих в 
проекті технологій поліпшення соціально-економічної ситуації в країні 
розроблено політику перетворені) в інших сферах життя українського 
суспільства. Про це згадаємо далі. 

Висновки зроблено більше двох років тому, відразу після прези-
дентських виборів. Вони не втратили своєї актуальності. Більше того, 
практика повністю підтверджує прогноз, бо в основі його — об'єктивності 
сучасного життя, процеси, що розвиваються в нинішніх умовах скоріше, ніж 
можна було б очікувати в іншій ситуації. 

Маємо всі підстави вважати, що саме тепер Україна підійшла до 
етапу розв'язання головної суперечності — між тенденцією до демократії 
і тенденцією до диктатури. Ці тенденції формувалися триванні час, їх 
боротьба фіксувалася різними за якістю компромісами: Конституційним 
договором, Конституцією України, виборами, спікеріадами, 
псевдореферендумом, програмами приватизації, формуваннями «більшостей» 
у парламенті. Знову ж таки, оцінок цим компромісам не даємо, хоч загалом 
після прийняття Конституції вони мали регресивний характер і прискорювали 
розвиток недемократичної тенденції. 



 

Здійснювалися такі переміни насамперед у владному трикутнику, — 
президент, парламент, уряд. Однак паралельно відбувалися і певні процеси в 
суспільстві: вибудовувалися нові взаємини в економіці і соціальній сфері, 
розвивалися партії і громадські організації, з'являлися нові засоби масової 
інформації, практичний досвід людей впливав на їх свідомість (пам'ятаємо, 
«бытие определяет сознание»), що закономірно відбивалося на діяльності всіх 
суб'єктів суспільного життя. Характерно, що незважаючи на стимулювання 
цих процесів регресивними перемінами «зверху», їх сумарний вектор «знизу» 
виявився прогресивним, що теж мало би стати предметом окремого політо-
логічного аналізу, принаймні, для підтвердження ймовірного висновку про 
випереджальну роль загальносуспільних процесів в демократичному розвитку 
країни. 

Відслідковувати ці процеси і аналізувати динаміку їхнього розвитку, — 
функція політиків, але для широкого загалу їх сукупність найкраще 
виявляється в знакових подіях і явищах, як правило, резонансних, публічних, 
контраверсійних. Такі події і відбуваються якраз тепер, вони найбільше 
пов'язані з акцією «Повстань, Україно!». 

Власне, інакше і бути не могло, бо і сама акція, і навіть назва її є 
відображенням об'єктивної потреби у втручанні всього громадянства в 
розв'язання головної суперечності. Потреби актуальної саме на цей час, 
оскільки суперечність визначається станом нестійкої рівноваги, і від того, в 
який бік вона хитнеться, залежить дуже багато для долі держави, народу, 
кожної людини. 

16-17 і 24-25 вересня цього року відбулися події, які найкраще 
ілюструють і підтверджують усе сказане раніше. 16 вересня на Європейську 
площу міста Києва прийшли представники різних політичних сил, 
прихильники різних ідеологічних течій. Розмаїтість їхніх поглядів, часом 
ідеологічно протилежних, не заважала їм чути одне одного, не викликала 
несприйняття іншої позиції, що виявлялося навіть у тому, що люди не зважали 
на те, хто і з яким прапором чи транспарантом прийшов на більш як 
стотисячне дійство. Трапилося так тому, що реально, в житті до завершення 
наблизився процес консолідації суспільства, формування політичної нації. 
Значення того факту не можна переоцінити, його вплив, сподіваюсь (і вірю в 
те), буде визначальним для всієї подальшої історії України. 

Протилежного змісту процес завершився також у цей час. В ніч з 16 на 
17 вересня влада продемонструвала, що: по-перше, вона боїться народу і від 
його інтересів безмежно далека; по-друге, що вона живе винятково власними 
інтересами і, їх відстоюючи, сподівається лише на власні ж правоохоронні 
структури; по-третє, що опора на «силовиків» і використання їх «у роботі» 



 

проти власного народу стало винятково єдиним інструментом — 
жандармерією. В сукупності ці ознаки дозволяють аргументовано прийти до 
висновку, — українська влада, насамперед, верхівка виконавчої гілки, 
перетворилася на ХУНТУ. 

Ще один доказ «хунтизації» влади було продемонстровано в 
адміністрації президента, куди 24-25 вересня близько півсотні народних 
депутатів понесли звернення до гаранта дотримання Конституції, ухвалене 
Всеукраїнськими народними зборами. Переконаний, в жодній країні, котра 
хоч би називається демократичною, виконавча влада не посміла би виставити 
проти депутатів озброєних до зубів правоохоронців. Виставити не фігурально, 
а буквально, наставивши на депутатів автомати. В жодній країні, навіть в тій, 
що до демократичних не відноситься, міністр внутрішніх справ і генеральний 
прокурор не посміли би цинічно брехати (вибачте, не знаходжу делікатнішого 
слова) з найвищої трибуни держави. Брехати в очі тим, хто достеменно знає 
суть справи і її першопричину, котру уособлює сам президент. І ому говорити 
про перетворення правлячого нині режиму на хунту є не лише всі підстави, а й 
потреба, бо слово «хунта» змістом своїм правильно і глибоко засвоєне в 
суспільстві і, застосоване як оцінка української влади, скоріше будитиме 
свідомість громадян. 

Отже, дві тенденції засвідчили суперечність. На чий бік мали би пати 
громадяни, зрозумівши причини і характер такого явища? Очевидно, це б 
залежало від розуміння ними якості обох складових суперечності, від 
розуміння мотивів поведінки протилежних його сторін. Врешті-решт, від того, 
наскільки громадяни усвідомлюють котра із сторін відображає їхні сутнісні 
інтереси. В чому ж вони полягають? В тому, що, з одного боку, консолідація 
громадянства (всупереч ідеологічним та політичним розбіжностям всередині 
його) відбулася перед лицем усвідомленої загрози остаточного розграбування 
держави, втрати її суверенних ознак, а з ним і перспектив для кожної окремої 
людини. В тому, з іншого боку, що влада збагнула масштаб згаданого 
усвідомлення. Отож, одних поєднав протест, інших — на іншому боці — 
страх. Одні стали на бік правди, інші — на бік зла. Ось чому справа 
опозиції справедлива, власне, свята і тому вона неминуче переможе! 

Антагоністична суперечність внаслідок названих ознак стала 
свідченням глибокої суспільної кризи і набула ознак соціально-політичного 
конфлікту. Тут годилося б охарактеризувати сутність і ризи в економічній, 
політичній, соціальній, духовній та інших сферах. З цього приводу опозиція, 
соціалісти зокрема, висловлювалися не раз. 

Коротко це можна було б сформулювати так. Авторитарна система 
влади припускає наявність кланової організації господарського життя, 



 

вилучаючи з її середовища найбільш доходні сектори і ділянки (енергетика, 
газ, інформаційний ресурс і т. д.) Тим самим провокуються неприпустимі 
перекоси у всьому господарському комплексі, його галузях, у перерозподілі 
власності, у розшаруванні громадян за майновою ознакою, у використанні 
робочої сили. По суті, в Україні, як уже згадувалось, спостерігаються 
феодальні методи управління, структури влади не доходять до всіх суб'єктів 
виробництва, розподілу і споживання, вони розбалансовані до некерованого 
стану, з яких би позицій до них не приступати: відносно попиту і пропозиції, 
експорту й імпорту, праці і капіталу, споживчого ринку і виробництва 
споживчих товарів. Яскравим підтвердженням такого стану є мільйони 
працюючих українців за кордоном при виробничих приміщеннях, що 
пустують вдома. 

При недемократичній системі влади вона зрощується з бізнесом і 
криміналом і останніми найчастіше формується. Після цього інструменти 
влади, її державні інститути починають служити не суспільству, а тим, хто цю 
владу створив, природно, догоджаючи їхнім апетитам, зневажаючи 
інтересами держави. Досить тільки згадати спірну приватизацію Запорізького 
алюмінієвого комбінату, багатьох обленерго, нафтопереробних заводів, 
тендерну і конкурсну політику при ліцензуванні окремих видів діяльності, 
здійсненні постачань бюджетним організаціям потрібного імпортного 
устаткування й інших матеріалів. Усе «схоплено», усе зовні пристойно, але 
незаконно. Корупція роз'їдає чиновницький апарат, хабарництво стає 
повальним і... регламентованим. Це лихо, якщо судити про суспільну мораль і 
перепекти ви для людей. Але це горе і для економіки взагалі. Адже, звикнувши 
господарювати в найбільш дохідних секторах економіки, одержуючи там 
надприбутки, задаючи правила поведінки всій економіці, клани душать 
середнього і дрібного підприємця, а маючи в руках інструменти державної 
влади, блокують і закордонні інвестиції, не допускаючи собі конкурентів. Не 
буде демократії в країні, не буде ефективної економіки. Не буде і самої 
держави, — ось у чому питання. Авторитаризм (та ще в кримінальному його 
виконанні) безперестанку продукує насильство, поширення зла. Відчуття 
безкарності, коли законодавство заблоковане, прокуратура, податкова міліція, 
суди стають ручними, а об'єктів розправи та переслідування дедалі більше, 
зрештою створюють для правителів-феодалів різних рівнів обстановку, ви 
ходу з якої для себе в країні вони не знаходять. А щоб одержати гарантії 
благополуччя та спокою за рубежем, доводиться платити за векселями довіри. 
Платити об'єктами, галузями, преференціями.. Платити суверенітетом. 
Прикладів того теж вистачає. Іншими слова ми, — не буде демократії, не буде 
суверенітету. 



 

Конфлікт у суспільстві дійшов кризової межі. Розглянемо способи 
розв'язання цього конфлікту. Відповідь на цей виклик напрошується сама, — 
діалог, пошук компромісу і форма його реалізації політична реформа, зміна 
системи влади. Така очевидна відповідь в Україні, тим не менше, 
наштовхується на страшенні перепони. Вони полягають у тому, що у нас 
заблокований правовий механізм розв'язання подібних конфліктів. Механізм, 
властивий усім демократіям, передбачений і Конституцією України, суть 
якого, — баланс влад, законодавчі процедури противаг і стримувань у вигляді 
імпічменту, функціонуванні парламентських слідчих комісій, взаємо-
залежності гілок влади і незалежності судової гілки тощо. 

Все записано у нашій Конституції, але відсутнє насправді через 
узурпацію влади президентом. Тому його декларації про політичну реформу є 
всього-на-всього демагогією, бо замість проголошення правильних намірів 
потрібно підписати і оприлюднити закони про вибори на пропорційній основі, 
про тимчасові слідчі комісії, про процедуру імпічменту, спеціального слідчого 
і спеціального прокурора, про Кабінет Міністрів і т. д., які вже давно прийняті 
Верховною Радою ще минулих скликань. Тобто, треба зняти перешкоди на 
шляху до демократизації суспільного життя. Ця перешкода в Україні 
персоніфікована і має статус Президента. Усунути цю перешкоду — 
об'єктивна необхідність, а не забаганка опозиції чи особиста неприязнь до 
конкретного чоловіка. Цього не хочуть збагнути, або навмисне не помічають 
ті, хто виставляє надумані претензії то до різновекторності опозиції, то до 
потреби «сталої більшості» в парламенті, то до посягань на устрій, на саму 
державність, закликів до революції та до інших нісенітниць. Ті, хто свідомо 
видає позитивні зрушення в суспільстві (єднання, не зважаючи на ідеологічні 
розбіжності тощо) за и край негативні явища. 

Застосування згаданих механізмів стримувань і противаг є пере-
думовою пошуку компромісу в ході діалогу. В розмові з польським 
прем'єром Лешиком Міллером на його пораду щодо проведення так званого 
круглого столу, доводилось говорити про передумови у вигляді процедури 
імпічменту. Це особливість саме української ситуації, бо за круглий стіл треба 
сідати, маючи відкриті карти, щоб не вести діалог глухого з німим. Спроба 
короткого діалогу в ході витребуваної ( і допомогою вулиці) зустрічі ще раз 
підтвердила безперспективність обміну аргументами, оскільки вони тонуть в 
атмосфері нещирості і неправди. Знаючи достеменно джерело такої 
атмосфери, припустімо, що воно обопільне. Але і тоді прозорість намірів і дій 
настане лише після проведення процедури імпічменту, внаслідок якої (а інших 
способів просто не існує!) президент має змогу відвести від себе підозри, 
захистити своє реноме і честь державної влади, власне, авторитет держави. Ще 



 

раз підкреслю, імпічмент — це не інструмент для зведення рахунків, а 
цивілізований, демократичний, конституційний спосіб встановлення 
істини (читай: єдиного способу відновлення авторитету влади), за яким 
обидві сторони конфлікту рівноправні і відповідальні. Блокування такої 
можливості свідчить, на мій погляд, не про нерозуміння такої потреби, а якраз 
про усвідомлення можливих результатів цієї процедури. Звідси і потуги до 
створення надійної (для кого?) більшості, і адмінресурс на виборах, і тотальна 
цензура в ЗМІ, і удавано наївне, специфічне трактування принципу про-
порційності для виборчого закону, і загравання з обивателем щодо статусу 
недоторканості і щодо чисельності парламенту, і крокодилячі сльози з 
приводу блокування роботи парламенту та цинічне бідкання про доходи сімей 
з інвалідами, про відмивання брудних коштів та інші приплакування, 
прихлипування та прибрехеньки. Все це не політична лінія державних мужів, 
а звичайнісіньке політичне фарисейство. Зокрема, зображуючи «шляхетне» 
обурення щодо несвоєчасного створення так званої більшості у Верховній 
Раді, Президент забув, що майже з початку роботи в парламенті нового 
скликання саме більшість і обрала потрібне йому керівництво Верховної Ради. 
Така забудькуватість тим більше дивна, що більшість була створена, як і 
раніше, не парламентом, а безпосередньо адміністрацією Президента за 
участю силових відомств та податкової адміністрації. Постійне замовчування 
саме цього факту приховує те, що створена неприродним шляхом 
більшість — додатковий доказ узурпації влади, що вона не сприймається 
навіть її членами, вона не має ніякої перспективи, і може існувати тільки 
при постійному шантажі та залякуванні. Існувати штучно, неприродно, 
викривлюючи справжню позицію тих, кого примушують триматися купи, 
спотворюючи позицію всього законодавчого органу. 

Обвинувачення ж опозиції в неконструктивності, у відмові виконувати 
свої прямі обов'язки, у відсутності змісту у запропонованої нею політичної 
реформи також не витримують ніякої критики. Ніч, яку провела опозиція в 
адміністрації Президента, всьому світу продемонструвала, хто більш 
налаштований на конструктивний діалог: влада, чи опозиція. А офіційна 
статистика Верховної Ради нового скликання свідчить, що найбільш активну 
участь у її роботі беруть саме депутати з опозиційних фракцій. Опозиційними 
депутатами підготовлено більше змістовних та необхідних громадянам 
законопроектів, и обговоренні яких вони беруть участь частіше за інших. Не 
говорячи вже про те, що без опозиції в сесійному залі було б взагалі порожньо 

Зміст політичної реформи, зокрема зміна системи влади (якої нібито 
добивається і сам президент) за багато років відстоювання такої потреби 
соціалістами (і не лише нами) добре відомий тим, хто 



 

цікавиться політикою. Цеп зміст зводиться загалом до 
підконтрольності влади народу через призначення уряду парламентом на 
основі демократичних прозорих процедур обрання депутатів до вищого зако-
нодавчого органу, виборність керівників виконавчих структур влади у 
районах та областях, через розширення повноважень місцевих органів 
самоврядування, виведення судів з-під залежності від виконавчої влади, 
посилення функцій парламенту щодо формування органів прокуратури, 
контролю за формуванням доходної та виконанням видаткової частин 
бюджету, підпорядкування Кабінету Міністрів податкової служби, 
міністерства внутрішніх справ тощо. Йдеться про запровадження системи 
державного управління, характерної для європейських країн, де вона 
пройшла випробування часом і довела свою ефективність. 

— Чи потрібно це Україні?, — запитають передовсім ті, що вірять у 
доброго царя, або ж посилаються на, умовно кажучи, централістські традиції 
української держави, гетьманство та інші форми адміністративного 
управління, котрі нібито при вдалому персональному наповненні швидко 
забезпечують позитивні зрушення у державі. Потрібно, підновімо тим, хто 
сумнівається. Потрібно хоч би для того, щоб зруйнувати систему корупції, 
яка живиться від неприпустимого поєднання адміністрування в 
управлінні і ринкових, конкурентних намірів у економіці. Не маючи часу 
на обгрунтування в цьому матеріалі такого висновку, відішлемо читача до 
його власного досвіду, набутого при спробах відстояти свої конституційні 
права, тим паче при спробах організувати власну справу. Приватизація, обіг 
цінних паперів, інвестування, оренда майна, тендери, конкурси і ліцензування, 
відведення земельних ділянок, справляння податків та ієрархія пільг, 
експортна, Цінова, тарифна і митна політика, акцизи, товарні схеми, 
демпінгування і г. д. і т. п., — все це в Україні, при формальному юридичному 
супроводі, насправді — фікція. Вище від закону тут воля начальника або 
дрібного чиновника, частіше — мафіозного клану (що в багатьох випадках 
одне і те ж). Вище за право в Україні - зелений чистоган у вигляді хабара, 
частки прибутку, різноманітної «дельти», «отката», подвійної бухгалтерії, 
можливостей офшору й інших, загалом кримінальних, понять. 

В сукупності все це нищить власне виробництво і внутрішній ринок, 
руйнує бюджет, здорожчує собівартість робіт і послуг, краде зарплату, пенсії, 
стипендії, заощадження і страхові платежі. Все це доводить до абсурду 
субсидії, адресні допомоги, соціальні платежі, робить нестерпним життя 
середньостатистичного громадянина, якого влада просто не хоче бачити, не 
бере в розрахунок його життєві потреби гарантовані, до речі, Конституцією: 
робота, зарплата, освіта і медична допомога за бюджетні кошти, надійне і 



 

справедливе пенсійне забезпечення. І над усім оцим бедламом височіє 
феодальна конструкція «виконавчої вертикалі» під патронатом її творця. Ось 
чому, коли опозиція закликає до «України без Кучми!», то вона має на увазі не 
стільки претензії до громадянина Л. Кучми, скільки, найперше, нагальну 
потребу руйнування злочинної, злодійської системи кругової поруки, при якій 
нищаться конституційні права і свободи, умови для реалізації потенціалу 
кожної людини. В такій системі убивства журналістів, політиків і бізнесменів, 
нерозкриття справжніх злочинів, криваві провокації, доноси, стеження, 
прослуховування, пишні букети адмінресурсу, техногенні катастрофи, 
падаючі ракети і літаки..., не кажучи про мільйони емігрантів, мільйони 
хворих, немічних, ненароджених і померлих, все це не винятки з правил, а 
закономірні наслідки запровадження цих правил. 

Опозиція говорить про це все відверто, використовуючи найбільше 
вулицю, бо інформаційна блокада не те щоб жорстка, вона дика. Влада цим 
самим (як і блокуванням правового механізму розв'язання конфліктів) 
штовхає людей на вулицю, на протистояння, щоб скористатися тим для нових 
провокацій і інтриг. Вони — провокації, інтриги і неправда — інструменти 
нинішньої влади, породження недолугої, антиконституційної системи 
державного управління. Влада через них вважає себе могутньою, безкарною, 
але не помічає, що вся вона вибудована за принципом «доміно». 

Як аргументи, влада через залежні газети, радіо- і телепрограми (а вони 
майже всі залежні) висуває претензії до опозиції, — вона, мовляв, 
неконструктивна, нічого не пропонує, не бачить перспективи розвитку, не має 
кадрів. Неправда, усе це є. Наші пропозиції є в живих за змістом засадах 
внутрішньої і зовнішньої політики, в передвиборних платформах, проектах 
внесених нами законів, в політичній угоді, підписаній лідерами «трьох» і 
парафованої «четвертим». 

Зокрема в засадах внутрішньої і зовнішньої політики — документі, 
передбаченому Конституцією України, від якого руками залежних депутатів 
уже сьомий рік відбивається Президент, фіксуються стратегічні напрямки 
економічної, соціальної, державно-правової, оборонної, національної, 
гуманітарної, екологічної й інших аспектів внутрішньої та зовнішньої 
політики України на найближчі роки та на перспективу. 

Стратегічним пріоритетом такої політики, яку пропонує Соціалістична 
партія, є створення динамічної, самодостатньої, багатоукладної, соціально 
орієнтованої моделі економіки змішаного типу з ефективним державним 
регулюванням. Вважаємо таку стратегію найбільш прийнятною для сучасної 
України. Стратегія базується на чотирифазні схемі, причому пріоритети 
кожної фази закладаються ще на першому етапі реалізації обраної стратегії. 



 

На першому етані, природно, передбачається подолання системної 
кризи, стагнації економіки. Досягається це за рахунок протекціоністських 
заходів для захисту власного виробництва та внутрішнього ринку через 
стимулювання сільського господарства, легкої промисловості, підтримку 
підприємництва, розгортання громадських робіт, зокрема, створюючи 
транспортні коридори, та грамотно використовуючи інші транзитні 
можливості країни. Приборкується тіньова економіка шляхом застосування 
механізмів легалізації капіталів при співпраці наших і зарубіжних 
правоохоронців, при правовому супроводі цього процесу та при перегляді 
системи оподаткування. 

Другий етан — відродження економіки, оновлення виробничого 
потенціалу країни. Створюються нові потужності у пріоритетних галузях, 
модернізується виробництво, стосовно нових умов запроваджується 
стимулювання продуктивності праці, випуску конкурентоспроможної 
продукції, збереження ресурсів. 

Третій етан — структурна перебудова економіки на могутню, 
гнучку, науково-технологічну систему з високими експортними мож-
ливостями, що гарантують входження до світового ринку, відновлення і 
розвиток перспективних науково-виробничих галузей економіки. 

Четвертий етан — вихід економіки на рівень розвинених країн, 
зміна стратегічних пріоритетів з опорою на застосування вітчизняних 
проривних технологій, перехід від захисного варіанту розвитку економіки до 
наступальної стратегії, в тому числі до експортної експансії. 

Для реалізації наміченого продумана форма роботи (державні 
програми, їх відображення в бюджетному процесі, плані законодавчих робіт) 
принципи (розмежування державного та недержавного секторів економіки за 
формами управління та стимулювання, здійснення державного контролю за 
використанням найманої праці, спрощення митних правил для налагодження 
кооперування з сусідами і т. ін.), передбачаються інституціональні 
перетворення щодо зміни форм власності на технологічні комплекси, 
ревізуються всі колишні держпідприємства, в т. ч. щодо законності їх 
приватизації та дотримання закону після факту зміни власника, розвивається 
фондовий ринок під контролем держави. 

Досягненню поставленої мети, як уже згадувалось, підпорядковується 
бюджетна, податкова, структурно-інвестиційна, грошово-кредитна, 
антимонопольна і соціальна політика. Ключовим напрямком промислової 
політики стає інтеграція виробництва, науки і освіти, відроджується на 
власній індустріальній основі аграрний сектор, де взаємодіють господарства 
усіх форм власності, широко використовуються закони про 



 

сільськогосподарську кооперацію та оренду землі. Уточнюються пріоритети 
та деталізуються енергетична і ядерна політика. В загальнодемократичних 
межах розвиватиметься національна, гуманітарна і молодіжна політика. В 
оборонній сфері передбачається реформування збройних сил, їх модернізація, 
поєднання професійної служби з військовим обов'язком. Зовнішня політика 
має базуватися на солідарній співпраці з усіма демократичними силами світу і 
спрямовуватися на ефективну інтеграцію до міжнародних структур. 
Основним її напрямком є захист зовнішньоекономічних інтересів і безпеки 
України з урахуванням і нинішніх перемін у світі, і нових викликів безпеці, і 
зростаючої взаємозалежності світу. 

Наївними можна вважати спроби політиків чи партій одним гаслом, 
намірами, навіть програмою довести перспективність своїх пропозицій. Ми 
бачили не раз такі спроби в Україні і за її межами (пригадайте хоч би програму 
«500 днів» у Росії). Вирішальним чином успіх залежить від того, наскільки 
влада, політична система держави здатні задіяти творчий і трудовий потенціал 
народу, створити умови, щоб конкретна людина прагнула і могла реалізувати 
свій власний потенціал. І щоб вона при цьому довіряла владі, а та діяла 
прозоро, під контролем народу. Сьогодні таких умов немає. Клановий 
монополізм в економіці, його відповідник — феодально-адміністративне 
державне управління та недорозвинена політична система (що узагальнено 
визначається як режим), убивають будь-які паростки ініціативи людей, їх 
волю і сподівання на краще, паралізують самоврядні начала на всіх рівнях — 
від громадянина до держави. Це справжня стагнація, системна криза, яку 
потрібно і можна (!) розв'язати. 

Ключова ланка визначена. Вона визнається, можна сказати, усіма. 
Це зміна системи влади. Без такої зміни, без усунення з посади нинішнього 
президента як ключової ланки реакційної її структури (чи, припустимо 
фантастичний варіант, — його добровільну відмову від частини функцій та 
підтримку нашого варіанту змін до Конституції) ніяких позитивних перемін 
не буде. Цю істину мають усвідомити усі, хто здатен мислити. 

Бо це і є головна проблема сучасної України, розв'язання якої відкриває 
справжні перспективи. 

Жовтень 2002 року 
  



 

Відповідь журналу «Welcome to Ukraine» 

Президент Кучма закликав Україну до зміни конституційної системи, 
пропонується проведення кардинальної політичної реформи в країні: 
запровадження європейської пропорційної виборчої моделі, надання 
парламентській більшості права формувати уряд та послаблення повноважень 
Президента. Дехто з політиків навіть каже, що роль Президента поступово 
зведеться до ролі англійської королеви. Відомо, що Європа рухається в 
протилежному напрямку, в бік укріплення ролі в державі. Чи не трапиться так, 
що в сучасний для України час реорганізація влади при відсутності 
громадянського суспільства, прозорої системи судової влади, практики 
демократичних виборів призведе до хаосу і навіть до втрати держави взагалі? 

По-перше, розуміння необхідності зміни системи влади стало основою 
для об'єднання представників різних політичних партій, обраних до Верховної 
Ради України, які заявили про намір проведення спільних акцій протесту 
проти влади, очолюваної Президентом Л. Кучмою. Саме ця обставина змусила 
його оприлюднити своє звернення, з метою: заспокоїти громадськість України 
і світу декларованою готовністю до назрілих політичних реформ; внести 
розкол в лави опозиції, послабити її за рахунок привернення на свій бік 
нестійкої частини народних депутатів від опозиції; використовуючи свій 
вплив на Верховну Раду України, через підконтрольне керівництво і залежних 
депутатів — представників бізнесових структур і криміналізованої олігархії, 
балансуючи на межі штучно створюваної парламентської і ризи, 
дискредитуючи тим самим саму ідею парламентсько-президентської 
республіки, виграти час і забезпечити зміни до Конституції, які дадуть 
можливість остаточно утвердити далеко не демократичний устрій, на чолі с 
самим Л. Кучмою або його наступником. 

По-друге, в Україні сьогодні немає влади в європейському, 
демократичному, в людському розумінні цього слова. В нашій державі вже 
декілька років правлять виключно клани. Зрощення владних і 
бізнесово-кримінальних структур відбулося не тільки на вищій управлінській 
сходинці, а і по всій вертикалі. Тому половинчастими методами нічого 
вирішити не вдасться. 

По-третє, якщо реформувати будь-що (не кажучи вже про систему 
влади) так, як це звикли робити наші можновладці, то тоді, дійсно, ми 
втратимо державу. Адже опозиція в Україні не тільки закликає до 
реформування, вона, головне, має чіткий план цієї реформації і демонструє 
абсолютну готовність це зробити. Зокрема Соціалістична партія України 
вважає, що першими кроками на шляху політичної реформи повинні бути: 



 

■ Створення Комісії Верховної Ради з питань проведення полі-
тичної реформи за участю представників різних політичних сил і фракцій 
Верховної Ради. 

■ Розроблення і прийняття протягом вересня 2002 року Закону про 
концепцію політичної реформи в Україні, складовими якої мають стати: 

1. прийняття Закону України про Кабінет міністрів; 
2. прийняття законів України про імпічмент Президента, спеціальні 

слідчі комісії, спеціального прокурора; 
3. прийняття законів України про вибори до Верховної Ради і 

представницьких органів місцевого самоврядування на пропорційній основі; 
4. запровадження прямих виборів керівників областей і районів; 
5. запровадження дієвого парламентського і громадського контролю 

за виконавчою владою, силовими структурами; 
В основному ці завдання можуть бути реалізовані на основі прийняття 

Закону щодо змін до Конституції, проект якого є на розгляді у 
Конституційному Суді України. 

5 Указ Президента України, в якому він заявив би про перерозподіл 
повноважень структур центральної влади і про ініціювання відповідних змін 
до Конституції України. Ліквідація управлінь і служб адміністрації 
Президента, які дублюють функції Кабінету міністрів. Забезпечення умов для 
діяльності політичної опозиції, припинення переслідування народних 
депутатів, активістів політичних партій з боку спецслужб і силових відомств. 

Тільки реалізація всього комплексу запропонованих заходів дозволить 
безболісно здійснити реформу системи влади в Україні і гарантуватиме 
становлення України як справді незалежної і демократичної держави. 

18 жовтня 2002 року 
  



 

Виступ на «круглому столі» в центрі ім. О. Разумкова 14 
листопада 2002 року 

Шановні колеги, щоб наш круглий стіл був справді круглим столом, то 
треба трошки дискутувати один з одним. Я скористаюся тим, що поряд зі 
мною знаходиться Леонід Макарович, і деякі репліки на його тези висловлю, 
не розвиваючи їх, тому що я думаю, в моєму повідомленні потім можна буде 
це зробити детальніше. 

Ну, по-перше, оформлення законом опозиції, на мій погляд, це 
абсолютно не нагальна справа, тому що дуже різнорідна в нас опозиція, вона 
має різні сфери своєї діяльності, впливу на суспільство, тощо. І з усього 
розмаїття опозиційних сил є опозиція у парламенті, тому вона, її діяльність 
повинна елементарно регулюватися законом про регламент, де повинні бути 
передбачені відповідні права, доступ до засобів масової інформації тощо. 
Відносно домовленості із владою, абсолютно правильно ставить питання 
Леонід Макарович, виникає природне питання: то де ж влада тут? Сьогодні її 
немає і це не випадково. Ця влада не бачить, з ким потрібно домовлятися. Вона 
вважає, що вона самодостатня. Тут Анатолій Матвієнко, на мій погляд, був аб-
солютно переконливий. Чи справді нездійсненним є завдання внесения змін до 
Конституції тепер, причому терміново? Я переконаний в тому, що така 
можливість є. Наведу тільки один приклад: нинішній Президент і цієї 
Конституції не хотів, а вона таки прийнята. Він і змін і их, що продекларував 
24 серпня, скоріше всього, не хоче, але їх можна прийняти. Я також кілька слів 
про це пізніше скажу. 

Відносно угоди повністю згоден з Леонідом Макаровичем, до того к 
угоди не можуть замінити законів і Конституцію. Але він назвав три прізвища 
— Кучма, Мороз, Масол. Не працювала угода, але була ще одна угода — 
Кравчук, Мороз и Масол — працювала без письмової угоди. Таким чином, 
можна зробити висновок, що угода підписується і оді, коли немає довіри один 
до одного, коли немає прозорості в діях и чади, коли якийсь суб'єкт треба 
поставити в якісь межі, хоч би умовні. Годі підписується угода. Але знову ж 
таки це — не вихід, я повністю підтримую Леоніда Макаровича. Стосовно 
прийняття Конституції хочу і казати: 2008 рік — це дуже віддалена 
перспектива щодо зміни системи влади. Сьогодні треба робити, почати треба 
зараз. Ця робота вже розпочата і її можна провести набагато скоріше. Ми 
живемо в дуже цікавий час, коли різні суспільні процеси, на які іншим 
державам, в певні періоди витрачались роки, десятиліття і століття, в нашій 
країні відбуваються настільки прискорено, що сьогодні вони можуть бути 
реалізовані за місяці робити. Так, по суті, диктує логіка суспільного розвитку. 



 

І саме тому, готуючись до повідомлення на обрану тему, «Політична 
реформа. Чому Україні потрібна парламентсько-президентська форма 
правління», я передивився всі матеріали, які цього питання стосуються, у моїх 
статтях, виступах тощо. Але повернувся до проблеми, яка активно 
обговорювалася в нашій партії два з лишком роки тому, коли ми готували нову 
редакцію Конституції. В той час я підготував, на мій погляд, непоганий 
матеріал, який називався «Політична анатомія України», і зараз деякі тези із 
цієї роботи прочитаю, оскільки вони з тих пір абсолютно не змінилися. 

По-перше, я ще раз кажу, що за роки незалежності Україна пройшла 
багато стадій, на які інші держави витрачали багато-багато років. Перша, 
стартова, стадія була таким «броунівським рухом», коли розвалилося все те, 
що визначало структуру соціуму у радянський період. Ця стадія розпочалася 
десь наприкінці 80-х років, і завершилася, по суті, до 1991 року. Я розумію, що 
часові межі тут не зовсім чіткі, це природно, бо таким є предмет аналізу. 

Друга стадія, стадія кристалізації, коли почали утворюватись нові 
структури нашого соціуму в різних сферах суспільного життя: у виробництві, 
бізнесі, культурі, політиці тощо, а також каталізатори, які формувалися 
довкола людей активних. Вони, до речі, зберегли свою, скажімо на російський 
мові, «наследственность» навіть до теперішнього часу. Якщо подивитись 
сьогодні на відомих політиків, бізнесменів, державних діячів тощо, то бачимо, 
що вони з'явилися самі або створили свій бізнес саме в цей період, десь з 
початку 90-х років до 1994 року. 

Третя стадія тривала, приблизно, з 1994 по 1998 рік, і для неї ха-
рактерною була певна феодальна система залежностей. Тому що довкола цих 
кристалів, ініціативних людей, почали утворюватися піраміди взаємних 
інтересів на різних рівнях і гак далі. Але основна особливість цих пірамід 
полягала в тому, що вони створювалися і функціонували на основі власних 
ризиків їх лідерів. 

З 1998 року розпочинається нова стадія, стадія чисто феодальних 
залежностей, коли вже держава вступає у систему взаємин. Це було 
обумовлено тим, що засновники і учасники цих пірамід, які набули розвитку 
найперше у фінансово-бізнесовій сфері, зрозуміли, що без владних 
інструментів обійтись не зможуть. Тому почалося переплетення, бізнесу, 
влади і криміналу, причому переплетення настільки тісне, що такі інструменти 
держави, як міліція, прокуратура, тощо, почали вже використовуватися для 
захисту інтересів цих пірамід. Конкуренція між ними мала місце десь в 
1994-1998 роках. Спочатку кожна структура завойовувала собі простір, де 
вона, так би мовити, мала б свої переваги, шляхом розборок (в Криму, 
Дніпропетровську, Донецьку тощо). Л вже пізніше, коли інструменти влади 



 

почали використовуватися в інтересах цих структур, означені методи 
з'ясування відносин перестали застосовуватись. Тоді, фактично, і відбулося 
злиття криміналу, бізнесу і влади. 

Кримінальні методи відносин ставали формою державного правління в 
той період. Сьогодні ми бачимо те ж саме. Зовні держава має вигляд правової, 
насправді ж управління здійснюється за кримінальними поняттями. І тому, 
проти цієї системи почав оформляйся спротив у діяльності певних політичних 
партій (певних, бо і політичні партії сьогодні теж різні за природою, ви це 
добре розумієте). Коли ми бачимо, що на ринкові відносини, які 
продекларовані в Україні, підтверджені законом, накладається сьогодні 
адміністративна система відносин, то в сукупності це може давати тільки 
корупцію, і це сьогодні основна завада для всіх прогресивних Перетворень, які 
необхідні в Україні. А оскільки влада сьогодні використовується як 
інструмент захисту монопольних, кланово-кримінальних структур у 
суспільстві, то ми прекрасно розуміємо, що без зміни системи влади нічого 
позитивного в державі не відбудеться. 

Тому сьогодні головна проблема нашого суспільства — змінити 
систему влади як основне гальмо в прогресивному розвитку нашої держави. 
Яким чином це можна зробити і чому необхідно це зробити? Ми сьогодні на 
прикладі дискусії про Кабінет Міністрів, зрозуміли, що це є не що інше як 
просто боротьба певних кланових структур. Висновок напрошується такий: 
без демократизації суспільного життя ніякого поступу ефективності 
економіки не буде. Не буде ефективної економіки, тому що клани, які 
функціонують сьогодні, використовуючи інструменти держави, є 
монополістами. Вони задають такі правила гри для інших суб'єктів 
господарювання, зокрема, що ті завжди будуть банкротами. Ці правила гри 
через конкретні тарифи, ціни, пільги, ліцензування й інші інструменти не 
дають змоги працювати нормальному середньому класу, розвиватися йому як 
такому, що може бути гарантом стабільності в суспільстві. Без демократії не 
буде захисту прав людини, не буде дотримання норм Конституції, 
міжнародних зобов'язань України. 

Убивство журналістів, політиків, і все інше — це наслідки такої 
організації життя. Так буде продовжуватись і далі, бо завжди буде щось 
неугодний конкретному суверену, який не хоче, щоб хтось на його владу 
посягав. Це ще одне свідчення того, що без змін в системі влади, без 
демократизації суспільного життя, захисту прав людини краще не буде. Це 
об'єктивна потреба суспільства, а не примха чи, наприклад, незадоволення 
конкретним Президентом абощо. Будь-хто при такій системі, я впевнений, 



 

скоріше за все буде діяти подібним чипом, або створюватимуться умови для 
того, щоб він все одно діяв так само. 

І третя теза — без демократизації суспільного життя не буде гарантій 
суверенності і самої суверенності держави. Те, що ми бачимо сьогодні у 
деяких рефлексивних діях влади на зовнішньому фронті — політична 
залежність, загравання чи то, наприклад, із західними структурами, чи то зі 
східними — це тільки торгівля суверенітетом задля власного збереження. І 
знову ж таки, це об'єктивний наслідок тих речей, які формуються при 
нинішній системі влади. 

Який порядок зміни системи влади? По суті я згоден із Леонідом 
Макаровичем, перш за все — парламентська складова в такій діяльності, бо є 
різні види діяльності, скажімо, масово-політичні акції, де діє вулиця. І вулиця 
буде діяти, активно й інколи радикально до тих нір, поки не буде правових 
механізмів зняття суспільних колізій, конфліктів. Ці механізми передбачені 
Конституцією, але ж сьогодні в Україні вони заблоковані владою, зокрема 
Президентом. Якби працював закон про тимчасові слідчі комісії, про 
процедуру імпічменту, про спеціального слідчого, спеціального прокурора, 
якби функціонував закон про Кабінет Міністрів з визначеннями його 
повноважень, якби 4 роки не блокувався закон про місцеві державні 
адміністрації, якби засоби масової інформації і інформаційних простір не 
належав тим же кланам, які владу придбали собі, привласнили, то багато з 
того, що виливається сьогодні на вулиці як єдина форма вираження свого 
протесту людиною, ми б не бачили. Тому що тоді б одержали той механізм 
реалізації інших позицій, інших напрямків, інших поглядів їм розвиток 
держави, які сьогодні представляються різного змісту або різної форми 
опозиційними силами. Отже, ці масові політичні акції просто провокуються 
нинішньою владою, але механізм змін, звичай по, йде через парламент. 

Конституційний суд, зверніть увагу, майже два роки приглядавсь чи 
можна робити позитивний висновок щодо проекту закону, який абсолютно 
ніяких заперечень не викликав відповідно 157 і 158 статей Конституції. 
Нарешті надав свій висновок, яким чином діяти. Ми обговорювали на нараді з 
головами фракцій цю проблему. Дискусія показала, що в принципі 
представники більшості не мають ніяких заперечень щодо змісту самих змін. 
Але вони не можуть сьогодні чітко заявити свою позицію, бо вони не знають 
позиції Президента. Президент висловився за парламентсько-президентську 
форму правління, але він не знає, що це таке. Тобто він, може, щось і знає, 
тільки люди не знають, що ж він має на увазі. І тому дискусія стає безпредмет-
ною. Ми створили робочі групи, в яких враховуємо пропозиції від фракцій. 
Але ж були дві юридичні неточності. Я підготував уже відповідні уточнення 



 

до двох норм Конституції, які забезпечують сталість влади, безперервність її, 
стабільність та баланс гілок влади і тому подібне. Це абсолютно випливає з 
логіки змін до Конституції. Конституційний суд може дати висновок 
буквально протягом двох тижнів. Це не складає ніяких труднощів. Далі логіка 
повинна бути така. Нинішній парламент розглядає зміни до Конституції на цій 
сесії, схвалює їх в цілому, бо там нема чого заперечувати, і вносить на нас-
тупну сесію. Паралельно Конституційний суд робить висновки по цих двох 
ремарках щодо окремих норм Конституції, в грудні повертає нам свій 
позитивний висновок. І в лютому ці ремарки вже розглядаються разом із 
попереднім документом. 

Ми можемо прийняти закон про внесення змін до Конституції 100 
голосами, і це означатиме початок реального переходу до 
парламентсько-президентської форми правління. Паралельно з тим прий-
мається закон про вибори на пропорційній основі. Тільки потрібно не 
дивувати людей новаціями, називаючи їх європейськими стандартами, і 
видавати закон про вибори на мажоритарній основі при висуненні кандидата 
від партії за пропорційну систему. Пропорційна система передбачає 
голосування за список партії, за політичну партію, за політичну силу, яка бере 
на себе відповідальність, формуючи уряд, звітуючи перед народом, 
впливаючи на уряд і забезпечуючи зв'язок парламенту і Кабінету Міністрів. 

Власне кажучи, це два ключових моменти. Третій ключовий момент — 
свобода слова у повному сенсі цього поняття. Я розумію, що це не так просто 
зробити, розумію, що той, хто одержує шалені прибутки з реклами тощо, буде 
транслювати ту сірятину, якою переповнене сьогодні українське телебачення. 

Ми знаємо, що неможливо перекопати сьогодні голову Держтелерадіо, 
до якого звернулися з листом представники всіх фракцій у парламенті з 
проханням надати хоч 1 годину на тиждень для політичних дискусій. Це 
повинна бути чиста політична дискусія з відповідною тематикою, де скажімо, 
я з Леонідом Макаровичем сядемо один проти одного. Ми не посваримося там, 
ми можемо по-іншому висвітлити ту чи іншу проблему. Так от, 
Держтелерадіо, Ігор Сторожук, одержавши цього листа, який він сам 
запропонував нам підготувати, вже два місяці не знає тепер, що з ним робити. 
Якщо він ніде на таку відкриту дискусію, то не вгодить тим, хто готує темники 
для телебачення і Піших засобів масової інформації. Саме тому третя умова — 
обов'язкова свобода слова, можливо навіть в таких межах, коли, наприклад, 
Представник опозиції кілька разів на місяць (хоч би по годині, хоч би по 20 
хвилин) мав змогу сказати на телебаченні, на Першому каналі те, що він 
думає. Тоді не треба було б виводити на вулиці тисячі людей. І я переконаний, 



 

що тоді скоріше б пішли і політичні реформи, і зміна системи влади відбулася, 
і було б все те, що потрібно у нормальній цивілізованій державі. 

Я думаю, що це і є умови, які забезпечують демократизацію 
суспільного життя, які ведуть до ефективності економіки, захисту прав 
людини, до зміцнення суверенності держави. Тем і напрямків тут дуже багато, 
але загалом для нашої дискусії, нашого круглого столу і наведеного було б 
досить. 

Ще раз дякую за можливість висловитися і за організацію цього 
круглого столу. 

  



 

Виступ на Пленарному засіданні Верховної Ради України 
щодо проектів внесення змін до Конституції України 26 листопада 

2002 року 

Шановні колеги! 

Ми приступаємо до розгляду найважливішого проекту впродовж 
останнього п'ятиріччя. Йдеться про зміни до Конституції України. І, 
природно, могло б виникнути запитання: а чому саме п'ятиріччя? Адже 
Конституція приймалася шість з половиною років тому. 

Більше того, багатьом з пас, хто працював над Основним Законом І за 
нього голосував, хотілося б, щоб він був якомога довше Незмінним, бо в 
демократичній державі стабільність Конституції означає стабільність країни. 
В Україні стабільності немає, але причина того — не стільки в змісті 
Конституції, як в її невиконанні. Тому потреба внесення змін пояснюється 
найперше тим, що в ній слід передбачити механізми, які б не дозволяли нікому 
нехтувати Основним Законом, які б чітко окреслювали права і обов'язки 
кожного суб'єкті юридичної чи фізичної особи, не дозволяли б двозначностей, 
доцільних тлумачень, а якщо говорити про владні структури, — не дозволяли 
б нікому узурпувати владу. 

Хочу привернути Вашу увагу до цікавої і повчальної деталі, — ті зміни, 
що стали предметом розгляду тепер, пропонувалися мною і тими, хто поділяв 
такі погляди, ще десять років тому. А у 1994-1996 роках, після відновлення 
конституційного процесу ми знову намагалися пронести норми, які б 
забезпечували баланс влад. Це відображено в стенограмах засідань Верховної 
Ради того періоду. 

Вийшло так, що рік за роком, здавалось би, незначні вади в фрагментах 
Конституції, внаслідок педалювання саме на них зацікавленими особами, 
виростали до розмірів, здатних перекреслити логіку Основного Закону. І 
відбувалося це якраз впродовж останнього п’ятиріччя, а проявлялося яскраво 
під час виборів 98-го, 99-го, 2002-го років, сумнозвісного референдуму, 
процедур створення «більшостей» у парламенті тепер і два роки тому, під час 
перманентних урядових криз, нелегітимності функціонування уряду, 
недооцінки прав регіонів, руйнування органів самоврядування і т. д. 

Коли ми безсторонньо, не згадуючи конкретних прізвищ, проа-
налізуємо причини таких бурхливих, часом малозмістовних кампаній, то 
виявиться, що в основі нестабільності лежить відсутність балансу, гармонії 
влади. В основі — недосконала система влади. 



 

Не випадково і Президент 24 серпня цього року змушений був го-
ворити про потребу політичної реформи, про зміну системи влади, навіть про 
парламентсько-президентську форму правління. 

Давайте домовимося, принаймні при обговоренні цього питання не 
користуватися дефініціями щодо форм організації державного життя. В 
певних умовах і президентська форма правління може бути демократичною. 
Мова — не про те. Наше завдання — забезпечити: 

• взаємозв'язок і взаємну відповідальність структур влади; 
• прозорість дій влади і, 
• головне, підконтрольність влади народу. 
А це все — на основі верховенства права. 
Цією метою і керувалися автори законопроекту, що повернувся а 

позитивними висновками Конституційного Суду. 
Депутати, котрі уважно прочитали проект закону, бачать, що головні 

зміни стосуються взаємин владних органів у трикутнику: Президент, 
парламент, уряд. Дехто подумає, — це «наїзд» на права Президента, мовляв 
суб'єктивне прагнення. Знову ж таки, будьмо об'єктивними. Ще у 1996 році, 
коли робоча група Конституційної Комісії готувала текст, я просив В. 
Дурдинця і покійного нині Олександри Ємця: «Не пишіть Конституцію «під 
Мороза» чи «під Кучму», Пишіть для держави, бо всі ми і наша діяльність — 
тимчасові епізоди в історії держави, а вона повинна функціонувати за 
стабільними правилами». 

Отож, в проекті змін повноваження переглянуті, частина їх (щодо 
формування Кабінету Міністрів, Центральної виборчої комісії) перейшла від 
президента Верховній раді. Суттєво посилені функції уряду. Він справді стає 
вищим органом в системі виконавчої влади, в тому числі і через повне 
підпорядкування всіх міністрів ні відомств (за винятком СБУ, прикордонної та 
антимонопольної служби), через пряме підпорядкування місцевих державних 
адміністрацій, уряду. 

Водночас це не створює перекосу у владі, бо уряд формуєш » 
парламентом, йому підзвітний і підконтрольний в цілому і черг,і 
підконтрольність кожного окремого посадовця, котрий призначається або 
погоджується Верховною Радою і нею може бути звільнений. 

Тобто Верховна Рада і Кабінет Міністрів зв'язуються спільною 
відповідальністю. Оскільки ж депутати обираються, вони залежні від 
виборців, а їх діяльність звіряється з передвиборними програмами партій і 
блоків, то це забезпечує підконтрольність вищої виконавчої і законодавчої 
влади народу і політичну стабільність суспільства. 



 

При цьому функції Президента щодо впливу на Верховну Раду і 
Кабінет Міністрів посилюються. Він одержує додаткове право розпуску 
парламенту у випадку, коли той протягом 60 днів не може сформувати Кабінет 
Міністрів. При балансі влад Президент стає гарантом цього балансу, арбітром 
і інструментом впливу на ефективність роботи уряду та парламенту. Сильний 
Президент рекомендує відповідальному парламенту сильну кандидатуру 
прем'єра. 

В проекті передбачені підстави формування і права парламентської 
більшості, окремі права меншості (щодо обов'язкового очолюваний 3-х 
комітетів), гарантії стабільності фракцій і груп парламенту через посилення 
дисципліни депутатів, посилення контрольних функцій комітетів і Рахункової 
Палати. 

Примітка. Під час остаточного розгляду проекту змін питання 
більшості — меншості можна вилучити з документу і виписати їх в Законі про 
регламент. 

Удосконалюється процедура введення законів в дію, зменшується 
залежність від суб'єктивного фактора, до 250 голосів знижується Моріг 
подолання вето. Це абсолютно правильний підхід, зважаючи, тим паче, на 
незавершеність політичного структурування суспільства. 

У людей, що не вникали в досвід здійснення влади в Україні, може 
виникнути враження, ніби призначення і звільнення прем'єра за подою 
парламенту, фактична підконтрольність уряду і кожного міністра парламенту 
робить виконавчу владу нестабільною. Навпаки, в таких умовах уряд отримує, 
кажучи російською, «остойчивость», прем'єр, опираючись на більшість 
депутатів, перетворюється на відповідального лідера (хочете — канцлера). 

Звертаюсь, найперше, до фракцій НДП, ППП (трудовиків), «Нашої 
України, особливо Партії регіонів. Ви мали або маєте тепер своїх прем'єрів. 
Скажіть, віт могли (чи можете) їм допомогти, захистити чи проконтролювати? 
Ваш вплив — на момент голосування при призначенні. А далі — все залежить 
від безлічі обставин, які ніякого відношення до інтересів фракцій, депутатів і 
виборців, до інтересів держави не мають. Ви переважно люди з досвідом, 
маєте помітну політичну вагу. Виявляється, за певних обставин все це нічого 
не варте і ті моральні, організаційні та інші затрати, які ви понесли під час 
виборчих кампаній не йдуть в ніяке порівняння з волею чиновника, котрий 
впливає на вашу позицію цькуванням на вас різноманітних, в тому числі 
фіскальних органів. Це принизлива ситуація для багатьох депутатів. 

Скільки ж це може продовжуватись? Зміни потрібні. І лише вони 
роблять депутата парламентарієм. Тоді лише набувають сенсу розгляд і 
виконання урядових програм, засад політики, прогнозів 



 

соціально-економічного розвитку, бюджетів тощо. До того ж, ми маємо гіркий 
досвід перманентної урядової кризи при нинішній владі, невмотивованих змін 
прем'єрів, нестабільності влади, коли особиста залежність урядовця важить 
більше його професійних якостей. Це ненормально. 

Зрозуміло, що і припинення та початок функціонування Кабінету 
Міністрів тепер прив'язується до терміну роботи Верховної Ради, що є цілком 
логічною умовою взаємної відповідальності двох ланок влади, того явища, яке 
стало найбільш дефіцитним впродовж років незалежності України. 

Також з метою стабільності, упевненості в собі керівників місцевих 
органів виконавчої влади пропонується призначення та звільнення голів 
місцевих держадміністрацій проводити Кабінетом Міністрів за поданням 
прем'єра. 

Це абсолютно логічне рішення, бо керівники місцевих галузевих 
управлінь підпорядковані міністерствам та відомствам, отже і Кабінету 
Міністрів, в багатьох аспектах своєї діяльності повністю контролюються 
держадміністрацією. А голови адміністрацій фактично не за лежні від 
Кабінету Міністрів. Створюється штучне протиставлення людей в структурах 
виконавчої влади на місцях. Так зароджуються десятки і сотні конфліктів, 
котрі шкодять справі, гальмують виконання управлінських рішень, виконання 
законів. 

Загальна логіка змін до Конституції передбачає демократизацію всіх 
сфер життя в державі. Це важливо, виходячи з багатьох міркувань 

По-перше, організація системи влади повинна відповідати еко-
номічній моделі. Ефективною, конкурентною, ринковою економіка не стане 
без демократичного управління. Альтернатива йому — адміністрування, що в 
поєднанні з ринковими засадами створює корупцію, — те, що найбільше 
характеризує сьогодні ситуацію в Україні. І не тільки корупцію. Безліч 
прикладів того, як знищується в Україні бізнес, ви можете навести з власного 
досвіду. Цьому явищу ми ще не маємо і визначення. Воно суто українське і 
має ознаки бандитизму. (На жаль його природа — в системі влади). 

Те ж саме стосується і соціальної сфери. 
І те, що демократизації вимагають представники ідеологічно різних 

політичних сил, свідчить про усвідомлення гостроти проблеми в суспільстві, 
про те, що представники опозиції, зокрема, відстоюю м. у боротьбі з режимом 
не шкурний інтерес, а перспективу держави всього суспільства, кожної 
людини. 

По-друге, демократизація державного життя різко знижує вплив 
суб'єктивного фактора, за тим послідує розширення простору свободи слова, 



 

самоуправлінських засад, основ громадянського суспільстві краще 
захищатимуться права і свободи громадян. 

По-третє, прозорість дій інститутів влади, що впливає з 
демократизації, захищатиме і суверенітет держави, а посилання ролі 
парламенту при всіх політичних, регіональних та інших особливостях України 
сприятиме її згуртуванню, громадянському спокою. 

По-четверте, розмови про євроінтеграцію можна сприймати всерйоз 
лише при гармонізації системи державного управління в Україні і 
європейських державах, хоч би виходячи з більшої прогнозованості політики 
України, адекватності дій і висловлювань вищих керівників держави 
рішенням колегіальних органів, волі народу. 

Лише цих моментів вистачало б, аби стверджувати, - внесення змін до 
Конституції назріло.  



 

Виступ на спільному форумі опозиційних сил 2 березня 2003 
року 

Дорогі друзі! 

Вперше в Україні збираються справжні представники народу, котрим 
вій — народ — довірив боротися за переміни в державі. Місія наша висока, 
відповідальна. Щоб з нею справитись, напевне раніше потрібно було 
зустрічатися. Але і тепер, і можливо, тим більше тепер, нам потрібна взаємна 
порада. 

Наші опоненти, а це фактично вся владна система, сьогодні і завтра 
вдадуться до замовчувань і перекручень, аби в очах суспільства ми здавалися 
диваками, котрі на догоду власним амбіціям борються (конкретно) з 
президентом, головами адміністрацій, урядовцями І т. д., будуть шукати 
юридичні підстави нелегітимності опозиційних дій. Тому слід на самому 
початку визначитись в термінах. Так, ми опозиція до влади, її політики. Але 
влада узурпована, в центрі і регіонах здійснена ревізія волі народу. Він 
результатами минулорічних виборів довів, що хоче іншої влади, іншої 
політики, іншого життя. Рівень довіри до влади — мінімальний. Таким чином, 
влада знаходиться в опозиції до народу. Тому тема опозиційності зовсім не 
дискусійна. Це влада в опозиції до народу, а наша опозиційність владі є 
виявом волі переважної більшості людей. Отже боротьба наша 
справедлива, лінія виправдана, а дії винятково легітимні. 

Звертаючись до тих, хто дбатиме про фальшивки на пашу адресу, 
скажемо: заспокойтесь, панове. Йдеться не персонально про Л. Кучму або 
представників багатотисячної армії його чиновництва, майже мільйонного 
загону озброєних людей, виставлених на захист існуючого режиму. Він 
особисто, як і весь режим — день вчорашній, етап минулого, однозначно 
негативний досвід реакційного правління. Ми хочемо з цим покінчити! Ми 
зобов'язані це зробити! Ми зробимо так, як того бажають люди! 

Вся наша новітня історія, власне, початок історії суверенної України, 
переконує в необхідності демократизації державного управління. Не варто 
витрачати час нашої зустрічі на пояснення природи нинішнього режиму. 
Досить зважати на факти, на практику, ямі перекопує в правильності нашої 
позиції. 

В нинішній Україні всі сфери суспільного життя: економіка, політика, 
культура, бізнес... змушені базуватися на кланово-кримінальній основі. 
Кланово-монопольні утворення в економіці задають правила гри усім 
суб'єктам ділового життя через ціни, тарифи, через пряме втручання в 



 

господарські стосунки тих, хто хотів би легітимно, поза диктатом кланів 
займатися своєю справою. Оволодівши найдохіднішими секторами 
економіки, орієнтуючись на її експортні, найперше сировинні компоненти, 
монопольні клани убивають будь-яку ініціативу всередині країни, не 
дозволяючи розвиватись дрібному і середньому бізнесу, боячись конкуренції, 
блокують зовнішні інвестиції, неухильно перетворюють Україну на колонію. 
З відсутністю навіть натяків на демократію в економіці стикаємося на 
кожному кроці: при ліцензуванні підприємницької діяльності, організації 
тендерів та конкурсів, приватизації, налагодженні виробничої кооперації. 
Маючи шалені доходи, частину їх клани витрачають на формування влади, 
підпорядковуючи її механізми своїм інтересам. В результаті в Україні під 
найвищим патронатом диким цвітом буяє корупція, хабарництво і 
здирництво, а економіка дедалі більше деградує, що сконцентровано ви-
являється в безробітті, міграції і майновому розшаруванні населення. 90% 
його бореться за виживання, 10% життям задоволені, з них невелика частина 
володіє майже всіма багатствами України. Вона, між іншим, і сама розуміє, що 
до безконечності так продовжуватись не буде і готова була б пристати на 
соціально виправдані правила поведінки. Проте нинішня влада цих правил не 
запропонує, бо вона здатна функціонувати лише в атмосфері 
невизначеності, інтриг, тасування кадрових колод переслідувань за 
політичні погляди, в задушливій атмосфері стежень, доносів і брехні. Брехні, 
котра потоком ллється з телеекранів та інших залежних ЗМІ, підтверджуючи, 
що у влади, яка не виражає волю більшості, не підтримується більшістю 
населення, є лише два інструменти впливу на народ: залякування і 
брехня. 

Ми ж прагнемо іншого, — створення умов для розкріпачення 
потенціалу кожної людини, для свободи людини, яка повинна мати працю, 
зарплату, гарантії на освіту, охорону здоров'я, захист материнства і дитинства. 
Дати людям перспективу, — така мета опозиції. І добитися того можна лише 
шляхом демократизації усіх аспектів суспільного життя: економіки, політики, 
державного управління, духовної сфери. 

Без демократії не може бути ефективної економіки, — так 
розуміємо ми основну загрозу розвитку країни. І коли ми заявляємо про 
необхідність зміни системи влади, то передбачаємо якраз таким шляхом 
відсторонення від неї кланово-кримінальних угрупувань. Демократія в 
економіці передбачає найперше демократію в політичному житті. А головне, 
демократія не допустить створення нових кланів як нової влади. 

Оскільки політика створює умови для інших сфер суспільного життя, 
то первинним для нас стає саме політична реформа, створення умов для 



 

балансу влади. І першим кроком у цьому напрямку мають стати вибори на 
пропорційній основі в усі рівні рад, перерозподіл обов'язків у трикутнику: 
президент — парламент — уряд, внесення відповідних змін у Конституцію. 

Не треба приховувати, навіть всередині опозиції є різні бачення 
політичної реформи. Але всі ми безумовно сходимось на погребі балансу 
функцій влади, на посиленні ролі регіональних органів влади, особливо 
місцевих органів самоврядування, загалом — на підконтрольності влади 
народу. 

Власне, є лише одна альтернатива. Або ми доб'ємося зміни системи 
влади і тоді, спираючись на довіру народу, єдиними зусиллями, єдиною 
командою виборемо всі ключові лапки влади, умовно кажучи, цією 
аудиторією. За таких умов соціалісти готові до найширших компромісів. Або, 
імітуючи єдність, допоможемо комусь зберегти все як є. Іншого варіанта не 
існує. Добрі царі є лише в казках, а в житті — від Ірода до Леоніда жоден не 
відзначився справедливістю. 

Практика останніх років показала, що в недемократичних умовах, при 
узурпації влади нічого не варті права і свободи людей. їх ніяк не можна 
захистити. Убивства політиків, журналістів, бізнесменів, убивства тисяч 
громадян, настрої відчаю і безнадії, що підтверджуються багатьма тисячами 
самогубств іще одне свідчення назрілості політичної реформи. Нині у 
багатьох випадках інститути держави; прокуратура, міліція, податкова та інші 
служби стають інструментами кланів. Громадянину не добитися захисту своїх 
прав і свобод, не захистити їх навіть у судах, коли порушення прав очевидні. 
Ще раз повторимо: без демократії немає гарантії прав і свобод людей. 

Немає і гарантій суверенітету. Люди в Україні фактично відсто-
ронені від влади. З нею вони ототожнюють державу, отже не сприймають її 
своєю. А за державу, багатьма своїми проявами лиху до людей, народ 
боротися не буде. Це, між іншим, створює зручні умови для тих, хто 
знаходиться на високих щаблях влади. Вкотре доводиться повторювати, що 
задля порятунку власної шкури, відчуваючи загрозу відповідальності за 
вдіяне, високий посадовець, в т. ч. і глави держави, здатен під гарантії власної 
безпеки закласти суверенної країни. Це може здійснюватися без будь-яких 
політичних декларацій, шляхом поступової здачі інтересів держави, її 
стратегічних пріоритетів, її майна, сировинних та людських ресурсів. Щоб не 
здаватися голослівним, проаналізуйте, кому належать стратегічні об'єкти 
економіки, які афери задіяні стосовно українських чорноземів, скільки людей 
шукає тепер порятунку за кордоном. 

Безумовно, потребує стабільності, послідовності, прогнозованості і 
зовнішня політика України. Ми повинні ефективно співпрацювати з усіма 



 

країнами, де є інтерес держави, не звужуючи географічні і політичні рамки за 
принципом: «або.., або...». 

Сформулюємо загальну мету нашої боротьби. Це врешті-решт бо-
ротьба за людину, за демократію, за державу, за достойне життя України. 
Бо без демократії не буде ефективної економіки, не буде захисту прав 
людини, не буде самої держави. Звідси і висновок щодо мотивації нашої 
боротьби: політична реформа — не примха активу опозиційних партій чи 
окремих соціально активних людей, а об'єктивна потреба суспільства, 
єдина умова збереження перспективи України. 

Минулий рік дав нам кілька знаменних явищ, ознак перемоги над 
злом. Першою серед них є воля народу, висловлена 31 березня, коли за списки 
партій і блоків, що проголошували незгоду з курсом держаки, незгоду з 
владним режимом, висловилися більше 70% виборців. Це дає нам силу для 
боротьби. Це зобов'язує нас боротися. 

Інша ознака проявилася восени, коли в знак протесту проти ревізії 
виборів сотні тисяч людей взяли участь в акції «Повстань, Україно!». Єднання 
людей від різних партій, під різними прапорами засвідчило початок 
формування в Україні громадянського суспільства. Суспільства, не 
байдужого до власної долі, для якого збереження основи демократичного 
розвитку держави, її матеріального, інтелектуального і духовного потенціалу 
стає вищим від розбіжностей ідеологічного змісту. Простіше кажучи, люди на 
власному досвіді засвоїли істину: треба слухати і чути одне одного, треба 
спочатку зберегти свою державу, тоді лише мають значення ідеології, їх 
відмінності та сприйняття їх усім народом. 

Ще одна ознака, можливо не яскрава зовні, але багатозначна за 
змістом, проявилася в кіпці року. Тоді панівний режим спробував розкипати 
парламент, — останній острівець демократії в сучасній Україні. Це йому не 
вдалося. Виявилося, що не зважаючи на тиск, залякування, підкупи і шантаж, 
депутати в більшості своїй відчувають відповідальність перед народом, а він 
однозначно не сприймає, не поважає нинішній режим, не вірить йому. Народ 
хоче перемін. Інтуїтивно він бачить перемогу в об'єднанні опозиційних сил. 
В якій формі це має статись, у який час, — це деталі. Загальне полягає в тому, 
що це наша проблема, а люди її розв'язання бачать у спільності наших дій. 

Нехай це буде узгоджена боротьба наших політичних сил, командні дії 
лідерів. Не купуймось на провокації провладних «піарщиків» щодо єдиного 
кандидата в Президенти. Це не сьогоднішня тема і не найважливіша проблема. 
Врешті-решт, не про посади чи пріоритети йдеться, — цього добра у державі 
вистачить для всіх. 



 

Йдеться про порятунок України, про нинішнє і майбутнє життя її 
громадян. В цій боротьбі вистачить місця для всіх, хто стурбований долею 
України. Відкиньмо підозри, недовіру, вагання чи корпоративні інтереси! Все 
це — суєта порівняно з метою, котру ми бачимо. 

Зміна владного режиму, зміна системи влади (а це, повторюю, 
принципова позиція для соціалістів) — об'єктивна необхідність і за-
кономірність. Але в суспільному житті об'єктивності не реалізуються 
автоматично. Вони потребують постійних зусиль тих, хто розуміє суть 
протиріч і бачить шляхи їх розв'язання. Крок за кроком, акція за акцією, дія на 
вулиці, в парламенті, інформація в газеті чи на мітингу... наближають 
необхідні переміни. Ні в кого не повинно викликати розчарування те, що 
жаданого результату поки не досягнуто. Не зважайте на спекуляції з цього 
приводу різних політологів, аналітиків тощо. То здебільшого платні агенти 
режиму. А нам своє робить! І результат буде. Він уже є у безлічі проявів, у 
тому, що суспільство змінюється, прокидається, що люди з нашою допомогою 
правдиво оцінюють те, що є і розраховують на те, що буде так, як ми 
пропонуємо. 

Дорогі друзі! 
Маємо щастя жити у винятково відповідальний час. 
Будемо пам'ятати про свою високу місію на всіх етапах нашої бо-

ротьби. 
Будемо постійно відчувати відповідальність перед народом за до-

сягнення того рівня життя, якого достойні наші люди. 
Будьмо разом і здобудемо спільну перемогу! 
  



 

ЗА ЧЕСНУ ВЛАДУ! ЗА КРАЩЕ ЖИТТЯ! 

Лист-звернення до громадян України 

Шановні друзі! 

Мій життєвий досвід і відкрита політична діяльність дозволяють 
звертатися до співвітчизників у такий спосіб. Вважаю це і своїм обов'язком, 
особливо тепер, коли з'явилися нові політичні обставини. 

Ви знаєте, що на початку березня Президент Л. Кучма звернувся до 
народу з приводу змін до Конституції та їх обговорення. За заготовленим 
сценарієм негайно звідусіль полився єлей щодо підтримки «демократичних» 
новацій президента. В чому причина? 

Разом з Л. Кучмою я був співголовою Конституційної комісії, котра 
готувала Основний Закон до прийняття у 1996 році. Сьогоднішня ініціатива 
президента, продовження давньої дискусії про організацію державної влади. 
Не зумівши сім років тому юридично закріпити особисту диктатуру, явочним 
порядком узурпувавши владу, ігноруючи зміст Конституції, він тепер 
намагається зафіксувати таке становище. І нехай не піймаються на дешевинку 
довірливі українці, —  ніякої парламентсько-президентської форми 
правління президент не пропонує. 

Логіка змін передбачає досягнення двох основних цілей: 
— зробити «кишеньковим» парламент і всі суди; 
— закріпити за нинішнім президентом довічний статус правителя. 
(Л. Кучма лукавить, згадуючи про наступників. При схваленні 

пропонованих ним змін, його наступником пожиттєво буде... Л. Кучма). 
Для досягнення першої цілі змінами передбачений двопалатний 

парламент, де верхня палата з кількох десятків ставлеників президента 
повністю контролює нижню палату: пропускає або не пропускає запни, 
здійснює разом з президентом (себто, президентом одноособово) усі 
найважливіші кадрові призначення, в тому числі Генерального прокурора, в 
Центральну виборчу комісію, в Конституційний Суд. 

Нижній палаті ніби делегується право формувати уряд, але 
найважливіші міністри, з допомогою яких у покорі можна тримати верхню 
палату, призначаються президентом без ніяких узгоджень. Тобто нижня 
палата одержує фіктивне право впливати на уряд, але вона може бути в 
будь-який час, з надуманих причин, розпущена. (Верхню палату розпускати не 
передбачається). 

Друга ціль замаскована ніби гарною пропозицією про вибори всіх 
рівнів одного року і про обрання на п'ятирічний термін президента, 



 

парламенту і місцевих рад. Треба мати на увазі, що різні терміни повноважень 
президента (5 років) і представницьких органів (4 роки) в Конституції 
передбачені для гарантій стабільності влади. Підгонка ж під один рік обрання 
робиться не випадково. Якщо в Конституції з'явиться така норма, то 
парламент ніколи не працюватиме 5 років поспіль (прав і приводів для 
розпуску вистачить), і президент ніколи не ніде у відставку, бо матиме 
конституційну причину, — потребу обиратися в один рік з парламентом на 
5-річний термін. 

Якщо не брати до уваги десятки інших реакційних пропозицій, то й 
згаданого досить, щоб зрозуміти, що стоїть за ініціативою президента. 

Соціалісти України уже багато років наполягають на розмежуванні 
влади, на тому, щоб вона контролювалася народом. Ми перекопані, що 
президент не повинен втручатися у формування уряду, роботу судів, 
призначати Генпрокурора тощо. Це обов'язок парламенту, як і обов'язок 
відповідати за роботу цих органів під загрозою власного розпуску. Розпуску 
не тому, що комусь так заманулося, а тому, що влада не досягає поліпшення 
життя народу. Ми вважаємо необхідним ввести обрання (а не призначення) 
керівників районів і областей, ліквідувати присвоєні держадміністраціями 
привілеї, — розпоряджатися всім і ні за що не відповідати. 

Те, що пропонуємо ми, і є засадами демократії європейською 
зразка. Тільки тоді можна гарантувати зростання ефективності 
економіки, захист прав та інтересів людей, гарантувати збереження ук-
раїнської держави. 

Не вірте нещирим ініціаторам так званих реформ. Вони якраз знають, 
що творять. їх турбує шкурний інтерес. Вони бояться відповідальності за 
скоєне: суцільну корупцію, хабарництво, політичні вбивства, фальсифікації. 
Вони не хочуть, щоб народ, ним обрана влада визначала, куди витрачати 
кошти: на будівництво резиденції чи на лікування хворих, на яхти чи на 
зарплату учителю; куди повинна іти виручка від приватизації — на 
повернення заощаджень чи на безмірне збагачення кланів. Щоб ніхто не 
запитав про долю державного майна, землі, про ціни на хліб, плату за житло, 
про причини небувалої еміграції і вимирання народу. 

Вони бояться правдивого суду першої інстанції і бояться пародии го 
суду. А суд історії для них був і залишається вигадкою. 

Ось у чому причина владних ініціатив. 
Разом з іншими опозиційними силами ми закликаємо вас підтримати 

створювані рішенням Всеукраїнського з'їзду рад штаби і ланки опору, 
роз'яснювати близьким, знайомим, товаришам по роботі, своїм землякам суть 



 

політичної реформи «по-президентськи». Закликаємо приєднуватись до акцій 
протесту «Повстань, Україно!» 

Зміцнюймо єдність усіх, хто хоче жити по справедливості! Сьогодні 
немає лівих і правих, є ті, хто на боці правди, і ті, хто на боці зла. 

Разом — до кращої долі! 
15 березня 2003 року 

  



 

Доповідь на парламентських слуханнях 9 квітня 2003 року 
з приводу президентського проекту змін до Конституції 

Шановні депутати, інші учасники слухань! 

Звертаюся також до всіх, хто нас бачить і слухає. 
Вперше після прийняття Конституції ми розглядаємо таке складне 

питання. І справа навіть не в тому, складніше воно чи ні порівняно з тим, що 
ми готували для Конституційного Суду два роки тому. Складність у тому, що 
проект Президента принципово (щоб не сказати: діаметрально) суперечить 
тому, що парламент погодив раніше, що випливає із логіки назрілої 
демократизації суспільного життя. Хотів би, щоб сказане не сприймалося з 
упередженням, тому спробую ретельно проаналізувати суть законодавчої 
ініціативи Президента. Не оформленої поки що відповідним чином, але, за 
його пропозицією, вже обговорюваної в суспільстві. 

Із звернення Президента та його Указу від 6 березня, з його виступу у 
Харкові та інших місцях, з багатьох висловлювань коментаторів, політологів 
випливає кілька ключових ідей, які змінами до Конституції хоче втілити у 
життя глава держави. Головна серед них ідея побудови відповідальної влади, 
себто, інститутів влади, які своєю сутністю, статусом представлених там 
посадовців несли б відповідальність за наслідки прийнятих рішень. 

Мета — винятково важлива, назріла. Адже безвідповідальність 
інститутів влади, — чи не найважливіша причина нинішньої 
соціально-економічної руїни і політичної кризи. Форма досягнення поставле-
ної мети — парламентсько-президентська модель державного управління 
також не викликає сумніву, тим паче, що вона ефективна, пройшла перевірку 
часом у європейських країнах. А ми ж, як відомо, рухаємося в бік Європи. 
Навіть із цієї причини нам потрібно адаптувати законодавство до стандартів 
Європи і, звичайно, адаптувати сиг тему управління. 

Іще одна попередня умова. Ми сьогодні не ведемо дискусію і 
приводу необхідності зміни системи влади, впливу існуючої системи на 
етап економіки, захист прав людини, гарантії державності. Свідомо не 
ведемо дискусії, щоб уникнути звинувачень в зведенні політичних рахунків. 
Нехай офіційні речники нинішньої влади говорять про успіхи, а багато хто 
вважає що успіхів немає. Це важливо для з'ясування позиції. Але сьогодні 
важливіше те, що Президент сам визнав, що створена система влади 
вступила в протиріччя із потребами і логікою суспільного розвитку, 
визначеного, до речі, в першій статті нашої Конституції. Тому беремо 
пропозиції Президента як предмет аналізу в контексті ним же 



 

проголошених цілей. Не будемо торкатися при цьому речей несуттєвих, 
редакційних та інших неточностей. Вони могли трапитися в будь-якому 
попередньому матеріалі, особливо, якщо він готувався, схоже, поспіхом. 

Найбільше змін проектом Президента передбачається щодо функцій 
парламенту, його структури і статусу. Тому аналіз розпочнемо з цієї частини. 

Змінами до статей Конституції від 75-ї до 85-ї передбачається повна 
реконструкція парламенту, зміна його функцій та процедури прийняття 
законів, а саме: 

■  введення двопалатності; 
■  скорочення кількості народних депутатів; 
■  продовження терміну повноважень депутатів з 4-х до 5-ти років; 
■  припинення повноважень депутата при виході (виключенні) його 

з фракції чи недисциплінованості; 
■  визначення статусу постійно діючої більшості. 
Позитивним тут можна вважати увагу Президента до потреби 
політичної визначеності депутата, необхідності припинити ходіння 

депутата з фракції у фракцію, з партії у партію. Врешті, йдеться про повагу до 
виборця, з іншого боку — (сподіваюсь) про серйозність Намірів Президента 
щодо підтримки пропорційної системи виборів. 

До речі, політична стабільність і визначеність парламенту перед-
бачається і в проекті, що уже пройшов експертизу у Конституційному Суді. 
Автори цього проекту — народні депутати — представляють різні фракції 
нинішнього (і минулого) складу парламенту. Отже, в цій частині змін можна 
знайти компроміс. Що стосується необхідності зміцнення дисципліни 
депутатів, то це питання не Конституції, а Регламенту, ми ж апріорі 
сприймаємо законослухняність і дисциплінованість усіх — від слюсаря до 
міністра і президента. 

Інші пропозиції викликають занепокоєння. 

ПРО ДВОПАЛАТНІСТЬ 

Цю новацію слід розглядати в сукупності з функціями двох палат та 
порядком їх формування. Бо у світі є різний досвід. І справа навіть не в тому, 
однопалатний чи двопалатний парламент, а в тому, наскільки ефективними є 
противаги і стримування між гілками влади, наскільки влада збалансована. 
Подивимось, чи є цей баланс у аналізованому варіанті, у його конкретних 
пропозиціях. 

Спочатку щодо скорочення кількості членів Верховної Ради. Ця 
пропозиція віддає популізмом і не більше. Насправді (і громадяни це мають 
знати), кількісне скорочення буде незначним — менш ніж на 70 чоловік, але 



 

фінансові витрати (про них весь час нагадують недоброзичливці парламенту) 
зростуть, бо для верхньої палати доведеться створювати новий апарат: для 
нових комітетів і не тільки. 

Цікава деталь: в проекті ретельно виписана процедура створення 
нижньої палати, порядок обрання, підстави позбавлення мандатів, причини 
розпуску палати, але нічого з того не передбачено для верхньої палати. Все це 
не випадково, бо іі назва «народний депутат» застосовується до представників 
нижньої палати. Лише у ст. 87 мимохідь (схоже, через недогляд) згадується, 
що члени верхньої палати теж вважаються народними депутатами. Однак за 
функціями, правами і повноваженнями вони не прості депутати, а «біла 
кістка». Як вони обираються чи іншим способом потрапляють до Верховної 
Ради, невідомо. Важливо, що їх не можна позбавити мандатів, не можна роз-
пустити палату. Не випадково, напевно, у ст. 76 суб'єкт законодавчої 
ініціативи делікатно пропустив процедуру прямих виборів, яка повторно 
приводиться в спеціальному (щодо Верховної Ради) розділі нинішньої 
Конституції. Можна лише здогадуватись, що це запозичення з досвіду 
білорусів, де третина верхньої палати призначається Президентом, а решта 
обирається не народом, не прямими виборами, а ступеневими, від зборів 
депутатів усіх рівнів. Тобто, від області у пас можуть бути направлені три 
представники, котрі будуть працювати не обов'язково на постійній основі. 
Неважко здогадатись, що це будуть голови обласних держадміністрацій, деякі 
слухняні голови обласних рад і голови міст, які «правильно» розуміють звідки 
вітер віє. Якщо ж виникне проблема суміщення посад, то Конституційний 
Суд, як у випадку з головою Вищої Ради юстиції пояснить, що т. зв. губернато-
ром можна бути і на громадських засадах, все одно він ні перед ким (окрім 
Президента) і ні за що не відповідає. 

Іншими словами, верхня палата буде другою адміністрацією 
Президента. Перша контролюватиме всю виконавчу, друга — законодавчу 
владу. Не просто контролюватиме, а буде суттю цієї влади, перебравши на 
себе всі повноваження парламенту. Якщо нині окрім правовідносин, які 
регулюються законами, а їх — 31-а, ще 36 віднесені до конституційних 
повноважень парламенту, то з них лише 4 залишається у віданні нижньої 
палати, а саме: 

— прийняття законів (крім тих, що віднесені до компетенції спільних 
засідань двох палат); 

■  затвердження загальнодержавних програм; 
■  призначення за поданням Президента прем'єр-міністра, а за 

поданням прем'єра — «урізаний» склад Кабінету Міністрів; 



 

■  призначення виборів Президента у визначений Конституцією 
термін. 

Із цих 4-х повноважень два є процедурними, не дуже важливими 
(затвердження програм та призначення виборів), а законодавча робота 
повністю контролюється верхньою палатою, маючи в розпорядженні і 
нездоланний механізм вето. 

Практично всі установчі і контрольні функції віднесено до верхньої 
палати (читай: до адміністрації Президента), в тому числі призначення 
Генпрокурора, складу ЦВК, навіть Конституційного Сулу, для чого з'їзд 
суддів позбавляється права на участь у такому формуванні. 

Давайте зробимо маленький відступ. Прихильники верхньої палаці 
(так само, як і прибічники мажоритарної системи виборів) весь час 
підкреслюють, що обрані (чи призначені) таким способом депутати дбатимуть 
про інтереси регіонів, про інтерес конкретного громадянина. Тоді виникає 
кілька, принаймні, запитань. Перше, а яким чином участь у призначенні 
Генпрокурора чи судді Конституційного Суду або члена ЦВК стосується 
інтересів конкретного регіону? Друге, таким чином депутат з регіону може 
відстояти інтерес регіону? Адже Інструмент єдиний — закон, в т. ч. і закон 
про бюджет, який приймає не один чи кілька депутатів, а весь парламент і 
проявляти доброчинність за межами бюджету чи за рахунок загального 
бюджету є таким же порушенням закону і державного порядку, як і будь-яке 
інше порушення. 

Кажуть, «прив'язаний» до території депутат частіше зустрічається з 
громадянами, краще дбає про їхні інтереси. Питання дискусійне. Воно — не з 
юридично-правової,, а з морально-політичної сфери. Відомо, як багато уваги 
роботі з виборцями приділяють депутати — «мажоритарники» Б. Губський, В. 
Гуров, С. Ніколаєнко, С. Матвієнков, О. Царьов, Л. Черновецький, Є. Жовтяк, 
М. Мартиненко, Т. Чорновіл та інші, застосовуючи різну методику і різні 
можливості. Але члени фракції соціалістів (за інших не говоритиму) В. 
Шибко, М. Мельничук, В. Семенюк, В. Цушко, О. Барановський, М. Мельник, 
котрі пройшли в парламент за списком партії, цій стороні спілкування з 
громадянами приділяють ніскільки не менше уваги і часу. 

В сукупності двопалатність в українському парламенті означає 
ліквідацію парламентаризму, повне підпорядкування Верховної Ради 
Президенту, його адміністрації. Передача парламенту права формувати 
частину Кабінету Міністрів (як доказ нібито посилення ролі парламенту) 
виглядає принаймні комічно. Воно повністю нейтралізується механізмами 
двох вето (верхньої палати і Президента), передачею контрольних функцій 
верхній палаті, збереженням за президентом права на свій розсуд скасовувати 



 

будь-які акти уряду, і суб'єктивними, надуманими підставами розпуску 
нижньої палати. 

Інструментом розправи і послуху щодо законодавчого органу вибрано 
створення і функціонування «постійно діючої більшості», — витвору 
української юридичної, м'яко кажучи, не зовсім здорової практики. Що таке 
«постійно», що значить «діюча», що є «більшість», за якими критеріями і ким 
це визначається? Це та багато інших питань зовсім не риторичні, бо так звана 
«більшість» стає умовою існування або ліквідації парламенту. Не згадуємо і 
те, що більшість (у світі і у нас відома як процедурна, а не юридична 
категорія), тема не Конституції, а Регламенту Верховної Ради. 

Схоже на те, що дбаючи про створення механізмів відповідальної 
влади, суб'єкт законодавчої ініціативи думав про відповідальність депутатів 
перед Президентом, забувши, що відповідати треба перед джерелом влади — 
народом. Відповідати перед ним слід і депутату, і Президенту, і міністру. Для 
народу ж цікавим є те, ефективно чи ні діє влада, зокрема уряд. «Тому 
логічним є розпуск парламенту... за несформування або ж надто часте 
«переформування» уряду»... — радять професіонали з науково-експертного 
управління Верховної Ради. І це правильно, бо за своїми переконаннями 
депутат (чи депутати) можуть не захотіти входити в якесь об'єднання (ту ж 
«більшість») I навіть зусиллями прокуратури, податкової чи якоїсь іншої 
служби, уявімо, це може не вдатись. Але ці люди — обранці народу, яке право 
має Президент нехтувати волею виборців, здебільшого не його виборців? Це 
діаметрально суперечить природі конституційного права, прав і свобод 
громадян. 

Ще кілька слів з приводу відповідальності. Наше (умовно кажучи, 
наше) телебачення методично повторює висловлювання Президента щодо 
відповідальності ... парламенту. Ця тема його турбує постійно. Навіть далеко 
від Батьківщини, скажімо, в Португалії чи Монголії, він не забуває про право 
Президента розпускати парламенті. Невже для того треба робити далекі 
турне? Досить почитати книжку «Конституційне право зарубіжних країн», чи 
попросити її автора Володимира Михайловича Шаповала, заступника Голови 
Конституційного Суду зробити невелику довідку. І тоді можна дізнатись, що 
подібні право Президента там урівноважується його обов'язками і правом 
парламенту щодо Президента. Пам'ятаєте, Кобзар іще про це писав: 

Не дуріте самі себе,  
Учітесь, читайте,  
І чожому научайтесь,  
Й свого не цурайтесь. 



 

Видно, що вся затія з політичною реформою до того і зводиться, — 
зробити парламент відповідальним, точніше: слухняним перед 
президентом. 

Але принцип розподілу влад передбачає, що відповідати має кожей за 
своє. І якщо парламент працює сьогодні менш ефективно, ніж годилось би, то 
це перш за все, вина Президента, який на порушення Конституції, законів, 
норм совісті та моралі втручався у вибори, різними спікеріадами і не тільки — 
в організацію роботи парламенту. Поки не добився своєї відносно слухняної 
більшості. То до кого тут претензії? А, з іншого боку, які закони, потрібні 
Президенту (скажемо ширше: державі) Верховна Рада не прийняла? 
Податкове чи бюджетне законодавство? Так, податкова система недосконала. 
Але пригадайте, як ці закони протискувалися через парламент урядом. 
Урядом, одноособово створеним Президентом і відповідальним перед ним. 

Відповідати треба за наслідки прийнятих рішень. Держава, її влада 
має відповідати перед народом. А в ній — кожен за себе. Хіба парламент 
щороку майже міняв уряди? Невже парламент придумав трасти, якими 
пограбовано мільйони громадян? Це парламент здійснив небувалу в історії 
гіперінфляцію, внаслідок якої «згоріли» людські заощадження? Це 
парламент провів у 94-95 pp. Обвальну сертифікатну приватизацію і сьогодні 
те, що належало державі, за безцінь перейшло у руки купки «відповідальних 
перед Президентом»? Це парламент декретами скалічив пенсійне 
законодавство? Він збув Чорноморське пароплавство, нафтопереробні 
заводи, обленерго, металургійні комбінати, на десятки мільярдів доларів 
військового майни? І все — поза бюджетом. Це ж не парламент минулого 
року викручував руки селянам, змушуючи їх приписувати урожай, щоб за 
безцінь видерти зерно, а тепер розігрує комедію з арештом колишнього 
віце-прем'єра. Не згадую про злощасну реформу в АПК, проведену всупереч 
Конституції, всупереч Земельному Кодексу, всупереч волі парламенту. Не 
говоримо про корупцію, переслідування, убивства журналістів, політиків і 
бізнесменів, хабарництво, відволікання державних коштів. 

Ще раз повторю, кожен мусить відповідати за своє. Тоді і складеться 
відповідальність влади перед народом. 

ПРО СИНХРОННІСТЬ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

Автор проекту пропонує вибори Президента і депутатів усіх рад 
проводити протягом одного року з п'ятирічним інтервалом. Зовні симпатична і 
не дуже важлива новація. У багатьох відразу виникли підозри, що йдеться тут 
про продовження або скорочення повноважень нинішнього Президента чи 



 

нинішнього парламенту. Підстави для таких підозр є, але це речі другорядні, їх 
можна легко залагодити. 

Важливо інше. Згадана новація дестабілізує всю конструкцію влади. 
Адже п'ятирічний «крок» задається через обрання нижньої палати парламенту, 
інші інститути влади — Президент, голови міст, обласні ради тощо 
підлаштовуються під 5-річний термін. Тим самим штучно створюється 
інтрига, нікому не потрібні конфлікти інтересів, серед яких не останнє місце 
може займати і бажання якого-небудь наступника нинішнього глави держави 
«вручну» покерувати долею усіх гілок влади, в т. ч. не забуваючи і про 
подовження свого перебування при владі. Для цього він може час від часу 
розпускати нижню палату, віддаляючи для себе той п'ятирічний рубіж, на 
якому (у відповідності, начебто, з Конституцією) всі інститути влади 
одночасно вступають у свої права. 

Але ж... Конституційний Суд.., скаже хтось. Щоб Конституційний Суд 
казав те, що слід, і про нього не забуто. Пропонується, по суті, пожиттєвий 
статус нинішнього складу суду, відмова від ротації голови суду та інше. Якщо 
це не так, то пошукаймо відповідь на очевидне питання: чому йдеться про 
зміни щодо Конституційного Суду, коли за всі роки його існування ні у 
кого і ніде не виникала ні така ініціатива, ні потреба, заснована на 
здоровому глузді і практиці функціонування таких судів у світі. У мене немає 
іншої відповіді, аніж свідчити про наявність звичайнісінького політичного 
хабара і що поважні юристи, котрі в суді працюють, такої образи не 
заслужили. (Хоч хто знає, адже освячуючи право президентського вето на 
закон про зміни до Конституції — щодо Рахункової палати, Конституційний 
Суд зіслався на букву, точніше на відсутність букви, а не на логіку і дух 
Основного Закону. А після, не приведи, Господи, внесення згаданих змін 
«букв» вистачатиме. Дарма, що вони несуть загрозу конституційному ладу і 
суверенітету держави). 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ І КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 
РЕФЕРЕНДУМОМ 

Це найнебезпечніша новація, котра могла прийти в голову або 
«видатним» юристам, або ж авантюристам. 

Приклад фальшивого референдуму 16 квітня 2000 року яскраво 
підтверджує, що (особливо) в умовах узурпації влади через механізм 
референдуму можна протягти будь яке рішення, потрібне владі чи її окремим 
представникам. 

Уявімо, що референдумом розглядається закон про посиленим функцій 
регіональних органів влади або про вдосконалені їм 



 

адміністративно-територіального устрою. Місцева еліта або місцеві клани 
знайдуть своє обґрунтування проекту, зуміють організували пропаганду і, 
головне, «підрахунок» голосів. В результаті держава буде розтягнута по 
кланових коморах. Чи не цього добиваються автори змій до Конституції? 

Така новація руйнує стабільність Конституції, допускає суб'єктивні 
посягання на її зміст, порушує принцип розподілу функцій влади, відповідно 
до якого єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України. В 
принципі зрозуміло якими мотивами керувалися автори змін, але ми не 
можемо не зважати, що нині скрізь у світі референдумом затверджуються 
лише прийняті парламентом зміни до Конституції. 

Власне, на цьому можна було б завершити аналіз президентського 
проекту змій до Конституції. Всі інші, реакційні за суттю пропозиції, — 
похідні від уже згаданих. їх безліч. Свої оцінки і детальніші з цього приводу 
аргументи зробили фракції і групи парламенту, глибокий аналіз 
запропонувало Головне науково-експертне управління Верховної Ради, 
експерти Лабораторії законодавчих ініціатив, блискучу роботу виконав 
Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова (до речі, з цього приводу до цього в своєму указі від 6 березня 
звертається і Президент). По правді кажучи, жоден чесний юрист, політолог 
чи політик не сказав доброго слова про винесений на всенародне обговорення 
проект. За логікою нормальних дій, Президент мав би розібратися з тими, хто 
виставив його на глум з таким недолугим проектом. Адже давно відомо, що 
референдумом можна приймати винятково зрозумілі і переконливі речі, 
стосовно яких людина може дати дві відповіді: «так» або «ні». Винести на 
всенародне обговорення проект змін до Конституції — це все одно, що 
всенародно обговорювати конструкцію комп'ютера. Скажімо, правового 
комп'ютера. Хтось уміє ним користуватись, хтось знає його будову, хтось 
принцип дії, а більшість — не бачили в очі, не знають, користуватися ніколи 
не будуть і... взагалі, навіщо людям це лихо, якщо вони знають, що влада 
бреше і про добро для них не дбає? 

Зверніть увагу, задумки ініціаторів специфічних змін добре зрозуміли і 
за кордоном. Американська газета «Зе Уолл Стрііт Джёрнал ІОроуп» за 4-6 
квітня цього року пише: «Нова конституційна схема Ніжністю віддзеркалює 
спроби Кучми щодо самозахисту від переслідувань... А шляхом утворення 
другої законодавчої гілки він би забезпечив значні повноваження для 
обласних управлінців, всі з яких були б призначені паном Кучмою... 

...Разом із тим, новітня історія свідчить, що схожі спроби, здійснені, 
здається, всіма автократами, які зводились до використання скриньки для 
голосування, закінчилися провалом та лише прискорювали кардинальні 



 

політичні зміни. Пригадаймо хоча б відречення у 1988 році до того впевненого 
у своїй владі чилійського президента Августо Піночета, який шляхом 
плебісциту забезпечив собі другий термін на посту, а також поразку 
Слободана Мілошевича, коли він пішов проти волі виборців на 
президентських виборах у Югославії 2000 року.» (кінець цитати). 

Схоже, однак, що декому в Україні звично «позичати в Сірка очі». Ви ж 
чудово знаєте, що ніякого обговорення в суспільстві не відбувається. 
Здійснюється ґвалтування народу одурілою від безкарності владою. У школах, 
на підприємствах, різноманітних установах місцеві держадміністрації уже не 
вимагають зборів і «одобрямсу». Вони вимагають лише протоколів про це. 
Цинічно, безсоромно на людей накидають ярмо кримінальної диктатури під 
мовчазну покірливість одних, боягузтво других, пристосуванство третіх. 

І не виключено, що це ґвалтування зорієнтоване на 
антиконституційний переворот. Не дарма так вибудована технологія і її 
пропагандистський супровід. Не дарма ж харківський намісник Є. Кушнарьов 
заявляє, мовляв, якщо парламент «...виявиться не в змозі врахувати точку зору 
народу...», то «...можливі альтернативні форми» для політичної реформи. Це 
якого народу точка зору, варто було б уточнити. І не забувати, що слуга 
говорить те, про що думає хазяїн, Згадайте про нібито блокування роботи 
Конституційної Комісії парламентом (а Комісію жодного разу ніхто не 
скликав), про строки обговорення проекту і його узагальнення Мінюстом. Все 
йде до внесення проекту в парламент у канікулярний період, щоб одержати 
фальшиву підставу: мовляв, бачите, я ж хотів передати частково свої 
повноваження, а вони... Що робити? Звертаюся за рішенням до народу. Бо ж 
обіцяно, — зміни треба прийняти до президентських виборів. (Так було уже в 
96-му, коли, всупереч підписаним зобов'язанням, на 2 вересня призначався 
референдум). Той же сценарій. Ті ж дійові особи. Ті ж виконавці, — «дядьки 
отечества». 

Не ті лише люди. Вони багато чого зрозуміли. І не така, як хочеться на 
Банковій, Верховна Рада. Вона не може бути «підніжкою» у таких ініціаторів. 
Вона відстояла загалом демократичну конструкцію влади у 1996 році, не 
дозволила зруйнувати парламент в грудні минулого року. Вона повинна 
зробити тепер крок уперед до демократії. 

Що треба робити? 
У нас є два проекти, що пройшли процедуру експертизи в Конс-

титуційному Суді. їх реалізація справді означає створення в Україні, умовно 
кажучи, парламентсько-президентської республіки, про таку потребу 
змушений говорити і Президент. Треба доручити Тимчасовій Спеціальній 
Комісії Верховної Ради знайти оптимальний варіант проходження таких змін. 



 

Вони вигідні усім практично депутатам, уряду, бо вигідні народу. Вигідні, до 
того ж, Президенту. Бо його наступник, з новими повноваженнями у зміненій 
по-президентськи Конституції першим ділом потягне свого попередника до 
криміналу. Зміни, вини сапі, ймовірно, «претендентом на папаху». Л 
парламент все-таки установа демократична. Тут суперечки гарячі, конфлікти 
гострі, але рахунків тут не зводять. 

Керівництву Верховної Ради слід звернутися до Конституційного 
Суду, щоб продумати процедуру прискореного розгляду змін, переважна 
більшість яких там уже пройшла експертизу. Ми можемо до Нового року 
одержати збалансовану в усіх відношеннях, демократичну, дещо змінену 
Конституцію. 

Що пропонується там відобразити: 
• підконтрольність влади народу, прозорість і передбачуваність її 

дій; 
• відповідальність влади та її окремих представників за наслідки 

своїх рішень; 
• ефективні противаги і стримування між законодавчою, вико-

навчою і судовою владою, забезпечення балансу і стабільності влади в 
державі; 

• посилення владних повноважень місцевих органів самовря-
дування, забезпечення їх правовою та фінансовою базою для здійснення 
управління територіальними громадами і захисту інтересів громадян; 

• неможливість узурпації влади будь-ким, утвердження консти-
туційного ладу правової соціальної держави. 

Народні депутати мають виступити (а люди їх підтримають) за: 
• однопалатну структуру парламенту і збереження його складу; 
• вибори на пропорційній основі до рад усіх рівнів (крім сільських і 

селищних); 
• створення в парламенті більшості на основі міжпартійної коаліції 

за результатами виборів; 
• призначення парламентом прем'єр-міністра (за пропозицією 

Президента), призначення і звільнення всіх членів Кабінету Міністрів (за 
пропозицією прем'єр-міністра), можливість висловлення недовіри 
парламентом всьому складу уряду або його окремим членам; 

• здійснення Верховною Радою України кадрових призначень на 
посади, передбачені Конституцією України, на окремі з них — за участю 
Президента України; 



 

• зміцнення відповідальності парламенту за свої рішення щодо 
уряду шляхом використання механізму розпуску парламенту президентом 
України у випадку: 

• неможливості розпочати свою роботу протягом 30 днів; 
• нездатності сформувати уряд протягом 60 днів; 
• посилення контрольних функцій парламенту, найперше через 

зміцнення статусу Рахункової палати України та Уповноваженого з прав 
людини; 

• зосередження в руках Президента функцій контролю за дотри-
манням чинних на території держави законів та Конституції України, 
представлення інтересів держави у її зовнішніх зв'язках, забезпечення балансу 
і гармонії влад, здійснення функцій Головнокомандувача Збройних сил 
України та гаранта безпеки держави; 

• наповнення реальним змістом статусу Кабінету Міністрів як 
вищого органу виконавчої влади, підпорядкування йому всіх її ланок, в т. ч. 
місцевих державних адміністрацій; 

• введення виборності голів місцевих державних адміністрацій; 
• посилення ролі виконкомів місцевих рад як ланок виконавчої 

влади. 
Вважаю, що Верховна Рада мусить схвалити ці пропозиції за нас-

лідком нинішніх слухань. їх проект (у вигляді постанови) вам розданий. У 
пропозиціях враховані висновки фракцій та експертів із згаданих раніше 
установ. В них врахована потреба суспільства, бажання кожного жити у 
вільній і багатій країні, де влада чесна перед громадянами і в успіхах, і в 
негараздах, не творить над ними насильства. 

Щоб люди вірили владі, поважали державу, любили Україну. 
І почували себе людьми. 
  



 

ПРО ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ ТА РОЗСТАНОВКУ 
ПОЛІТИЧНИХ СИЛ НАПЕРЕДОДНІ КАМПАНІЇ ПО 

ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Тези виступу на семінарі перших секретарів 17 травня 2003 року 

• Країна переживає глибоку системну кризу. В економіці деяке 
зростання валових показників пояснюється збільшенням ціп, легалізацією, 
невеликої частини економічної діяльності, а найбільше, — кон'юнктурою 
світового ринку, відповідно до якої стимулюється розцінок експортних 
галузей. Проте йдеться про експорт сировини і напівфабрикатів: прокату, 
труб, хімічних матеріалів, електроенергії. Продовжується деградація 
машинобудування, наукомістких технологій виробництва, підприємств, що 
працюють на потреби вітчизняного споживача. Ті ж підприємства, що 
орієнтуються на вироби так званого «ширвжитку», як правило, набули статусу 
СП і на давальницькій сировині, при мінімальній зарплаті працюючих 
виготовляють продукцію для реалізації за рубежем, з ярликами неукраїнських 
фірм. 

Така ж продукцію реалізується і на українських ринках. Тінізація 
економіки сягає близько 60%. Нелегальне виробництво супроводжується 
подвійною бухгалтерією. Видача зарплати поза відомостями ліквідує такі 
поняття як трудовий колектив, трудова солідарність, Профспілка. 
Розкладаються колективи на виробництві, а масове безробіття стимулює 
подібний процес і в бюджетній сфері. Кожен боїться втратити роботу, кожен 
бореться за виживання. 

• Практично завершується знищення агропромислового 
комплексу. З галузі, яка за радянських часів забезпечувала майже половину 
НВП, АПК фактично перейшов межу, за якою неможливі зворотні процеси. З 
крупнотоварного виробництва сільське господарство стало дрібнотоварним, 
натуральним. Родючість землі не поновлюється, культура землеробства 
втрачається, індустріальні технології забуто, техніка зношена на 85-90%, 
пального придбати ні за що. Держава • умила руки» від підтримки селян. 
Дотацій немає, кредитні ставки непомірні, ціпову політику визначає 
посередник (частіше монополіст), який диктує ціну на сільгосппродукцію. 
Для удаваного благополуччя влада змушує селян займатися приписками. 
Ситуація із зерном — яскраве свідчення злочинних дій влади. В минулому 
році лише на зерні селян обібрали на суму близько 7 млрд грн. У структурі 
відпускних цін на хліб, молочні та м'ясні продукти сировина, іншими словами, 



 

праця селянина складає 15-18%. Тобто той, хто найбільше несе затрат, 
одержує найменше виручки. 

Нинішнього року очікується критичний недорід. Переважна більшість 
господарюючих суб'єктів на селі фінансово неспроможні. За достовірною 
інформацією банки одержали вказівку припинити відпуск кредитів за 
будь-якими процентними ставками, очікуючи повного банкрутства галузі. Йде 
підготовка до привласнення землі за безцінь вітчизняними і зарубіжними 
олігархами. 

До речі, в АПК залишилися острівці господарств, що вижили до 
нинішнього часу. Всі вони, як правило, не піддалися на авантюрні 
президентські реформи, а зберегли по суті попередню систему госпо-
дарювання. 

3. Завершене практично роздержавлення майна. Як і задумувало ся 
ініціаторами приватизації, основні фонди за безцінь перейшли в руки тих, хто 
накопичив первісний капітал на злочинних операціях з нафтопродуктами і 
газом, на фінансових спекуляціях під час гіперінфляції, на «лівих» умовах 
перетину митного кордону. 

Відбувається концентрація капіталу в руках кількох кланів («сімей»). 
Серед основних з них — «донецькі», «київські», «дніпропетровські». Саме 
серед них спостерігається боротьба за найкрупніші майнові комплекси, які 
покищо контролюються державою: Укртелеком, частина підприємств 
металургійної галузі, транзитні мережі, обленерго, хлібопекарські об'єднання 
тощо. 

Майже повсюдно приватизація здійснюється «під особистим пат-
ронатом» за злочинною схемою: об'єкт доводиться до банкрутства, стартова 
ціна штучно знижується, «ефективний власник» наперед визначається поза 
законом передбаченими конкурсами, тендерами, поза конкуренцією. Не 
випадково за всі роки приватизації до бюджету надійшло трохи більше 1 млрд 
дол. СІПА, що при перерахунку на середньостатистичного громадянина в 
40-50 разів менше, ніж в Угорщині, Чехії, Словаччині, Польщі. 

Для прикладу, при продажу німцям енергорозподільчої компанії у 
Варшаві країна одержала 393 млн дол. Половина акцій словацькій газової 
монополії SPP продано за 2,7 млрд дол. (порівняймо з усії ні виручкою від 
реалізації українського майна за 10 років). 

Інтенсивно концентрується і нова бізнесова еліта. Темни будівництва 
житла у Києві перевищили темпи і обсяги радянських часів. Але практично 
все житло — елітне, для «нових українців», що з’їжджаються до столиці з 
промислових регіонів (Донецька, Харкова, Дніпропетровська). на чергу при 
виконкомах у Києві припадає менше десятої частини введеного житла. 



 

Населення Києва диференціюється: центр — для еліти, околиці — для бідних. 
Щось подібне відбувається і в регіонах, але стагнація виробництва і бідність 
бюджетів зумовили разюче відставання розвитку міст (крім столиці) від 
потреб людей. 

• Бюджетна політика не відображає потреб суспільства. Будучи 
основною функціонування всієї соціальної сфери, Держбюджет не викопує 
головної своєї функції: фінансування закладів соціальної сфери (освіти, 
охорони здоров'я, правопорядку, армії і т. д.) у необхідному розмірі. Практика 
формування бюджету, спотворена: не витрати приводяться у відповідність із 
потребами, а навпаки — потреби штучно підганяють під соціальні витрати. В 
результаті закриваються школи, в окремих регіонах майже втричі скоротилась 
мережа стаціонару в лікарнях, постійно практикується корекція штатних 
розписів у бік зменшення. 

Бюджетний кодекс передбачає програмно-цільовий метод формування 
Держбюджету. Але ні принципів, ні механізмів такого формування уряд не 
розробив. Немає контролю за затвердженням і здійсненням таких програм, не 
ревізуються ті, що вже фінансуються, піхто не займається аналізом 
ефективності програм. Тобто, влада втратила контроль над однією із 
провідних державних функцій. 

Залишається гострою проблема недофінансування програм, галузей і т. 
д. Продовжується практика «ручного» управління бюджетом, через ще одні 
витрати (скажімо, на утримання адміністрації Президента) викопуються 
повністю, на інші не вистачає навіть виділених у бюджеті коштів. 

При цьому слід пам'ятати, що бюджет — кінцевий результат стану 
економіки, податкової, кредитної, регіональної політики, різного виду пільг, 
субсидій і багатьох інших речей, які тільки у чесних руках, при турботі влади 
про державу і людей дають добрі наслідки. 

• Соціальна сфера 
Наслідком деградації і тінізації економіки стали підірвані соціальні 

фонди, зокрема пенсійний та соціального страхування. Виплати и з цих фондів 
не покривають і половини мінімального прожиткового рівня. 

Жахлива ситуація в бюджетній сфері. Учитель, лікар, медсестра, 
бібліотекар... залишені напризволяще. В подібній ситуації — люди у формі. 
Частина з бюджетників компенсує свою злиденність поборами. Деформується 
суспільна мораль. 

Хабарі, здирництво, побори стали буденним явищем при контактах 
громадян з лікарнями, міліцією, ВУЗами і т. п. 

Оскільки українська статистика перетворилася на інструмент брехні, 
ніхто не назве правдивих даних про рівень безробіття. До того ж безробітними 



 

не вважаються ті, приблизно 7 мільйонів громадян, що шукають порятунку на 
підробітках за кордоном. Якщо до них додати приблизно таку ж кількість так 
званих дрібних підприємців — по суті реалізаторів чужих товарів, то 
виявиться, що в сфері матеріального організованого виробництва, тобто в 
основі суспільно життя України зайнято не більше третини працездатного 
населення. Сподіватися на те, що воші «оброблять» себе, свої сім'ї, сім'ї без-
робітних, пенсіонерів і тих, хто потребує соціальної допомоги, — марна 
справа. 

Утримання власного житла українцям не по кишені: ціни і тарифи на 
комунальні послуги формуються за ринковими умовами, доходи ж сім'ї за 
«реформаторським» принципом. 

Держава, яка не займається організацією економіки, не відповідає за 
умови життя своїх громадян не може вважатися нормальною. Вище 
чиновництво в такій державі почувається тимчасовцем, бо не може не 
розуміти тупикового стану ситуації, до створення якого само ж додало рук. 
Держава, керована тимчасовцями, не має перспективи. Або вона остаточно 
перетвориться на колонію, або владу пошлють у небуття. 

Соціалісти — прихильники другого варіанту. 
6. Не торкаємося широко духовної сфери. Але її стан добре відчуває 

кожна людина. Падіння моралі, комерціалізація культури, нищення 
книговидавництва, кінематографа, низькопробна реклама кількох груп 
товарів, трансляція чужої сірятини на ТБ і — зустрічно — демонстративне 
захоплення вірою в Бога, ходіння влади до церкви (будь-якої конфесії), 
цинічне зіштовхування віруючий різних конфесій, — такий далеко не повний 
перелік ознак глибокої духовної кризи. 

Ми часто чуємо розмірковування про національну ідею (спрацювала 
вона чи ні), і що вона означає взагалі. Не будемо зараз займатися дефініціями. 
В будь-якому разі національна ідея повинна консолідувати суспільство. У нас 
до такої консолідації передумов не видно. А їм і взятися нізвідки, бо 
об'єднувальна ідея не виникає сама по собі. Вона є наслідком політики влади. 
Влади, розкладеної в Україні корупцією, але згуртованої круговою порукою. 
Оскільки ж інтереси влади протилежні інтересам народу, то всезагальної ідеї 
появитись не може. Можлива лише одна спільна ідея, — усунути цю злочинну 
владу. Поки що така ідея людьми усвідомлюється як загальна потреба. Наше ж 
завдання полягає в тому, щоб вона стала потребою кожного, потребою, за яку 
кожному б захотілося боротися. 

• Всі сфери суспільного життя тісно пов'язані з політичними про-
цесами. Не будемо визначати, що є причиною, а що — наслідком. Подивимося 
на політичну ситуацію як на дійсність. 



 

Вона теж кризова. Головною ознакою кризи є зіткнення протилежних 
тенденцій: до демократії чи до диктатури. 

Для нас зрозуміло, що демократичний устрій, при якому влада 
підконтрольна народу, це: 

— умови розвитку ефективної економіки, подолання корупції, інших 
зловісних утворень в суспільному житті; 

— захист прав і свобод людини, можливість кожному відчути себе 
потрібним, не зайвим, не чужим у державі; 

— гарантії існування держави взагалі. 
(Детальніше про це у матеріалах «Зеркала недели» та інших виданнях). 
Все, що суперечить демократії, веде до протилежних наслідків, — 

кланово-кримінальної економіки; упослідження прав людей, їх пе-
реслідування, убивства, залякування, фальсифікації голосування і т. д.; здачі 
суверенних прав держави задля спокою сім'ї. 

Все це ми бачимо в нинішній країні. 
1) Найвиразніше політична ситуація проявляється в боротьбі за 

владу. Однією із форм такої боротьби є вибори. 
Президентська виборча кампанія фактично розпочалася. Головний її 

учасник під влади сам президент Л. Кучма. Його ідея «фікс» — довічне 
президентство, принаймні, третій строк. Цим пояснюються його маніпуляції з 
політичною реформою, намагання демонструвати управлінську активність, 
відбілювання репутації за кордоном тощо. 

Цим пояснюється і те, що від влади не визначено так званого нас-
тупника. Кожен, хто з'являється на горизонті в такій якості, викликає ревнощі і 
заздрість у претендента № 1 — самого Л. Кучми. «Претенденти на попаху» це 
відчувають; але технологія виборів вимагає дій, хоч би «світитися» в своїх 
намірах і перевагах. 

Хто ж ймовірні пошукачі президентства від нинішньої влади? 
В. Янукович (донецьке угрупування). 
В. Медведчук (київське угрупування). 
С. Тігіпко (Дніпропетровське угрупування, В. Пінчук зокрема). 
В. Литвин (резерв для «сім'ї», демонстрування «меншого зла»). 
Можливі кандидатури В. Пустовойтенка та Г. Кирпи. 
Стартові можливості у всіх нерівні, але досить потужні. Серед них — 

влада, фінанси, інформаційний простір — на першому місці. 
Опозиція асоціюється з чотирма політиками, котрі окремо або в різних 

комбінаціях розглядаються як претенденти на участь у кампанії. Йдеться про 
В. Ющенка, П. Симоненка, Ю. Тимошенко, О. Мороза. 



 

Позасистемні — Н. Вітренко, Л. Грач, невідомі. (Про шанси, рейтинги, 
особливі умови і бачення суті президентства). 

СПУ — суб'єкт виборчої кампанії. 
2) Принциповою справою для нас є зміна системи влади. В ній 

причина більшості сучасних бід України. 
(Детальніше — в статті із журналу «Кто есть кто»). «Політична 

реформа» в авторстві Л. Кучми. Що приховується за пропозиціями 
Президента: 

— двопалатний парламент; верхня палата; 
— нижня палата і права щодо частини уряду; 
— 5-річний термін для всіх; 
— зміна Конституції референдумом. «Всенародне обговорення», — 

технологія обману. (Детальніше — у виступі на парламентських слуханнях). 
Ситуація зі змінами до Конституції. Що ми пропонуємо: 

— Повноваження парламенту стосовно уряду; 
— Уряд і місцеві держадміністрації; 
— Тлумачення законів; 
— Процедура імпічменту. 
Про можливість внесення змін до Конституції.  
− Зміна системи влади і компроміси. 
- Чи ризикне президент вдатися до чергової провокації з 

референдумом. 
Підготовка, технологія і нинішній стан. 
Не виключений варіант «спуску на гальмах» руками В. Литвина та 

інших. 
- Деякі висновки. Системна криза. 
«ІІолітреформа» Л. Кучми — провокація. Зміна системи влади — 

ключове завдання. СПУ — суб'єкт виборчої кампанії. 
  



 

Тези виступу на «круглому столі» на тему: 
«Філософські підвалини політичної практики в Україні» 

Нехай вибачать мені ініціатори круглого столу, але загальна тема 
дискусії не відповідає суті того, що відбувається в Україні. Чи згадана в 
заголовку тема, чи її звужений варіант стосовно діалектики розвитку 
суспільства за роки незалежності України варто було б розглядати хіба що з 
позиції критичного аналізу. І не більше. Бо ні про які «філософські 
підвалини», тобто, про взаємопов'язані загальні, наперед осмислені, 
концептуальні речі, на розвиток яких здійснювалась би в Україні практична 
політика, не йдеться. Все відбувалося банально просто, більше хаотично, ніж 
сплановано, з превалюванням особистого меркантильного інтересу, який 
інструментами влади лицемірно видається за інтерес державний, суспільний. 

В той же час і вимагати, точніше сказати: очікувати ідеального 
варіанту не слід. Рідко де в історії цивілізації спостерігалися спроби наукового 
моделювання розвитку суспільства та й то вони стосувалися або якихось 
складових розвитку (скажімо, економіки), або вузького кола держав, котрі 
намагалися досягти задуманого ідеалу, наприклад, ідеалу соціальної 
справедливості. У першому випадку були і успіхи, і невдачі. У другому, — 
практика підправляла теорію, підтверджуючи висновок, здається, Енгельса 
про те, що суспільні процеси не піддаються моделюванню, що результат 
розвитку на якомусь його етапі суттєво відрізняється від задуманого. 
Привнесення ж суб'єктивізму в процес розвитку, особливо, коли суспільний 
лад будується зверху, взагалі приводить до результатів, протилежних заду-
маним, декларованим, пропагованим. Це ми теж знаємо з досвіду різних країн. 
Сказане, однак, не означає, що при будівництві держави та ще в такій 
багатогранній формі, при переході від однієї моделі ю принципово 
протилежної, від бездержавності до суверенної країни треба віддатися стихії. 
Ні, та й світовий досвід пропонує нам своєрідні підвалини», серед яких 
очевидно на першому місці знаходяться конкурентні (назвемо: ринкові) 
засади економіки та демократичні засади державного управління. Інша справа, 
що дотримання цих орієнтирів містить в собі безліч варіацій, а оцінка їх з 
використанням подвійних стандартів, з поправками на кон'юнктурність 
аналітиків взагалі може завести висновки в глухий кут. Бо й справді хто б міг 
подумати, що пропаговані «підвалини» виродяться в протилежності. Що 
приватизація перетвориться на присвоєння, первісне накопичення капіталу — 
на грабунок, що наріжним принципом державного управління, декларованого 
як демократичне, стане кругова порука, що замість правової основи 
здійснення взаємин у суспільстві одержимо основу «по понятиям». 



 

Саме згадані українські варіації можуть бути і темою дискусії, і 
предметом досліджень. Ще три роки тому мною опублікована стаття 
«Політична анатомія України», в якій відслідковані періоди розвитку 
незалежної держави, їх характерні особливості та рушійні сили, 
співвідношення об'єктивних і суб'єктивних начал. Прикро, що роль 
суб'єктивних факторів за цей період збільшилася, країна щодалі то швидше 
рухається в регресивному напрямку, економіка стагнує, соціальна сфера 
руйнується, духовність занепадає, влада, зберігаючи демократичні маски, 
перетворюється на хунту. 

Сказане — додаткове підтвердження відсутності філософських 
підвалин політичної практики і цю прогалину, на основі аналізу того, що 
відбувається, слід заповнити. Не так для детального маршруту, як для 
одержання орієнтирів хоч би в ключових питаннях розвитку суспільства і 
держави. Таким універсальним питанням я би вважав рівень демократії в 
державі в усіх аспектах суспільного життя, економіці і політиці найперше. 

Сьогодні реально існує дві альтернативні соціально-філософські 
інтенції, які корінним чином позначаються на політичній ситуації і перебігу 
політичних подій в Україні. 

Перша — це орієнтація на філософію етатизму і авторитаризму, сили, 
примусу, неправових дій, що камуфлюються зовнішньо привабливими 
гаслами, фальсифікаціями і відповідним масованим впливом на суспільну 
свідомість. За такою «філософією» стоять інтереси напівкримінальних кланів, 
маніпулювання якими, у свою чергу, використовується вищою владою для 
задоволення власних амбіцій. Метою відповідних дій є утримання і подальша 
концентрація влади у своїх руках, засобом є неправедні гроші, неправове 
використання засобів масової інформації і державних механізмів 
(адмінресурс, прямі поза законні дії силових структур, залякування, 
звільнення з роботи тощо). Можна стверджувати, що від відкритої 
диктатури владу утримує вже не стільки внутрішня ситуація, скільки 
зовнішньополітичний вплив і побоювання міжнародної ізоляції. 

Друга позиція — це філософія руху до правової держави і 
громадянського суспільства. Вона відповідає інтересам абсолютної білі. 

шості населення. Сьогодні за втілення цих ідей в життя виступають 
демократичні сили, особливо політична опозиція, яка відкрито виголошує свої 
цілі і намагається об'єднати зусилля усіх чесних політиків і громадян у справі 
демократизації життя в Україні, перш за все конституційного усунення влади 
криміналу як передумови стабілізації ситуації в країні на засадах прозорості, 
законності, соціальної справедливості і реальної підтримки влади абсолютною 
більшістю населення. 



 

Сьогодні боротьба зазначених політичних інтенцій зосередилася 
навколо політичної реформи. Ця обставина сама по собі є важливою, оскільки 
засвідчує неможливість президента далі замовчувати ненормальну владну 
ситуацію, що склалася в країні, і намагання будь-якою ціною перехопити 
ініціативу в опозиційних сил. У той же час, саме тому, що президент і його 
оточення поставили на карту своє майбутнє, зіткнення двох альтернативних 
позицій стає неминучим, що вже породжує, якщо використати поняття 
синергетики, ситуацію біфуркації, тобто нестійкий стан, після виходу з якого 
рух суспільства піде або по шляху демократичному, або на значний термін 
скотиться на відкрито авторитарні або тоталітарні рейки. Іще одне важливе 
уточнення. Йдеться не про перехоплення ініціативи в прямому значенні, — як 
стимулювання суспільством визнаних перемін. Йдеться про черговий обман 
громадян, коли демократичними гаслами прикривається намір запровадження 
диктатури. Диктатури задля особистої безпеки і безпеки «сім'ї». В ланках і без 
лапок. 

Бо й справді, яка «ініціатива» у президента? Демократія — програмна 
установка нашої партії. Це суть наших передвиборних програм м кампаніях 
1998, 1999 та 2002 років. Це зміст акцій «Україна без Кучми!» та «Повстань, 
Україно!». У травні минулого року в «Зеркале недели» опублікована моя 
стаття «Чому Україні необхідна парламентсько-президентська республіка», де 
на основі аналізу української практики доведено, що без демократії у пас не 
буде ефективної економіки, без демократії не буде гарантій прав і свобод 
людини, невдасться подолати корупцію та узурпацію влади, без демократії не 
зможе існувати суверенна держава. 

Чому ми боремося за справжню демократію? Це засіб зведення ра-
хунків з конкретними посадовцями, чи умова прогресивного розвитку і раїни? 
Це обов'язкова умова прогресивного розвитку. 

Російські вчені Г. Сатаров, С. Пархоменко та інші викопали цікаві 
порівняльні дослідження, в т. ч. стосовно динаміки корупції в транзитних, як 
вони називають, зрозуміліше: в тих, що реформуються, країнах. Корупцію як 
явище вони використовують як оцінковий критерій при взаємодії категорій 
«демократія» і «ринкова економіка». 

Мені імпонує такий підхід, оскільки альтернатива демократії в 
економіці — адміністрування ще років шість тому згадувалися мною у 
формулі української дійсності: ринкова економіка, плюс адміністрування 
дорівнює корупції (РЛК — а абревіатурі, — діагноз хвороби і оцінка стану 
держави). 

Згадані автори застосовують терміни «захват держави» як один з 
різновидів корупції і «захват бізнесу» — закономірний наслідок корумпованої 



 

влади, наслідок, власне, «захвату держави». Висновки досліджень цікаві самі 
по собі, хоч практика, зокрема України коригує в цьому випадку теорію. 
Теоретично «захват держави» проявляється більше на перших етапах 
реформування країни, а згодом це явище може зменшувати свій вплив, якщо 
держава починає контролювати крупний бізнес, обмежуючи його в апетитах. 
Такий же наслідок очікується тоді, коли держава допомагає бізнесу легально 
вирішувати проблеми росту. Це, певною мірою, хоч і правильна, але 
абстракція. Українська реальність переконує, що здійснивши «захват 
держави», олігархія падалі інструментами цієї держави захищає свої приватні 
інтереси і з захопленою владою (читай: державою) розставатися не 
збирається. Не збирається, бо в неї створюється унікальна позиція для 
«захвату бізнесу»; тобто забезпечення владою тіньового, кримінального 
контролю над бізнесом з метою вилучення для себе адміністративної ренти. 
Давайте проаналізуємо, чи не це ми щодня і скрізь бачимо в сучасній Україні: 

— боротьба органів влади за блокуючі і контрольні пакети акцій; 
— участь чиновників в управлінні кампаніями з частками муніци-

пальної власності; 
— створення податкових та інших пільг «своїм» фірмам; 
— участь чиновників у боротьбі за власність на боці «своїх» фірм; 
— участь органів влади в штучних банкрутствах для перехоплення 

власності на користь «своїх»; 
— створення штучних монополій для «своїх» фірм; 
— нав'язування чиновниками своїх людей для керівництв® фірмами; 
— протекціонізм «своїм» і підконтрольним фірмам; 
— тиск з боку чиновників, аби примусити вибрати «потрібних» 

постачальників чи замовників продукції; 
— безпосереднє використання правоохоронних органів, митниці I т. 

д. для забезпечення домінування підконтрольних бізнесових структур і т. ін. 
Боротьба двох різновидів корупції, двох її агентів — бізнесу і влади — 

доводять країну до нестійкого стану, з якого вона або повернемося до 
адміністративної економіки (перед цим розбитої вщент), аби, при 
розмежуванні зон впливу між бізнесом і владою, наблизиться до 
оптимального режиму. Можуть бути і гірші наслідки, коли перемагає один або 
інший агент, тобто, коли бізнес встановлює тіньовий контроль над владою на 
різних її рівнях, або коли найважливіші і найдохідніші сектори економіки 
повністю потрапляють під тіньовий контроль влади або окремих владних 
кланів. Так орієнтує теорія. На практиці наслідки іще гірші. 

На мій погляд, в Україні боротьба згаданих агентів створила якісно 
нове явище — суцільно криміналізовану державу, при якому подальша 



 

боротьба вестиметься широким фронтом з використанням усіх державних 
інституцій та з найширшим арсеналом підкупу, шантажу, убивств, 
переслідувань тощо. 

Ця боротьба приведе (уже приводить!) до того етапу, коли бізнес і 
влада стають синонімами. ІЗ Україні вони приєднують до себе ще і кримінал. 
Бізнес, влада, кримінал, — такий ядучий симбіоз виплодив нинішній 
політичний режим. Симбіоз самодостатній, але абсолютно чужий інтересам 
суспільства, потребам конкретної людини. 

Те, що пропонує президент під виглядом політичної реформи — по 
суті, є юридичним оформленням торжества державної корупції, згаданого 
симбіозу, освячення кримінальної держави. 

Вихід з такої ситуації лише один — зміна системи влади, при якій 
буде розірвано безпосередній зв'язок між бізнесом і владою. Іншого шляху 
немає. І це найголовніша філософська підвалина політичної боротьби, 
осторонь якої не мають права стояти політики, учені, інтелігенція, кожна 
совісна і відповідальна людина. 

20 травня 2003 рок 
  



 

ЧОМУ УКРАЇНІ НЕОБХІДНА 
ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА 

Відповідь на це запитання могла б бути короткою: бо вона не може 
поки що бути просто парламентською республікою. А запропонована 
парламентсько-президентська модель є перехідною формою до 
парламентської. Від чого перехідної? Від президентської як нижчої форми 
організації держуправління (якщо оцінювати з позицій демократії). 
Парламентська форма, апробована європейським досвідом, на мою думку, 
характеризує суспільство та країну з розвиненими традиціями демократії. Тієї 
демократії, яка згодом може набувати дедалі більше ознак народовладдя. 
Останнє — одна з політичних цілей, які ставлять перед собою соціалісти 
України. 

Уявляю, яке в цьому сенсі відкривається благодатне поле для 
дослідника, — адже в згаданих формах є безліч особливостей, і різний — у 
різних країнах — досвід, традиції, системи здійснення влади й організації 
життя суспільства. Скажімо, у певних умовах і президентська форма може 
бути демократичніша від нашої «демократичної», але вона залежить більше 
від суб'єктивних чинників, що небезпечно при застосуванні законів. А нам 
потрібна така система влади, за якої її інститути, посадові особи, організації 
громадян і самі громадяни діяли б у межах, зафіксованих законами або 
нормами Загальноприйнятої моралі. Роблячи це постійно, звично, вважай, 
автоматично. 

Звісно, для України це поки що утопія. До оптимального державного 
устрою вона рухається з величезними втратами, керуючись начеб то досвідом 
інших, а насправді його сумнівними трактуваннями. Нашим аналітикам 
рекомендувати його бракує часу. Та й небезпечно, суб'єктивізм влади 
зміцнився, їй не аналіз потрібен, а обслуговувані ні режиму. А діючим 
політикам, як правило, розкіш аналізу недоступна Це й не дивно, — проблему 
розв'язувати легше, вийшовши за її межі, а вони самі — її середовище, її 
джерела та наслідок. Утворюєте м замкнене коло, розривати його треба на 
законодавчому рівні й що швидше, то краще. 

Отже, від президентської до парламентської форми через 
парламентсько-президентську. Та її так і визначено в Конституції, — помітить 
скрупульозний читач, адже там про президентську форму нічого не 
говориться. Це правильно. Адже право Президента формувати уряд ще не 
означає закріплення верховенства цієї гілки влади. У Конституції визначено 
відповідні стримування та противаги, вони передбачені в змісті групи 
органічних законів, застосування яких має применшувати апетити 



 

можновладців. Йдеться про закони щодо функціонування парламентських 
слідчих комісій, процедури імпічменту, порядку призначення деяких 
посадових осіб, організації фондового ринку, бюджетної політики й т. п. Але, 
як кажуть, на папері малювали, про яри позабували. 

Такими «ярами» виявилися дії президентської команди, через які 
введення в дію одних законів заблоковано, а інші служать лише юридичним 
прикриттям беззаконня. Якщо до цього додати, що інститути держави 
(податкова служба, СБ, міліція, прокуратура, держадміністрація) 
протизаконно використовуються для придушення опозиції, розправи з 
інакомисленням, свободою слова, тоді ми маємо право говорити не стільки 
про недосконалість системи влади, скільки Про її узурпацію. Ось що треба 
брати за точку відліку, розмірковуючи про необхідність 
парламентсько-президентської республіки. В українському випадку — вона 
перший засіб проти узурпації влади, її напівкримінального прояву. 

Контраргументів із цього приводу багато. Вони й у традиціях 
авторитаризму в Україні (читай В. Липинського) й у сучасній практиці 
Прочитання демократії (читай плагіат В. Литвина, що набув гучного 
розголосу). Усі вони зводяться до необхідності «сильної влади», до пошуку 
доброго царя. Але якщо побіжно пройтися історичними іменами володарів у 
різних країнах, починаючи від царя Ірода до доморослої кримінальної 
монархії, вони виникають у пам'яті не стільки діяннями, пов'язаними з 
державним будівництвом, скільки кров'ю своїх одноплемінників. Це не 
випадково, оскільки централізована, недемократична влада суто суб'єктивна, 
персоніфікована, та свою власну непохитність, своє (інстинктивне навіть) 
самозбереження бачить у зміцненні влади постійно й усіма силами. На це 
витрачається левова частка можливостей, коштів, часу. І тоді, коли ідеал (у 
розумінні володаря) виконується, з'ясовується, що він живе власними 
інтересами, далекими від інтересів народу й держави, що в такій якості він 
нікому непотрібний. Недемократична система влади завжди тяжіє до 
самоізоляції й самозаперечення, вона стійка стосовно людини лише в оцінках 
реального часу, але перспективи для суспільства та для країни не має. 

Авторитарна система влади передбачає наявність кланової організації 
господарського життя, виокремлюючи з його середовища найдохідніші 
сектори й ділянки (енергетика, газ, інформаційний ресурс тощо). Тим самим 
провокуються неприпустимі перекоси в усьому господарському комплексі, 
його галузях, у перерозподілі власності, у розшаруванні громадян за 
майновою ознакою, у використанні робочої сили. По суті, в Україні 
спостерігаються феодальні методи управління, структури влади не доходять 
до всіх суб'єктів виробництва, розподілу та споживання, вони розбалансовані 



 

до некерованого стану, хоч би з яких позицій до них підходити: стосовно 
попиту та пропозиції, експорту й імпорту, праці й капіталу, споживчого ринку 
й виробництва споживчих товарів. Яскравим підтвердженням такого стану є 
сотні тисяч працюючих за кордоном українців за умови порожніх виробничих 
приміщень удома. 

За недемократичної системи влади вона зрощується з бізнесом і 
криміналом і останніми найчастіше формується. Після цього інструменти 
влади, її державні інститути починають служити не суспільству, а тим, хто цю 
владу створив, природно, догоджаючи їхнім апетитам, нехтуючи інтересами 
держави. Проаналізуйте спірну приватизацію Запорізького алюмінієвого 
комбінату, багатьох обленерго, нафтопереробних заводів, тендерну й 
конкурсну політику при ліцензуванні окремих видів діяльності, здійсненні 
поставок бюджетним організаціям потрібного імпортного устаткування й 
інших матеріалів. Усе «схоплено», все зовнішньо пристойно, але незаконно. 
Корупція роз'їдає чиновницький апарат, хабарництво стає повальним і... 
регламентованим Це біда, якщо судити про громадську мораль і перспективи 
для людей. Але це горе й для економіки взагалі. Адже, звикнувши 
господарювати в найдохідніших секторах економіки, одержуючи там над 
зиски, задаючи правила поведінки всій економіці, клани душам» середнього та 
дрібного підприємця, а маючи в руках інструменти державної влади, 
блокують і зарубіжні інвестиції, не допускаючи собі конкурентів. 

Економіка стає неефективною й такий її стан безпосередньо пов'язаний 
із недемократичною, у нашому випадку — авторитарною владою. Це ще одна 
причина, чому систему влади треба змінювати, ЧОМу потрібно переходити до 
парламентсько-президентської форми правління, до посилення ролі 
виконкомів місцевих рад тощо, до підконтрольності влади народу. 

Не буде демократії в країні — не буде ефективної економіки 
Не буде й самої держави — ось у чому питання. Авторитаризм (та ще й 

у кримінальному його виконанні) безперестану продукує НАСИЛЬСТВО, 
поширення зла. Відчуття безкарності, коли законодавство заблоковане, 
прокуратура, податкова, міліція, суди стають ручними, и об'єктів розправи й 
переслідування дедалі більшає, урешті-решт створюють для 
правителів-феодалів різних рівнів обстановку, виходу з якої для себе в країні 
вони не знаходять. А щоб одержати гарантії добробуту та спокою за рубежем, 
доводиться платити за векселями довіри. Платити об'єктами, галузями, 
преференціями... Платити суверенітетом. Можна не розводитися далі, 
підсумувавши сказане фразою: не буде демократії, — не буде суверенітету. 



 

Ось, по суті, й основа відповіді. Основа тому, що перехід до 
парламентсько-президентської форми правління звільняє економіку, 
структури суспільства, саму владу від задушливого впливу авторитаризму. 

У сухому залишку, як каже мій товариш-фізик Володимир Мухін, 
маємо відповідь на запитання в такому вигляді: парламентсько-президентська 
республіка Україні потрібна для того, аби: 

— подолати узурпацію влади, забезпечити права та свободи 
громадян, 

— відкрити можливості для розвитку ефективної економіки, 
— гарантувати суверенітет держави. 
Усе, що потрібно для цього зробити, є в програмах опозиційних сил. 

Їхні представники зійшлися в протистоянні з провладною проавторитарною 
силою в парламенті. (Парадокс, до речі, характерний для України: з 
демократичними намірами борються ті, хто їх передусім потребує. Що це, 
нерозуміння, байдужість? Не називати ж це ідіотизмом, адже йдеться про 
тямущих людей, але загнаних у рабський стан страхом — одним із 
інструментів диктатури.) 

Дві сили, дві тенденції зійшлися в парламенті. Який буде результат? 
Доживемо до понеділка. 

31 травня 2002 року 
  



 

ПРО СИТУАЦІЮ ДОВКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ 

Майже через рік після проголошення наміру ініціювати політичну 
реформу Президент Л. Кучма обнародував свій проект змін до Конституції. 

Уважний аналіз цього документу ще раз переконує, що главу держави 
турбує не відповідальність та ефективність влади та не її реформування в бік 
парламентсько-президентської республіки. Він прагне третього строку 
президентства і за такого варіанту намагається вирішити для себе дві 
принципові речі: 

— зміцнення власної одноосібної влади та посилення залежності від 
нього законодавчої та судової влади; 

— уникнення відповідальності за діяльність підконтрольного йому 
уряду, всієї виконавчої влади. 

Схоже, що проведене з його волі так зване всеукраїнське обговорення 
проекту намірів потрібне було йому, аби пересвідчитися в допустимості 
маніпулювання думкою населення щодо мети і способу здійснення потрібних 
йому перемін. Він розраховує на непоінформованість та байдужість громадян 
і тому в проекті надісланого в парламент закону знову маскує справжні 
наміри. 

Так, він пропонує всупереч світовій практиці зробити нормою 
Конституції спосіб проведення виборів, рекомендує пропорційний принцип, 
одночасно демонструючи свою відданість мажоритарній, зручній для 
адмінресурсу, системі виборів. Це підтверджується збереженням норми про 
повноважність парламенту за умови обрання менше двох третин його складу, 
тоді як пропорційна система гарантує практично повне і одномоментне 
формування законодавчого органу. 

Президент знову повертається до неконституційної НОРМИ ПРО 

«постійно діючу більшість», не згадуючи про залежність структурування 
парламенту від результатів виборів. Виявляється, що умовою такої 
«більшості» є «узгодження та поєднання (?) політичних позицій політичними 
партіями». Іншими словами, якщо якась несимпатична президенту партія чи 
виборчий блок самостійно виграють більше 226 депутатських місць, це не 
завадить йому через 30 днів розпустити парламент за браком «узгодження та 
поєднання...». В другій частині ст. 83 виявляється, що «постійно діюча 
більшість» може такою і не бути, бо вона може створюватись (напевне, на 
догоду президенту) «...протягом місяця з дня припинення діяльності постійно 
діючої більшості...». 

Не витримує критики пропозиція щодо різного статусу членів Кабінету 
Міністрів. В єдиному вищому органі виконавчої влади це неприпустимо, так 



 

само, як і збереження підконтрольності уряду президенту при призначенні 
прем'єра і формуванні Кабінету Міністрів Верховною Радою. Нічим, окрім 
бажання тримати в руках репресивні інструменти, в тому числі проти 
парламенту і суду, пояснюється виключне право Президента на кадрові 
призначення в органи внутрішніх справ та інші служби. 

Всупереч велемовним заявам про передачу частини повноважень 
парламенту та уряду, в проекті змін президент ясно демонструє своє ставлення 
до балансу влади. Він відмовляється від конституційної практики погодження 
важливих кадрових призначень прем'єр-міністром та міністрами, збільшує 
свій вилив на формування судів, особливо Конституційного суду, позбавляє 
парламент висловлювати недовіру окремим посадовцям, попередньою 
умовою пошуку альтернаційної кандидатури фактично блокує можливість 
відставки Кабінету Міністрів, звужує законодавчу ініціативу народних 
депутатів щодо сфери фінансів, бюджету і податків, навіть відмовляється 
складати присягу на урочистих зборах Верховної Ради України. 

Натомість він зберігає попередній порядок призначення Генерального 
прокурора України, намагається повернути прокуратурі функції загального 
нагляду. Тобто, зосереджує в своїх руках весь репресивний апарат, 
використовуючи правоохоронні, судові та податкові органи. В таких умовах 
пропозиція щодо умови розпуску парламенту при несвоєчасному 
запровадженні бюджету виглядає щонайменше насмішкою над принципом 
гармонії влад. 

Ключовим моментом змін до Конституції Президент вважає 
п'ятирічний термін обрання різних інститутів влади. Штучно вибудувана 
процедура пронизує весь текст Конституції, хоч не має ніякого підношення до 
парламентсько-президентської форми правління та до Інших, необхідних 
суспільству перемін. Поза всяким сумнівом, І Кучма чудово розуміє, що 
запровадження в Конституції відмінностей між депутатами, обраними на 
чергових і позачергових виборах, ймовірність обрання президента, 
парламенту, депутатів місцевих рад, голів міст строком на, скажімо, 1 рік, 
доводить абсурдність такої новації. Проте вій дбає не про віддалену 
перспективу, а про подовження своїх повноважень в наступному році, 
шукаючи спосіб обійти конституційну вимогу про неможливість обиратися 
більше, ніж на два строки підряд, пропонуючи спокусливі умови для суддів 
Конституційного Суду (повторне обрання і збільшення вікового цензу), для 
депутатів більшості (визначення ними кількості заступників Голови 
Верховної Ради та їх призначення, збільшення терміну повноважень). 

Отже, при невизначеності суті пропорційної системи виборів, збе-
реження двовладдя у виконавчій гілці влади, підконтрольності Кабінету 



 

Міністрів Президенту та інших новаціях пропозиції Президента є спробою 
зміцнення президентської форми правління і діаметрально суперечать 
декларованим намірам щодо політичної реформи. 

Все це вимагає від депутатів, які справді вболівають за інтереси 
держави і суспільства, зосередитися над впровадженням у життя проекту змін 
до Конституції України, підготованого спеціальною парламентською 
комісією. 

В Україні вибір один: диктатура або демократія! 
ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ 

I. Головна мета президентської законодавчої ініціативи — не 
підконтрольність і прозорість дій влади, не передача частини своїх 
повноважень парламенту, не перехід до парламентсько-президентської форми 
правління. Цього всього проект змін до Конституції не передбачає. Головна 
мета - залишитися при посаді Президента якомога довше, точніше: довічно. А 
щоб це було справді так і на його адресу було менше претензій (в 
майбутньому), проект містить і низку інструментів, які в сукупності 
означають: 

• Повну залежність від президента не тільки виконавчої, а й за-
конодавчої та судової влади. Визначення тому — не 
парламентсько-президентська чи навіть президентсько-парламентська 
республіка. Точне (за змістом) визначення: диктатура. 

• Можливість дистанціюватись від уряду (хоч підконтрольність 
його Президенту і повна залежність залишаються), уникнути відповідальності 
за провальні результати реформ. 

• Проект, внесений Президентом, дає змогу: 
• Залишитися Л. Кучмі Президентом довічно. 
• Підпорядкувати собі не лише виконавчу, але й законодавчу та 

судову владу. 
• Імітувати віддаленість його від уряду, аби не відповідати за ре-

зультати реформ, залишаючи уряд повністю підконтрольним собі. 
• Зберігати (і на місцевому рівні) скомпрометовану президентську 

вертикаль влади. 
Як досягаються такі цілі? 
Довічне президентство (або хоч продовження його на декілька років) 

передбачається перехідними положеннями, де йдеться про те, що час і строки 
виборів Президента, парламенту, місцевих органів влади визначаються 
законом (в нинішній редакції Конституції ці строки і нормами самої 
Конституції). Отже, «ручна» більшість парламенту законом призначить 
строки, потрібні Президенту, а ні — у нього є право вето на закон. Ще одна 



 

пастка — норма Конституції про пропорційний спосіб виборів. Що собою 
являтиме цей закон, в проекті не йдеться. (І не дивно — це не предмет 
Конституції). Тим часом Президент підтримує зручний для адмінресурсу 
мажоритарний варіант, називаючи його чомусь пропорційним. 

Підпорядкування всіх гілок влади президенту передбачається правом 
його призначати і звільняти керівників міністерств і відомств, що в сукупності 
означають репресивний апарат, включаючи Генпрокуратуру з відновленою 
для неї функцією загального нагляду. Парламент при тому фактично втрачає 
змогу створювати слідчі комісії, висловлювати недовіру посадовцям, 
відправити у відставку уряд, навіть направити запит президенту. Уряд стає 
неоднорідним. З'являються міністри з різним статусом: «силовики» — 
президентські безпосередньо, інші — опосередковано. Уряд позбавляється 
права погоджувати низку важливих указів президента, в тому числі щодо 
кадрових призначень. Вплив президента зростає неймовірно при формуванні 
судів, в тому числі Конституційного Суду, призначенні суддів, при 
формуванні Центральної виборчої комісії, можливістю з надуманих причин 
розпускати Верховну Раду. 

Демонстрація невідповідальності за наслідки правління зводить ся до 
права нібито призначати парламентом уряд. Але це фікція. Навіть 
призначення прем'єра обставляється низкою суб'єктивних умов, а відставка 
взагалі неможлива, бо до неї треба узгодити кандидатуру наступника. 
(Спробуй це зробити при діючому прем'єрові і залежних від нього депутатах). 
Крім того, найбільш впливові міністри призначаються главою держави 
самостійно, а весь уряд залишається йому підконтрольним. А зовні все 
пристойно, «демократично» — уряд формується парламентом. 

III. Проект змін, підготований спеціальною депутатською комісією, 
діаметрально відрізняється від президентського, і змістом своїм якраз і 
означає парламентсько-президентську форму правління. Форму, властиву для 
європейських держав. 

Проект передбачає створення парламентської коаліції за підсумками 
виборів (а не внаслідок шантажу з боку президента). Ця коаліція формує склад 
уряду, пропонує прем'єра від політичної сили, яку найбільше підтримує народ. 
Уряд повністю призначається парламентом. Парламент разом з урядом 
відповідає за наслідки внутрішньої І зовнішньої політики. При 
неспроможності діяти ефективно він може бути розпущений президентом. 

Генеральний прокурор призначається і звільняється парламентом, 
отже, він може діяти, не оглядаючись на те, подобається він чи ні одній 
людині. Залежними тільки від закону стають Центральна виборча комісія і 



 

суди. Статус і віковий ценз для всіх суддів стає однаковим, діє судове 
самоврядування. 

Уряд стає справді вищим органом виконавчої влади. Йому підпо-
рядковуються обласні адміністрації (згодом передбачається обрання голів 
місцевих адміністрацій). 

Посилюється фінансова (бюджетна), матеріальна та кадрова неза-
лежність органів місцевого самоврядування. Вони стають підконтрольними не 
держадміністраціям, а виборцям — місцевому населенню. Склад місцевих рад 
залежить від рівня симпатій виборців. Владу на місцях мають ті, хто 
користується довірою населення, а не так, як тепер, коли обирають одних, а 
керують ті, хто вщент програв вибори. 

Загалом така система влади є демократичною. Вона дає змогу: 
• Розвивати ефективну економіку, швидко створювати нові робочі 

місця, розвивати конкурентне середовище, стимулювати підприємництво, 
малий і середній бізнес, наповнювати внутрішній ринок товарами власного 
виробництва, залучати внутрішні і зовнішні інвестиції тощо. 

• Зламати корупцію, відсторонити від влади клани. 
• Забезпечити гарантії прав і свобод громадян, найперше соці-

альних прав: на безкоштовну освіту, охорону здоров'я, на передбачений 
Конституцією розмір пенсій, стипендій і соціальних виплат, на повернення 
заощаджень. 

• Захистити оточуюче середовище, відновити зрошення в південних 
районах, швидко звести надійне укриття над зруйнованим реактором ЧАЕС. 

• Гарантувати суверенний статус України, не допустити перетво-
рення її в колонію. 

Влада буде стабільною, добробут людей зростатиме, люди бачитимуть 
свою перспективу. 

Заради таких цілей варто боротися. 
27 червня 2003 року 

  



 

КУЧМА - НАЗАВЖДИ!? 

Дорогі співвітчизники! Звертаюся до вас в переддень Дня Конс-
титуції. 

Протягом останнього десятиріччя Україна ще ніколи не була так 
близько до всеосяжної політичної катастрофи. її епіцентр — президентська 
ініціатива щодо змін в Конституцію. 

Ядро корупції в державі — президент і його найближче оточення, 
боячись відповідальності за наслідки злодійських реформ, відчуваючи, що 
настає час розплати за розкрадання народних багатств, за злидарювання 
мільйонів громадян, за безробіття, невлаштованість у житті і духовне 
розтління, за авантюрне ризикування життям військових, за пустку, яку сіє в 
душах людських нинішня дійсність, намагаються зберегти себе при владі, 
продовжити своє царювання, заблокувати можливість будь-яких кадрових і 
політичних перемін у державі. 

Саме цій меті присвячений проект змін до Конституції. Вдаючись до 
звичної брехні, президент і вся владна машина просторікують про 
підконтрольність влади, про передачу повноважень президента, про іншу роль 
парламенту у формуванні уряду, про перехід до 
парламентсько-президентської форми правління. Все — навпаки. Є в проекті 
лише одне — спроба довічно продовжити свої повноваження на чолі держави, 
навіть без проведення виборів. 

Президент плює на Конституцію і правовий характер держави, на 
порядок розгляду доленосних проектів перемін. Він намагається тупо 
протиснути через парламент і Конституційний Суд свій варіант закону, 
блокуючи через заляканих депутатів проект, розроблений у Верховній Раді. 
Проект, втілення якого дає ковток свободи людям, відкриває перспективу до 
подолання руїни, гарантує права і свободи громадян, збереження української 
державності. 

Звертаюся до депутатів усіх фракцій, найперше до членів білі, шості. 
Наше життя — мить в історії народу і держави. Не дайте його запаскудити 
дворушністю на догоду тому, хто довкола кожного з вас сплів тенета шантажу, 
сексотства, залякувань. Звільніться від ярма страху, на вас розраховують ваші 
виборці. 

Звертаюся до лідерів та активу опозиційних політичних партій, дії всіх 
соціально активних співгромадян. Відкладімо всі наші неузгоджності. 
Протягнімо одне одному руки взаємодопомоги. Наша Батьківщина чекає на 



 

захист від кримінальної чуми. Організовуймо народ на боротьбу за його долю, 
за правду, за Україну! 

Звертаюся до всіх співвітчизників. Нехай піхто не сподівається, що 
його хата залишиться скраю. Хто нехтує політикою — тим вона займеться 
сама. В долях ваших сімей, рідних і близьких, в безнадії для молодих, в ризику 
величезного дефіциту продуктів харчування, в своїй непотрібності державі 
перед чорнобильською та іншими бідами — хіба ви не бачите наслідки 
«ефективних президентських реформ»? 

Вступаймо в боротьбу з очманілою від безкарності владою! 
Підтримайте всі акції опозиції. Не допустимо утвердження напування зла! 

Диктатура не пройде! 
Разом — до кращої долі! 

1 липня 2003 року 
  



 

Доповідь на засіданні Політради 30 серпня 2003 року 

Аналіз політичної ситуації робити завжди непросто, бо вона фор-
мується величезною кількістю факторів. Кожного разу треба з них вибирати 
найважливіші для даного моменту. 

Сьогодні завдання спрощується, бо кілька днів тому на урочистому 
засіданні в палаці «Україна» Президент зробив свої оцінки стану справ. 
Оскільки його доповідь всіляко популяризується, то вона, природно, впливає 
на думку всього суспільства. Нам же, політичній партії, не до лиця оминати 
цю обставину. Тим паче, у більшості випадків наші оцінки і оцінки президента 
діаметрально протилежні. 

Президент використав зовні правильний методологічний прийом, 
проаналізувавши 12 викликів. Інша справа, що зміст викликів притягнутий за 
вуха. Та й треба спочатку відповісти, — виклики кому: владі? державі? 
суспільству? громадянину? Сподіваюся, виклики стосуються влади, бо коли 
ними «усіяна наша дорога», то треба розуміти, хто Іван Сусанін. І тоді 
справжні виклики варто б розставити в такому порядку: 

■ злидні, зубожіння людей; 
■ безробіття; 
■ соціальна незахищеність громадян; 
■ відчуження людей від влади і держави; 
■ порушення принципів правової держави. 
А щодо цифри 12, то вона використовувалась в інших випадках. Це 

кількість років, які знадобилися Рузвельту для остаточного подолання кризи у 
СПІА, Ерхарду — для розквіту зруйнованої Німеччини, радянській владі після 
революції — для перетворення імперії з відсталої аграрної країни в 
індустріальну державу, від руїн Вітчизняної війни до запуску супутника. 

А що наші останні 12 років? Чим тут хвалитися? 4-ма мільйонами 
мертвих і ненароджених? Рекордами з інфляції, корупції, грабунку людей? 
Знищенням АПК? 

Ні, непереконливі аргументи навів Л. Кучма. І виклики, в нашому 
розумінні, — група споріднених проблем, що заважають прогресивному 
розвитку суспільства, загалом-то і створені існуючою владою. Тому і 
зрозуміло, чому так зміщуються акценти в оцінках Президента. Він 
намагається довести їх об'єктивну природу, тобто неминучість того, що 
переживає Україна. Насправді ж у переважній більшості прикладів чітко 
спостерігається суб'єктивна причина всіх наших бід. Інакше кажучи, 
суспільство пожинає плоди недолугих, часто усвідомлених, дій влади. 



 

Першим викликом Президент назвав свободу. В політологічній 
термінології це слово, як правило, характеризує етап людини, громадянина. Л. 
Кучма використовує його щодо держави, замінивши поняттям «свобода» 
слово «незалежність». Він стверджує, що «сьогодні вже не існує сил, 
всередині України і за її межами, здатних, створити реальну загрозу 
незалежності України». Ні, такі сили існують. І перша з них — створений Л. 
Кучмою владний режим, інтерес представників якого — кількох кланів — 
вище за інтереси суспільства і кожного громадянина. Фактів, що 
підтверджують втрати суверенних позицій Україною за часів Л. Кучми в 
майновій, політичній, військовій, навіть в моральній сферах, на жаль, 
вистачає. Останні заміри центру О. Разумкова свідчать: половина населення 
не вважає, що вона живе в суверенній державі. 

Друге. Про складнощі будівництва держави. В цій частині доповіді 
вистачає змістовної та методологічної плутанини на зразок «держава для 
свого збереження і зміцнення обирала форму влади, а не люди, які 
приходили в цю владу». Оскільки ця частина доповіді торкається ключового 
політичного моменту — оновлення влади, повертаємося до неї після розгляду 
інших так званих викликів. 

Третє. Викликом для влади стала демократія. Що правда, то правда. І 
хоч суть демократії в доповіді зведена всього лиш до виборів, без згадки про 
свободу слова (що не дивно), про можливість людям брати участь у вирішенні 
важливих питань на всіх рівнях суспільних відносин: індивідуальному, 
комунальному, виробничому, галузевому, і регіональному, державному тощо, 
навіть в обмеженій оцінці стану справ видно лукавство режиму. Він аналізує 
ситуацію не через «бінокль зворотним боком», а через щілину у цьому 
біноклі. Не згадавши про те, що вибори, як важливий елемент демократії, 
зведений українським режимом до пародії на демократію, до наруги над 
людиною. І над суб’єктами кампанії, і над громадянами взагалі. Тут, навіть 
повертаючи бінокль зворотним боком, не заховаєш ракову пухлину на тілі 
української демократії, запущеної до такого стану, що сморід від неї з Сум, 
Чернігова, Мукачево, Черкас і т. ін. вимагає негайного хірургічного втручання 
без анестезії для Президента, ЦВК і всієї камарильї. Невипадково і висновок 
щодо рівня демократії по-президентськи - зразок криводушності: «...добробут 
кожного залежить, передусім, від нього самого. А не від «месії». Ясно вам, 
пенсіонери, студенти, безробітні, учені, військові та інші... жертви української 
демократії? 

Одна з причин того, що Україна рухається в бік, протилежний де-
мократії, — місце буржуазії, визначене владою. 



 

Наша буржуазія переважно характеризується користолюбством, 
класовою обмеженістю, байдужістю до інтересів простої людини і... 
боягузтвом. 

Boнa ненавидить режим, який тримає її на репресивно-кримінальному 
повідку. Вона б хотіла відірватися від нього, але... боїться. На тлі цього страху 
вона сама стає владою, захищаючись від злочинного режиму позазаконними 
засобами, тому стає фактично криміналітетом. 

Невипадково буржуазію в Україні цікавить тільки влада і власність. За 
власність же їй боротися не важко, бо державною її часткою фактично ніхто не 
займається. Роль держави, як власника, реалізується через директора 
підприємства, зарплата якого в десяток разів менше від зарплати чиновника з 
організації-партнера чи співвласника цього підприємства. А зарплата 
формується за результатами діяльності цього ж підприємства! 

Це один лише з фрагментів поборювання економічної демократії, без 
якої про демократію взагалі говорити нічого. Фракція зареєструвала два тижні 
тому законопроект про народні підприємства, керуючись саме нашою 
програмною ідеєю щодо економічної і виробничої демократії. 

Четверте. Проблемою для влади виявилась низька політичні культура 
народу, зокрема опозиції. Її закликають «вести професійну політичну гру за 
єдиними для всіх і утвердженими віками правилами», прислухатися до 
громадської думки, будувати взаємини влади і опозиції на основі конкуренції 
альтернативних програм. 

До сльози проймає щирість доповідача, котрий опирається в 
громадській думці на 6% довіри. Треба було б прочитати цю частину доповіді 
Сергію Іванченку, матері Г. Ґонґадзе, сім'ї І. Александрова, О. Єльяшкевичу, 
Дмитру Іванову, Сергію Клочку, політичним в'язням, судді Василенку і 
підвішеним (не за ребра) суддям, виборцям Василькова, ..., щоб вони, «бля», 
збагнули суть політичної культури А заодно, щоб вони знайшли хоч одну 
програму влади, яку можна було б не те, щоб виконати, а принаймні 
прочитати. 

П'яте. Президенту не подобаються партії. Не всі, звичайно, хоч про 
тих, яким вій хрещений батько, він і не згадує. Так само, як і при тих, що 
створювалися різними податковими чи ліберально-кримінальними 
структурами, або так званими фондами соціального захисту. Він сподівається 
«задіяти законодавчі механізми для їх прискореної еволюції від разових 
виборчих проектів до постійно діючих політичних інститутів». Це ділова 
розмова, тим наче, незабаром доведеться підписувати закони про вибори, про 
державну підтримку функціонування партій. 



 

Шосте. Що ринок став викликом, президент правий. Ще більше 
праний стосовно того, що «український підприємець пройшов важкий 
період становлення, ...прагне вийти на обрії системного прозорого ведення 
бізнесу». 

Чому ж важким був і залишається цей шлях? Чому чиновництвом 
спотворена сама суть підприємництва, малого і середнього бізнесу? Чому 
держава перетворила фондовий ринок — ключовий механізм процесу 
первісного накопичення капіталу — в ринок шулерський, з «відкатами» та 
іншими зразками базарно-кримінального новоязу? Чому конкурси, тендери, 
ліцензування, квотування, відведення землі, орендні ставки, пільги, тарифи і т. 
ін. стали суцільним середовищем корупції? 

Ні, це не вади законодавства. Це навіть не вади системи влади. Це 
безпосередній наслідок персонального правління президента і створеної 
шляхом узурпації влади системи кругової поруки та інших «понять» 
кримінального світу. 

Хіба здатна ця влада вирішити назване в доповіді завдання — 
відокремлення влади від власності? Погляньмо телерекламу. Чому не сходять 
звідти «Сармат», «Славутич», «Чернігівське», «Київстар», «Мягков»? Кому 
все це належить? 

Хіба може ця влада справитися з унікальним для світової практики 
процесом монополізації і концентрації капіталу, котрий поглинає все, що 
«погано лежить»: від металобрухту до землі та інформаційного простору, 
зосереджуючи в руках кількох сімей усі національні багатства України? 
Поглинає, використовуючи для себе інструментарій банкрутства, 
приватизації, можливості податкової служби, УБОЗУ, прокуратури, судів, не 
згадуючи держадміністрації. Використовуючи можливості навіть 
законодавчого органу. 

Такої потворної пародії ринку світ не знав. Уособлення цієї пародії — 
адміністрація президента — його вустами намагається підбілити чорноту 
нашої дійсності, шукаючи сміття в чужому оці мимо колоди в своєму. 
Дозволяючи глумитися над очевидними речами. Мовляв, — ми пройшли шлях 
від крайньої нижньої точки у 94-му до приростів ВВП, і що причина «світових 
рекордів» у падінні і зростанні — «правильність реформаторського руху», 
підтримка українцями «стратегічного політичного курсу керівництва 
держави». А що ВВП на душу населення становить лише 600 дол. США, у 30 
раком менше, ніж у розвинених країнах, що ВВП порівняно з 1990 роком у нас 
всього — 43% (журнал «Євроекономічний вимір інтеграції» № 2, 2003 рік), 
президента не цікавить. 



 

Українці бачать цей курс у кожній хаті і квартирі. Концепцію України 
як транзитної держави (котрою вона споконвічно і була) вони знають не через 
початок будівництва автобанів, а через Одеський, Хмельницький та інші 
базари, через газовий різак, що проходить по комбайнах у селі, по обладнанню 
переробних і військових заводів, заготовляючи металолом для 
високорозвинених країн. Переміщення криміналу, наркотиків, зброї, 
сировинних запасів, робочих рук, «живого товару», інтелекту нації, — це 
нинішня характеристика транзитної концепції України, котру не хоче бачити 
влада. Ніби «сильна і ефективна». Якщо така, то навіщо ж її реформувати? 

Маніпулювання з цифрами, — звичайний прийом шулерів. Гляньте, 
мов, у нас номінальна зарплата виросла. Так реальна ж упала, за рахунок якої 
виживає людина, сім'я! У нас вклади населення в банківську систему за 7 
місяців становили 6,5 млрд грн. Так це ж не вклади, це — переведення зарплат, 
пенсій, стипендій на кредитні картки. Це додаткове кредитування банків 
людськими злиднями. Це не поліпшення економічних показників, а зміна їх 
форми. 

У нас, бачте, з 1998 року «частка людей, які оцінюють 
соціально-економічне становище як «погане», зменшилося удвічі». Це ж від 
якої бази? За моніторингом Інституту соціології Академії наук України зміна 
цього показника з 73 до 70%. Де ж вдвічі? А соціальне самопочуття 
суспільства змінилося з 2,43 до 2,75 за 10-бальною шкалою. І це теж вдвічі? 

«Турбує» владу і те, що зростання досягнуто за «рахунок екстен-
сивних чинників та підвищення купівельної спроможності населення». 
Дивна логіка. У світі добиваються зростання такої спроможності, а в нас це — 
негатив. То може чесніше було б назвати це явище не зростанням купівельної 
спроможності, а тим, що насправді є — зростанням цін. 

Через цей канал з тіньової економіки у ВВП переливається частина 
грошей, що створює видимість зростання. Самого ж зростання немає, воно 
завжди притягує інвестиції, робочу силу. У нас же процес зворотний, що 
змушений визнавати і президент. 

Сьоме. Про утвердження засад правової держави, підвищення рівня 
безпеки громадян. 

Цю частину доповіді не можна читати без «умилення» або мату. І хоч 
вона відразу прикрита, так би мовити, «недосконалістю законодавства» і 
присвячена головним чином тінізації економіки та корупції правоохоронців, 
кожен, хто чув доповідь або насмілився її дочитати до кінця, помітив явну 
нестикову висновків глави держави і реальної практики. 

У нас немає поки що правової держави. Не лише в 
політико-юридичному вимірі, де вся система суспільних відносин виходить і 



 

пріоритету права. Про це навіть не йдеться. Режим вважає, що пра1 нові 
стосунки — де стосунки під дахом закону, який можна при потребі 
застосувати як заманеться. А ще краще діяти поза законом, так як вигідно собі 
або патрону, за вказівкою, розпорядженням, «поняттями». Що немає правової 
держави, люди знають зі своєї практики, коли не можна влаштуватись на 
роботу, а влаштувавшись, добитися зарплати. Коли не можна пролікуватись 
або вивчити дітей. Знають зі стосунків з державою через податківця, 
автоінспектора, газового контролера, в соцзабезі, РЕСі, в суді і прокуратурі. 
Держава, в якій громадянин зайвий, їй заважає, не може вважатися 
правовою. Не може вона бути такою і за означенням, допоки основою 
правовідносин в ній не стане демократія. Демократія і правова держава — 
це парні категорії, як форма і зміст. 

Ще кілька слів на цю тему. Якщо галасливу святкову риторику про 
здобутки та перемоги можна пояснити звичкою правителя, то 
багатовекторність державної моралі бентежить. Бандитизм правоохоронних 
органів названо в доповіді одним із викликів сьогодення, що містить ознаки 
зради Батьківщині. 

Як же тоді розуміти нагородження орденами керівників МВС, 
тільки-но звільненого і його попередника — хрещеного батька «орлов без 
моралі»? 

Відповідь одна: рука руку миє. Аби не відсохла. 
Інший виклик — тероризм. Така загроза є. А наші державні мужі 

вперто накликають на Україну біду, втягуючи її у конфронтацію з Ісламським 
фундаменталізмом. 

Проголошений Декларацією про державний суверенітет принцип 
позаблоковості здано за обіцянки «не знайти» в Іраці «Кольчуги», за обіцянки 
фінансових об'їдків. Таким чином, позаблокової держави України вже не 
існує. Відомим способом вкотре зґвалтована Верховна Рада. Усі, хто мав 
задоволення від того, названі. їм доведеться ще відповідати перед людьми. 

Ми застерігаємо: зворотні акції ісламістів, на жаль, можливі. Ще не 
пізно виправити помилку і повернути наших військових з Іраку. ФРН та 
Франція відсторонились від вторгнення в Ірак. Росія заявляє, що без мандату 
Ради безпеки ООН війська в Ірак не направлятиме. Парламенти США, 
Великобританії та Австралії ведуть розслідування Щодо навмисного 
перебільшення небезпеки з боку Іраку. 

А що робить українська влада? Вона уявляє себе рівною заокеанській? 
Куди кінь з копитом, туди рак із клешнею. Нам мало збитого літака нашого 
стратегічного партнера, проґавленого польоту балістичної ракети на Київ, 
прильоту у Дніпропетровськ німецького літака, інших трагічних речей? 



 

Останній факт — це ж своєрідне запрошення терористам до вико-
ристання маломоторної авіації у незахищеному українському небі. 

У правовій державі авантюрні рішення не приймаються. Навіть 
якщо вони кон'юнктурно вигідні одній людині при владі. 

Восьме. Природно, що за створених владою умов викликом для неї 
стає сама людина. Згадка тут про бідність — порожня декларація, як і 
сприяння боротьбі з нею через оподаткування залежно від розміру бан-
ківських депозитів фізичних осіб. Останнє нехай коментують економісти. 

Знову не обійшлося без хвицання но опозиції, котра нібито блокувала 
закон про відмивання брудних грошей. В доповіді так і сказано: «Закон про 
відмивання брудних грошей». З таким законом і з таким явищем опозиція не 
погоджується, але воно є. Може Президент поділився б інформацією, скільки 
після прийняття закону про боротьбу з таким злом в Україну повернулося 
капіталів з офшорних зон, із нібито зарубіжних фірм, організованих нашими 
олігархами, і з тієї супервиручки, яку за сприяння Президента мають його 
наближені з перепродажу приватизованих об'єктів за кордон. 

Дев'яте. До цих нір викликом для влади є вибір. Облишимо сентенцію 
доповідача про вибір, який роблять держави на віки. Стратегія необхідна, але 
поки що слід розібратися хоч і з тим, що є справді невідкладним хоч би на 
десяток років. 

Проте всі масштабні розмови розпочаті задля того, аби продемон-
струвати значимість і виправданість деяких кроків української влади після 
одинадцятого вересня 2001 року. Щоб потім змалювати загрози тероризму у 
сусідів, аби він, тероризм, не перекинувся на нашу територію — тим самим 
постаратися виправдати вже згадане рішення про участь військових українців 
в іракському конфлікті. «Це рішення було зроблено в інтересах нинішніх і 
майбутніх поколінь наших громадян», — висловився Президент. Ні, 
заявляємо, лише в інтересах його особисто та його сім'ї. 

А лицемірний жаль з приводу того, що «...ми так і не спромоглися (за 
12 років) створити ефективну систему захисту наших національних 
інтересів за кордоном», викликає якщо не обурення, піч хоч запитання. 
Хто «ми»? І Хто зруйнував реалізацію ініціативи соціалістів щодо наради, 
умовно «Хельсінкі — 2», про її перший етап у Києві в березні 1998 року, 
погоджений Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи? І тепер пускати 
сльозу? 

Демагогічний зміст цієї частини доповіді вражає. Він еклектичний. То 
йдеться про вступ до НАТО і ЄС, то про те, що слід стандарти європейського 
життя запроваджувати тут, в Україні (тем соціалістів приблизно 7-літиьої 
давності). То про випереджувальні дії влади в зв'язку з новим викликом 



 

(непронумерованим, напевне, черг і недогляд або щоб не вийти на цифру 13, 
але все-таки справжнім викликом) — в зв'язку з розширенням ЄС, то про 
випередження в 2,5 раза Україною ЄС за темпами приросту ВВП. 

Для того, щоб визначити перспективу Україну у світі, потрібно 
спочатку реально оцінити її місце тепер. Не вдаючись до фантазій чи 
шаманських заклинань, зрозуміти, що інтегрованість нашої економіки в 
світогосподарські зв'язкі нульова. Через це багато порівняльних ха-
рактеристик некоректні, вони базуються на незіставних критеріях. 

Нам потрібно відверто пояснити собі причини десятирічного періоду 
економічного спаду. Це унікальний для світу приклад (велика депресія в США 
тягнулася 4 роки). Пояснити роль у цьому спаді і об'єктивних чинників (вони 
є), і авантюр на зразок «курсу радикальних ринкових реформ», і практики, яка 
принципово відрізнялася від цього курсу. Недолугій владі і кланам, що її 
підперли, дісталися в розпорядження казкові багатства, незлічені ресурси. А 
вони нічого, крім красти, не вміли. Оскільки красти було що, апетити, ще 
класики про це говорили, контролювати не можна, то процес цей виявився 
довгим. 

Врешті, на вищому рівні цей процес проявляється в утворенні 
монопольно-кланового капіталу, унікального за темпами зростання, 
структурою, всеїдністю. Цей капітал починає поборювати державу. 

На середньому — завершенням первісного накопичення капіталу (з 
українською специфікою). 

На нижньому рівні все звелося до зубожіння населення. 
Влада, яка привела суспільство до такого стану, змінити його не може. 

Треба спочатку змінити владу. Вдаватися ж до емоцій щодо геополітики, 
світової економіки, зацікавленості іноземних інвесторів в Україні, інтеграції в 
ЄС, вступу в СОТ і т. ін., і кожен з цих напрямків видавати за провидіння чи 
панацею, значить не бачити, що проблема в іншому. В нас самих найперше. У 
владі в тому числі. У її системі. У її персональному складі теж. Прикро, але 
перманентна чехарда з урядами, інтриги щодо парламенту привели до того, 
що багато з нинішніх владців розглядають свої посади як коротку 
можливість урвати для себе і дітей, а не думають про перспективу держави. 

Мораль влади визначає перспективу держави. Оце є серйозний 
виклик Україні. 

Десяте. Черговий виклик — духовність суспільства, 
морально-психологічне здоров'я нації. Згадані фактори не можуть 
розглядатися викликом. Вони — актив влади, якщо та сама не є викликом 
для суспільства. Україна справді тримається на відповідному рівні духов-
ності, але не завдяки, а всупереч владному режиму. 



 

Це добре, що Михайло Ломоносов вчився в Києво-Могилянській 
академії. Добре, що ї тепер наші вчені користуються авторитетом за кордоном. 
Йдеться про справжніх вчених, а не тих, хто числиться серед різних академій 
— аж до Національної, суміщаючи псевдонаукову діяльність з 
чиновницькими обов'язками, в т. ч. серед президентської челяді. Невже 
Президенту невідомо, що тим самим дискредитується звання кандидата чи 
доктора наук? Хіба це не виклик суспільній моралі з боку людей у 
професорських мантіях без нормальної середньої освіти? Чому ж на 13 році 
незалежності згадалася керівнику держави загроза перетворення її в мозковий 
придаток сильніших країн. Це не загроза. Це уже сумний факт. 

Суспільству обридли пустопорожні балачки про вплив на духовність 
національних традицій тощо. Не тому, що впливу нема. Тому, що традиції 
нівечаться. Увімкніть чужі цим традиціям телеканали, знайдіть хоч один 
пристойний український кінофільм. Запитаймо себе, чому не розвивається 
книговидавництво, нівечаться традиції загальної і вищої школи, чому не 
підтримується розвиток української мови і мов етнічних груп. 

Зверніть увагу на матеріальний стан освіти. Влада, що думає про 
державу, будує школи. Влада, що думає про себе, міняє пам'ятники та 
назви вулиць. 

Як можна говорити про «...занижену і деформовану роль ЗМІ.., що 
призводить до того, що суспільну свідомість заповнюють хибні уявлення 
про зміст процесів, які протікають у суспільстві»? Це про що — про 
рекламу прокладок, чи про, треба розуміти, політичну свідомість суспільства? 
І до кого претензії, коли всі майже ЗМІ — и руках його ж кланів. Ці претензії, 
якщо вони щирі, треба адресувати Медведчуку, Пінчуку, Волкову, Деркачу, 
Холоду і К — тим, хто з волі Президента розпоряджається інформаційним 
простором, зомбує людей. 

Одинадцяте. Про соборність. Проблема не розкривається по суті. 
Вона використовується, щоб дезавуювати пам'ятні висновки про те, що 
національна ідея не спрацювала (тепер спрацювала?). Та для того, щоб 
сказати: «...любителі розхитувати державний човен завжди були і будуть 
у меншості. Отже, меншість — «розхитувачі човна», А як меншість стане 
владою, то нинішнє керівництво займе місце «розхитувачів»? 

Блюзнірська логіка владця: держава — це я. Це вся формула 
розуміння суті правової держави нинішнім гарантом дотримання Конституції. 

Дванадцяте. Про національну гідність. Тема справді гостра. Нам 
слід учитися гідності у поляків, французів, іспанців... Нам справді слід 
позбавитися почуття меншовартості. Хоч як його позбавишся, коли твого 
земляка за кордоном, фактично безкарно, пристрілюють як собаку... ні за що. 



 

Коли нашим легіонам нинішніх остарбайтерів платять за роботу набагато 
менше, ніж автохтонам. Коли наші жінки обслуговують борделі Турції та 
європейських країн. Коли зарубіжний серйозний інвестор боїться іти в 
Україну, бо не знає, кому, скільки І за що «давати на лану». Коли урядовці 
ходять з протягнутою рукою перед МВФ, інші — біля банківських установ 
«сімки», аби випросити кошти на погамування чорнобильської біди, на 
завершення двох АЕС. Це тоді, коли на вілли та резиденції у нас тратиться 
більше. 

Повірити в щирість таких закликів можуть хіба що ті, хто, за слонами 
Л. Кучми, «...ми, украинцы, немного с придурью». 

Товариші! 
Ми говоримо про ці речі не тому, що хочемо позбиткуватися над 

президентом чи його оточенням. Що тут кепкувати — якого обрали, такого і 
достойні. ІІу, десь украли голосів, десь підправили протоколи, але ж і 
голосували... 

Так, персональний склад влади значною мірою дискредитував себе 
угодовством, казнокрадством, холуйством, злочинністю. Звертаю увагу на це 
тому, що незабаром всі провладні рупори розпочнуть галасувати: винні не 
люди при владі, винна сама система влади. Себто Л. Кучма і вся його братія ні 
при чому, бо як попреш проти об'єктивності — системи влади. Вона, мовляв, 
була ефективна на початковому етапі реформ, а тепер потребує модернізації. 
Але і тут мудрий правитель виявив далекоглядність і випередив усіх з 
ініціативою про парламентсько-президентську форму правління. З 
ініціативою позиченою, яку з часу свого створення відстоює Соціалістична 
партія України. 

Саме ця частина доповіді на урочистостях мала стати її родзинкою, 
демонструючи «послідовність» позиції і дій президента. Однак не вважаю за 
погрібне повертатись до аналізу цього виклику (будівництва держави). Не 
повертатись, аби уберегти вас від чергових Порцій перекручень, зміщення 
акцентів, фарисейства та лицедійства, що могло б стати предметом аналізу. 
Давайте стисло розглянемо ситуацію такою, як вона є, і порадимось щодо 
своєї тактики і стратегії. Класне, для того ми і зібралися сьогодні. 

Отже, маємо кілька вихідних базових позицій: 
В Україні утвердилася кланова система державного управління, яка 

формувалася в умовах узурпації влади Президентом Л. Кучмою. Ця система 
стала основним гальмом розвитку країни, що змушений був визнати сам 
Президент у зверненні до народу минулого року. 

Заява Президента і його практичні кроки були нами спрогнозовані, 
обнародувані, піддані критиці на всіх можливих рівнях в доступних для пас 



 

формах. Ми вкотре переконалися, що декларації і ер і вішка режиму 
протилежні до його намірів. Рік він воловодив суспільством, врешті видав 
«на-гора» не те, що всенародно буцім-то і вговорювалось, але розкрило суть 
його намірів. Вони ж прості, як Пішло: Президент прагне продовження своїх 
повноважень, причому з юридичним, конституційним затвердженням його 
диктаторських повноважень. 

Проект змін до Конституції, поданий Президентом до парламенту, 
змістом своїм не мав ніякого відноиіенпя ні до результатів фальшивого 
всенародного обговорення, ні до форми парламентсько-президентського 
устрою держави. Тим не менше, зусилля Президента і його команди були 
потрачені на те, щоб саме його проект був направлений парламентом на 
висновок Конституційному Суду. Аби, як ми розуміли, вдатися до чергового 
лукавства і визнати процедурне голосування схваленням, щоб мати хоч 
видимість підстав для затвердження проекту референдумом. Досвід подібних 
речей ми маємо, досить пригадати введення в дію сфальсифікованого 
Земельного кодексу, оксамитової контрреволюції. 

− Парламент вистояв, не пропустив фальші. Натомість він підго-
тував свій проект змін до Конституції, вже давно ініційований і підготований 
депутатами-соціалістами, доопрацьований і вдосконалений нашими колегами 
з числа комуністів, БЮТівців, Нашеукраїнців, представників фракцій 
більшості. В цьому проекті знайшли втілення засади програми СПУ, її 
передвиборних платформ у кількох кампаніях, більшість позицій 
Меморандуму про політичну реформу, підписаного В. Ющенком, П. 
Симоненком, Ю.Тимошенко, О. Морозом. 

− Отримавши фіаско з самого початку процедури, Президент 
відразу заявив про можливість відкликання свого проекту. Це наводило на 
висновок про наявність запасного варіанту боротьби за владу. Адже в Україні, 
здається, не залишилося наївних, котрі вірять у демократичні устремління Л. 
Кучми. Його мета — продовжити будь-яким способом збереження у своїх 
руках важелів державного управління. 

− Менше ніж місяць тому на пропозицію В. Медведчука, котрий 
діяв за дорученням Президента, у мене відбулася з ним розмова щодо долі 
проектів змій до Конституції. При тому було заявлено про відмову Президента 
від хитромудрих новацій на зразок одномоментних виборів до різних гілок 
влади, сумнозвісної «постійно діючої парламентської більшості», від посягань 
президента на призначення частини Кабінету Міністрів. Була висловлена 
згода підтримати варіант пропорційних виборів до різних рівнів влад, бажання 
вдатися до всіх змій, котрі змістом своїм відповідають справді 
парламентсько-президентській формі правління. 



 

Трапилося те, про що ми говоримо років зо два: Президент змушений 
буде пристати на наш варіант. З іншою метою, так. Поведінки його нам 
зрозуміла. Важливо, щоб суть залишалася нашою, а наміри його були 
нейтралізовані. 

Приблизно через тиждень відбулася друга зустріч, до якої вже був 
підготовлений законопроект, стосовно якого йшлося при попередньому обміні 
думками. Подібні зустрічі відбулися з Петром Симоненком. Суть 
консультацій нами передана на зустрічі у форматі «трійки» з участю Ю. 
Тимошенко, О. Турчинова, Й. Вінського. Прийнято рішення проводити 
консультації спільно, зробивши їх публічними. 

− Півтора тижні тому Політвиконком партії висловив свої мірку-
вання щодо ситуації. Враховуючи його рекомендації, того ж дня проведена 
прес-конференція керівників КПУ і СПУ. Висвітлювалася вона скупо, проте 
інформаційна хвиля пішла, набуваючи лавинного характеру особливо після 
заяви Президента про його можливу підтримку узгодженого проекту. 

Опубліковані по кілька матеріалів з приводу ситуації в газетах 
«Товариш» та «Сільські вісті», інтерв'ю в «ЗН» і кількох програмах радіо. 

В останні дні відбулися ґрунтовні розмови з керівництвом «Нашої 
України» і БЮТу. 

− Тим часом підготовлений іще один варіант законопроекту разом із 
перехідними положениями. Щодо деяких його норм я не раз висловлював 
сумніви, зважаючи однак на загальну дискусійність проекту і можливість 
зміни його норм при парламентському розгляді, що і звичною процедурою. 

− Дискусійним є не лише змістовна, але й процедурна частина 
проекту, спосіб його направлення КС. Зважаючи на те, що соціалісти були 
ініціаторами збору підписів для направлення парламентського проекту змін до 
Конституційного Суду і на те, що підписанти з НУ та БЮТ не готові 
відкликати наш спільний проект, вважаю некоректним підписувати інший. 
Хоч вчергове заявляю про підтримку в основному змісту можливих змін 
до Конституції. Процедурно ж підійти до розгляду законопроекту по суті в 
парламенті можливості є. 

Ситуація довкола політичної реформи — сьогодні тема номер один в 
інформаційних випусках. Оцінки в публікаціях, як правило, тенденційні з 
різних політичних платформ. Є там і переможні реляції щодо успіху 
президентської команди, про розкол опозиції, і натяки на зрадництво, зговір, 
шкурні інтереси. В морі публікацій об'єктивними вважаю інтерв'ю В. 
Малинковича і Л. Кравчука. 



 

Станом справ с політреформою цікавляться дипломати. Відбулися 
зустрічі з представниками посольств США і ФРН, за їх ініціативою. В 
понеділок домовлена зустріч з послом Британії. 

ПРО ОСНОВНІ МОМЕНТИ ПРОЕКТУ 

В Парламенті на основі виборів формується коаліційна більшість. Вона 
рекомендує Президенту кандидатури прем'єра і той вносить її на розгляд 
парламенту. Всіх членів КМ (за винятком двох) і керівників 

Інших відомств парламенту рекомендує прем'єр. Міністрів 
закордонних справ і оборони пропонує Президент. Але всіх їх призначає і 
звільняє (окремо і разом) Верховна Рада. Вона дає згоду не лише на 
призначення але й на звільнення Генерального прокурора, збільшуються її 
повноваження при формуванні Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення, Конституційного Суду, Ради Нацбанку і т. ін. При відставці 
Президента його функції покладаються на Голову Верховної Ради. Він 
оприлюднює закони, якщо Президент безпідставно не робить цього. 

Судді обираються не довічно, а на десять років. Кабінет Міністрів 
справді стає вищим органом виконавчої влади. Йому підпорядковуються 
місцеві держадміністрації. 

Є чимало інших новацій, які навряд чи є потреба обговорювати. Одна, і 
напевно найважливіша, обрання Президента парламентом, чотирма п'ятих 
голосів його складу. 

Не всі ці позиції, повторюю, погоджені, так би мовити, консенсусом. Я, 
наприклад, вважаю необхідним збереження всенародного обрання президента 
навіть зі скороченими повноваженнями. 

У перехідних положеннях поки що пропонується всенародне обрання 
провести в 2004 році, а в 2006 році, після парламентських виборів, передати 
цю функцію Верховній Раді. Сама ж Верховна Рада має бути сформована на 
основі виборів за виборчими списками політичних партій, виборчих блоків 
політичних партій. 

Така загальна диспозиція. 
ПРО СУМНІВИ 

1. Президент продовжує боротися за владу. У щирість проголо-
шених ним і його представниками намірів ми не віримо. Знаємо, він не може 
стати знову Президентом, але посада з такими ж повноваженнями може бути 
обіцяна йому нинішньою залежною більшістю. 

Контраргумент. Монолітність більшості на етапі нових виборів 
сумнівна. Вона консолідована репресивним апаратом та бізнесовими 
інтересами. 



 

2. Клани не допустять законним шляхом до влади інших, тим наче 
опозиціонерів. У них в руках ЗМІ, фінанси і, головне, злочинний адмінресурс. 
Завдання — зламати адмінресурс до вибрів 2006 року і якомога повніше — до 
виборів президента. 

Тут є кілька варіантів пропозицій у законодавчому, процедурному, 
організаційному відношенні. Про це слід обмінятися думками (про строки 
введения змін, обсяги повноважень, зміни у влади на місцевому рівні т. ін.). 

3. Проти зменшення повноважень президента виступає категорично 
«Наша Україна», помірно ІО. Тимошенко. Можна підозрювати їх і! особистих 
претензіях на найвищу посаду. Можна прислухатися до міркувань загрози 
використання законсервованого адмінресурсу. 

І те, і друге міркування варті уваги. Але в будь-якому випадку ми не 
повинні втратити позиції, консолідуючи «четвірку» в опозиційній боротьбі. 
Треба знайти спосіб залучення їх до співпраці над проектом змін. 

Ще раз наголошую, наша лінія на зміну системи влади послідовна, 
вивірена. Вона не кон'юнктурна, не ілюзорна, не зорієнтована на чиїсь 
персональні інтереси чи проти когось особисто. В питаннях стратегічного 
значення не можна орієнтуватися на ситуативні інтереси. Потрібно ці інтереси 
і обставини, що їх стимулюють, спрямувати в русло, що веде до стратегічної 
мети. Це питання тактики. Вірю, що ми готові до такої відповідальної місії. 

Менше емоцій. Деякі недружні газети користуються моментом. Дехто з 
авторів інших видань не зрозуміли нюансів. Багато громадян дезорієнтовані 
провладною пропагандою. Нічого, це випробування і для партії, і для 
суспільства. Воно повинне стати суб'єктом політичного життя, пройти свою 
школу, стати відповідальним за свої рішення. Треба наближати період, коли 
для держави її перспектива залежатиме від справді усвідомлених рішень 
громадян. 

Є ще багато сумнівів, варіантів, є багато нових проблем, що постають 
перед партією та її активу в новій політичній ситуації. Звідси випливають нові 
завдання для фракції, ПВК, активу в областях і районах. Ще більше 
актуальними стають наші організаційні, пропагандистські, масово-політичні 
завдання. 

Ми підійшли до етапу найсерйознішого, можливо, випробування. Тут 
важливо не схибити, діяти рішуче, але продумано і обережно. Діяти 
згуртовано, допомагаючи один одному. На пас дивиться небайдужа частина 
суспільства. Треба знайти відповідь на його сподівання. 
  



 

ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 
На виконання домовленості, яку було досягнуто під час наради у 

Голови Верховної Ради України з приводу конституційної реформи, 
фракція Соціалістичної партії України у Верховній Раді України подала 
свої пропозиції щодо її основних положень. Фракція вважає, що 
ключовими питаннями здійснення реформи мають бути: 

− призначення та звільнення коаліційною більшістю Верховної 
Ради України прем'єр-міністра та членів уряду; 

− вибори суддів на десятирічний термін; 
− обов'язковість згоди парламенту па. призначення і звільнення 

Генерального прокурора; 
− збільшення впливу парламенту на формування Національної ради 

з питань телебачення і радіомовлення, Конституційного Суду, Ради 
Національного банку; 

Фракція вважає також за необхідне: 
− передбачення в проекті змін до Конституції України запровад-

ження з 2006 року пропорційних виборів (за партійними списками у 
багатомандатному виборчому окрузі) до парламенту України та до місцевих 
рад усіх рівнів; 

− збереження практики прямих всенародних виборів Президента 
України строком на 5 років кожного разу, розпочинаючи з 2004 року; 

− модернізації законодавства про місцеве самоврядування з на-
данням виконавчим комітетам місцевих рад функцій органів виконавчої влади 
з відображенням цих змін в Конституції України; 

− введення всіх змін в Конституцію України з 2006 року після 
проведення виборів до парламенту та представницьких органів на місцях на 
пропорційній основі. 

5 вересня 2003 року 
  



 

РАБ НЕ ВИХОВАЄ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ 

Відповіді на питання Центру Разумкова 

Перед Україною сьогодні стоять складні завдання, які необхідно 
вирішити в стислий термін. Наша країна не може не бути залежною під тих 
процесів, які мають місце в міжнародному співтоваристві, а брати в них 
активну і рівноправну участь не дозволяє економічний рівень розвитку 
держави, рівень соціальної захищеності населення і ціла низка інших, не менш 
важливих причин. Серед них, на мій погляд, якості української політичної 
еліти займають не перше місце. Але їхня роль, безумовно, значна. Якими 
повинні бути ці якості? Та такими ж, як політичної еліти будь-якої іншої 
країни: патріотизм, високий професіоналізм, відкритість, рішучість, мудрість, 
моральність (у першу чергу стосовно самої держави), прогнозованість, ..., 
високе почуття відповідальності за свої дії і прийняті рішення. Мені здається, 
продовжувати перелік всіх цих якостей ні до чого. Україна тут нічого нового 
не придумає. 

На перше ж місце я виношу умови (читай: систему влади), в яких ці 
якості повинні розкриватися. Адже саме система формує мотиви, якими 
керуються політики, намагаючись нею оволодіти. Не раз у своїх виступах з 
цього приводу я цитував Л. Кравчука: при сформованій в Україні шляхом 
надвисокої концентрації повноважень в руках глави держави системі влади 
навіть у ангела виростуть роги. 

Ні для кого не секрет, що вибори для політиків — складний процес. За 
практикою, введеною в Україні, — складний і фінансово. Тому сьогодні, 
навіть сама, здавалося б, ідеальна особистість та сила, що за нею стоїть, не 
утримаються перед спокусою, використовуючи наділені повноваження, 
безкарно компенсувати понесені витрати і примножити капітал. Спокуса 
занадто велика. Та й десятилітня практика перманентних урядових криз, 
шельмування парламенту, використання репресивного апарату для підтримки 
«порядку» і слухняності можновладців призвела до того, що багато хто з 
нинішніх високих чиновників розглядають свої посади як коротку можливість 
урвати для тебе і дітей. Про яку моральність тут говорити? До того ж, приклад 
верхів показовий. Одним словом: «Не зівай Хомко, на те і ярмарок». 

Тільки розумний перерозподіл владних повноважень між усіма гілками 
влади за принципом: «сильний і відповідальний парламент — сильний і 
відповідальний прем'єр — сильний і відповідальний президент — незалежні 
суди» забезпечить демократичний розвиток країни, змінить мотиви приходу у 



 

владу, виведе на якісно інший рівень спочатку саму вітчизняну політичну 
еліту, а та, у свою чергу, і Україну. 

Окремо відзначу, що зміна системи, будь-який перерозподіл пов-
новажень не може підганятися під конкретну політичну фігуру. Все повинно 
робитися винятково в інтересах держави, на благо українського народу, в 
розрахунку на тривалу перспективу. Саме народ має вибрати, кого, які сили, 
яких представників поставити на чолі пової, реформованої системи. 

На сьогоднішній день зміна системи влади і є тією стратегічною метою, 
досягнення якої дозволить зробити якісний прорив у розвитку нашої держави. 
Тільки тоді влада зможе сконцентруватися на системному вирішенні 
актуальних питань, таких, наприклад, як нормальне забезпечення соціального 
захисту населення, у т. ч. безкоштовної освіти, якісного медичного 
обслуговування, на доведенні всіх соціальних виплат до рівня, що не 
принижуватиме людську гідність. Таких, як захист прав людини; зниження 
податкового тиску; вихід економіки з тіні; стабільне зростання ВВП і багато 
чого іншого. Тільки тоді, коли ми досягнемо стандартів життя розвинених 
країн і зробимо свою політику відкритою і прогнозованою, з інтересами 
України почнуть рахуватися у світовому співтоваристві. Тільки тоді можна 
буде серйозно говорити про можливості вступу України в різні міжнародні 
утворення як рівноправного члена. 

Саме на основі такої перспективи і можливе об'єднання політичних 
еліт в Україні. При цьому всі політичні сили скоріш за все розділяться на дві 
групи: хто за зміну системи влади в інтересах держави і хто за зміну системи 
влади в особистих інтересах (або проти зміни системи влади). Можна сказати, 
що такий розподіл розпочався відразу після виборів у Верховну Раду України 
2002 року. Перша гру на стоїть на державницьких позиціях і керується 
бажанням встановлення в Україні демократичних традицій. Вона об'єднала 
опозиційні політичні сили різної ідеологічної спрямованості. Друга група 
керується страхом втратити «прихоплене» і відповідати за нинішній стан 
України. Вона об'єднала провладні сили, що, за рідким винятком, ні мають у 
своєму резерві ніяких інших інтересів, крім фінансових, меркантильних. При 
цьому друга група володіє нею ж створеним злочин ним адміністративним 
ресурсом, її єдиним винаходом, цілком для неї ефективним. Тому опозиція 
змушена працювати в умовах постійних політичних провокацій, 
інформаційної блокади, загроз життю. Усе ці ніяк не сприяє веденню 
яких-небудь відкритих політичних дискусій, тим більше щодо визначення 
стратегічного курсу України. 

Якщо до 2004 року під зміну системи влади не буде підведена за-
конодавча база, то в період президентської кампанії ці умови стануть ще більш 



 

жорсткими. Тоді про Україну, як про демократичну держану, можна буде 
забути надовго. Якщо не назавжди. 

Які кроки в цьому напрямку треба здійснити? 
Перший. Ввести пропорційну систему виборів на центральному і 

місцевому рівнях. 
Другий. Змінити статус і роль виконкомів місцевих рад як ланок 

виконавчої влади. Урізати діючі повноваження так званих губернаторів і 
інших призначенців. Вони — цементуючий склад адмінресурсу, корупції і 
сваволі. 

Третій. Висувати і президентів, і депутатів від партій. «Безпартійний» 
президент — фікція, той випадок, коли в нейтральному, тихому, болоті чорти 
водяться. 

Тоді тільки можлива суспільна дискусія. Тоді тільки очікується 
поєднання відповідальної політичної еліти і високого рівня політичної 
культури населення країни. З нічого така культура не з'явиться. «Вихованням 
почуттів» не можуть займатися залякані особистості. Залякані, але такі, що 
отримають вигоду з такого стану. Раб (за своєю натурою) не виховає вільної 
людини, шахрай — чесного, пройдисвіт — порядного. В цьому сенсі система 
влади — не тільки мета, але і засіб. Ідеальні особистості самі по собі мало на 
що здатні. Порядок (в даному випадку — система) побиває клас. Ця 
закономірність характерна не тільки для футболу. 

Потрібні якісні зміни. Відповідальність за них лежить на всіх нас. 
14 вересня 2003 року 

  



 

Виступ 

на конференції «Україна і Європа» 27 вересня 2003 року 

Шановні гості Києва! 

Шановні учасники конференції! 

Вітаю вас в Україні. Ми всі вдячні керівництву партії Європейських 
Соціалістів, організаторам конференції. Ваш приїзд у Київ — важливий 
стимул для розвитку ідей соціал-демократії в Україні, всіх лівоцентристських, 
демократичних сил. Це визнання того, що наша боротьба за демократію, 
прогрес і свободу, за соціальну справедливість, права людини і верховенство 
права не лишається непоміченою. Це підтвердження своєчасності корективів 
наших програмних засад в руслі Стокгольмської декларації. Це протягнута 
нам дружня рука від партій, що заслужили авторитет і підтримку населення у 
своїх країнах. І не лише у своїх країнах. 

Тепер іще не усвідомлюється значення унікального для світу процесу 
об'єднання і розширення Європи. Це прийде згодом. Важливо однак, що 
розпочали та інтенсивно проводять його саме соціал-демократи та соціалісти 
Європи. А можливим те стало лише тому, що ви маєте довіру співгромадян, 
досвід політичного впливу на внутрішню і зовнішню політику, на її 
міждержавну координацію. 

Бажаємо вам успіхів у розпочатій справі. Багато в чому для нас ви — 
приклад. Певною мірою, ми ваші послідовники. Не кажу: учні. Недавно 
загальні українські школи перейшли на 12-річний термін навчання. 
Соціалістична партія України існує 12 років. Через місяць МИ одержимо свій 
атестат зрілості. В ньому стоятимуть оцінки за різні предмети. Та особливо 
важливою для нас є оцінка нашої опозиційності і оцінка за лінію у політичній 
реформі. 

* * * 
В Україні складна політична ситуація. Продовжуючи шкільну 

термінологію, суспільством опановується кілька тем: 
Перша — політична реформа. 
Друга — президентські вибори наступного року. 
Третя — мотивація поведінки України у зв'язку з розширенням ЄС. 
Четверта — підписання угоди про ЄЕП між Україною, Росією, 

Білоруссю і Казахстаном. 



 

Ці чотири теми охоплюються однією, загальною. Суть її — загальна 
політична криза. Вона зводиться до боротьби двох тенденцій: до демократії чи 
авторитаризму, диктатури кланів і криміналітету. 

Які перспективи цієї боротьби? Яка роль належить СПУ? 
Коротко відповім на ці питання у своєму повідомленні. 

ПОЛІТИЧНА РЕФОРМА 
Потреба реформи визнана і опозицією, і, на 10-й рік, владою. Це 

означає, що існуюча система влади довела свою неспроможність. Причина — 
влада узурпована президентом, кількома кланами. Конституція у пас є, але 
вона топчеться режимом. Перший порушник Конституції — її гарант. 

Узурпація влади в Україні означає: 
■ упослідження суті правової держави, верховенства права; 
■ ігнорування владою Конституції та законів; 
■ порушення принципу поділу влади, повне підпорядкування 

практично всіх функцій та органів влади одній людині та її оточенню; 
■ поліцейський режим здійснення влади, використання міліції, 

Служби безпеки, прокуратури, податківців для розправи з конкурентами 
(особливо політичними), для задоволення інтересів правлячих кланів; 

■ зрощування влади, бізнесу і криміналу; 
■ втручання адміністрації в господарську діяльність, — причина 

корупції, хабарництва, розкрадання багатств країни; 
■ брехня як інструмент державного управління; 
■ відсутність свободи слова, цензура державних та приватних 

телеканалів, переслідування і вбивства журналістів; 
■ підтасовка результатів виборів, суцільні порушення виборчого 

законодавства; 
■ нехтування правами людини, обезцінення її життя; 
■ страх, невпевненість — характеристика самопочуття суспільства. 
Наслідок недемократичної влади — деградація економіки, найважчий 

у Європі рівень ВВП на душу населення, загроза втрати суверенітету, втрата 
довіри населення до влади. Існуюча система влади і гала гальмом розвитку 
держави. 

Потрібна політична реформа, в тому числі зміни до Конституції. Це 
наша програмна позиція. Це зміст наших передвиборних програм впродовж 
кількох виборних кампаній. Мста, яку ставить перед собою широка опозиція, 
— запровадження європейських механізмів демократії, посилення 
взаємозв'язку і ролі парламенту та уряду, забезпечення незалежності судів та 
ЗМІ. Виходимо з того, що без демократії не буде ефективної економіки, 
захисту прав і свобод людини, не буде гарантії суверенітету. 



 

Соціалісти підготували законопроекти про зміни в Конституції, про 
вибори на пропорційній основі, про партії та інші. 

Всі роки владний режим на чолі з президентом прагнув юридичного 
закріплення фактичної диктатури. Так само, всупереч Конституції — 
продовження влади Л. Кучми. Врешті стало зрозуміло і йому, що такі наміри 
звичайним шляхом реалізувати не вдасться. Тому він проголосив себе 
ініціатором політичної реформи, але знову вніс законопроект, що лише 
маскував його наміри. Зламати парламент, опозицію в ньому, на цей раз не 
вдалося. 

Тоді обирається інший шлях: президент ніби пристає до варіанту 
опозиції. Навіть більше, пропонує президента обирати парламентом. 
Уточнимо: нинішнім парламентом. 

Тут потрібне пояснення. Парламент України обраний за змішаною 
системою. В його пропорційній частині, обраній за списками партій, більше 
70% представників опозиції. Такою була воля виборців. Проте в мажоритарній 
половині парламенту депутати фактично не обирались, а призначались 
президентом. Таким чином у парламенті і більшість, поки що залежна від 
президента. І в центрі, і на місцях влада належить не тим, кому її довірив 
народ. 

Тому, звичайно, ми ніколи не погодимося, щоб цей парламент 
обирав президента. 

Чи є шанс внести зміни до Конституції? Є. У більшості бракує єдності. 
Обидва варіанти змін до Конституції — опозиційний і пропрезидентський в 
найважливіших нормах схожі, майже однакові, Треба провести справді 
демократичні норми і відсікти реакційні. Це можна зробити. Вірю, це буде 
зроблено. (В деталі не вдаюся). Домовленості опозиційних сил в цьому 
відношенні є. Їх потрібно ВТІЛИТи в життя. 

До того ж, прийняття закону про вибори на пропорційній основі, що 
постараємося зробити нинішнього року, приведе до серйозною 
структурування суспільства. Нинішня опозиція обов'язково стаж 
більшістю в наступнім парламенті. А можливо і раніше. 

ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКУ КАМПАНІЮ 
Якщо до виборів вдасться змінити Конституцію (а це можливо), тоді 

посада президента не буде ажіотажною. Відкривається можливість для 
широких компромісів. 

У будь-якому разі є упевненість, що наступним президентом буде 
представник опозиції. Ним може бути і Ющенко, і інші. Але без зміни 
системи влади відбудеться лише заміна персоналій. Суть влади залишиться 



 

попередньою, клановою. Зі збереженням небезпеки скочування до 
авторитаризму, диктатури. 

Тому ми категорично за зміну системи влади до виборів 
президента. 

ПРО НОВУ СИТУАЦІЮ У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ЄС 
Кілька днів тому інститутом «Схід — Захід» під керівництвом 

президента Ахтісаарі у Києві проведена міжнародна конференція на гему 
«Україна — ЄС». 

Повторю кілька міркувань, висловлених мною на конференції. 
Звичайно, розширення ЄС утворює нові виклики для України. На 

них можна знайти адекватні відповіді. Але шукати їх слід тут, у пас. Робити 
самим. Ні ЄС, ні Росія чи США за нас не введуть в Україні європейські 
стандарти: рівень добробуту, правовий характер держави, верховенство нрава 
і демократичне управління, дотримання прав і свобод людини. 

ЄС також поки що не бачить Україну своїм членом, навіть 
асоційованим. Це факт. Треба робити Європу в самій Україні. 

Перший крок бачимо в адаптації законодавства та запровадженні 
європейських механізмів влади і стандартів демократії. На це і буде 
спрямована діяльність СПУ. 

ПРО ЄЕП 
Зараз деякими політиками від режиму часто висловлюється думка, що 

до ідеї ЄЕП пас підштовхнуло розширення ЄС. Це зовсім не так. 
Бачення соціалістів з цього приводу таке. 
Економічна інтеграція, зокрема, України і Росії корисна взаємно. 

Це, до речі, одне з програмних тверджень нашої партії. Відсутність реальних 
зрушень у цьому напрямку — на совісті владного режиму. 

Проте будь-які інтеграційні процеси не повинні загрожувати су-
веренітету держави і суперечити Конституції та законам України, її 
міжнародним зобов'язанням. 

Процес інтеграції повинен бути поступовим. Базовий етап і межа — 
зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі без обмежень і виключень. Він 
погребує надзвичайно ретельних розрахунків. Таких розрахунків немає. 

Підписаний у Ялті договір та інші документи страждають на 
двозначності, неясність. Заявлений як рамковий документ містить проте 
цілком жорсткі організаційні засади. Окрім того, він виходить за межі 

Конституції України, передбачаючи передачу президентом частини 
повноважень наддержавному регулюючому органу. Рішення цього органу 
обов'язкові для сторін, що уклали угоду. 

Є, на наш погляд, суперечливі, взаємовиключні норми. 



 

Наприклад, передбачено, що рішення ради голів держав приймаються 
консенсусом за формулою: одна країна — один голос. А у створеному 
регулюючому органі (повторюю: рішення якого обов'язкові) абсолютна 
перевага надасться Росії. Якщо відносини рівноправні, то як і для чого 
застосовувати передбачені концепцією санкції? Як вирішувати спори, адже 
незалежна сторона, керуючись правилом консенсусу, завжди заблокує 
невигідне рішення. Хіба що вона не незалежна? Якщо ми декларуємо 
самостійність держав у своїй зовнішньоекономічній політиці, то навіщо 
узгоджувати умови вступу в СОТ? 

В договорі не йдеться про взаємні борги, а вони визначатимуть на-
самперед стартові позиції суб'єктів. Повноваження членів ради голів держав 
передбачені для умов, коли у президентів влада майже абсолютна. А як бути, 
коли, наприклад, в Україні здійсниться політреформа і у президента не буде 
відповідних функцій? 

Тобто, до договору, підписаного в Ялті, до суті самого кроку є питань 
більше, ніж відповідей. Виникає підозра, що не в останню чергу, це — 
черговий піар, адже інтеграція передбачає здійснення багатьох попередніх 
умов. Скажімо, невиведення з тіні більше половини економіки означатиме при 
реалізації угоди інтеграцію міжкланову, а не міждержавну. А про конвертацію 
валют — необхідну умову — при тому і говорити не варто. 

Соціалісти ретельно проаналізують документ і будуть визначатися 
перед розглядом його у парламенті. Маючи на увазі, що ратифікація договору 
можлива при відображенні межі інтеграції, зони вільної торгівлі без обмежень 
і виключень. 

Ще раз повернуся до думки, що згадані теми об'єднуються однією — 
боротьбою тенденцій до демократії чи диктатури, наявністю в Україні 
системної кризи. Перекопаний, здійснення політичної реформи, 
розпочинаючи з пропорційних виборів, змін в Конституції, виборів 
президента всенародно і т. ін. створять реальне підґрунтя демократії м 
Україні. Тоді не буде утаємничених ходів влади. Тоді влада стані 
підконтрольною народу. А народ не захоче, не допустить ні власного 
зубожіння, ні збиткування, ні втрати суверенних прав держави. 

Врешті, народ і є сувереном. 
* * * 

Згадані тут проблеми ми могли би ефективніше розв'язати при 
підтримці зарубіжних партнерів, товаришів по спільному політичному 
спектру. Йдеться про дві, принаймні, речі. 

Перше. Ми розраховуємо на ваше сприяння щодо вступу СПУ в 
Соцінтерн. Не розуміємо байдуже ставлення до цієї справи з боку деяких 



 

політиків. Ми партія демократичного соціалізму, одна з найстаріших 
лівоцентристських партій в сучасній Україні. Наші структури в усіх районах 
України незабаром будуть в більшості населених пунктів. Ми весь час маємо 
впливову парламентську фракцію. Врешті, ми в опозиції до недемократичного 
режиму. Наших активістів переслідують, вони ризикують життям. Що ще 
потрібно, щоб Соцінтерн пас побачив? Адже це і йому корисно для впливу на 
території східної Європи. 

Друге. ПАРЄ відслідковує виконання Україною своїх зобов'язань. 
Підготований відповідний проект резолюції. Сподіваюсь, представники 
ваших парламентів аналізуватимуть цей проект об'єктивно, враховуючи 
справжній стан демократії, прав людини та інші аспекти ситуації в Україні. 
  



 

ЗМІНА СИСТЕМИ ВЛАДИ Є КЛЮЧОВОЮ 
ПРОБЛЕМОЮ 

Відповіді на запитання журналу «Вітчизна» 
1. У грудні минає 12 років від того дня, коли понад 92 відсотки 

наших громадян, які взяли участь у всенародному референдумі, 
висловилися за незалежність України. Чи виправдалися їхні надії і 
сподівання? Що б Ви назвали незаперечним досягненням у нашому житті 
і яких суттєвих помилок припустилися в державі за цей період? 

Мені вже доводилося писати, що суспільні процеси в сучасній Україні 
настільки спресовані, що етапи свого розвитку вона проходить у річних, 
інколи навіть місячних, термінах такі, на які іншим країнам знадобилися 
десятиріччя і сторіччя. І то не винятковість України чи заслуга її влади. 
Просто, темни розвитку світової цивілізації, при взаємозалежності країн і 
народів такі, що спонукають всіх до відповідності — в економічному, 
культурному вимірі, в організації державного життя. Умовно кажучи, до 
відповідності умовам назрілої суспільно-економічної формації, правилам 
поведінки, прийнятим серед загалу країн, що суть формації визначають. 

Йдеться не про те, де ми були донедавна — попереду, позаду чи збоку 
інших. Різні аналітики робитимуть з цього приводу різні висновки, часто 
кон'юнктурні. Як на мене, ми були «в руслі», якщо не піонерами світової 
цивілізації, то впливовим генератором умов, що орієнтували світовий процес. 
Важливо бути відвертим перед собою, відповідаючи на запитання: де ми 
тепер? За розвитком продуктивних сил ми ніби індустріальна країна. За 
політичним устроєм — формальна демократія. За практикою державного 
управління — феодальна манархія. За домінуючою схемою виробничих 
відносин — період первісного накопичення капіталу. За характером взаємин з 
навколишнім світом — напівколонія. За оцінками свого 
середньостатистичного громадянина (а такі оцінки часто вбирають всі 
сторони ознак) ми просто криміналізована кланова держава. 

Рухаємося ми поки що курсом протилежним до того, яким розви-
вається світ. Певною мірою наша деградація сприймається ним як належне, бо 
йому вигідна. Вигідна до пори. Але та пора залежить найбільше від пас самих, 
від того, наскільки здатні ми самі виправити ситуацію, щоб тоді, знову ж таки 
прискорено, наздоганяти інших, знаходити своє місце, свою відповідність не 
тільки зовнішнім, а й внутрішнім чинникам. 

З огляду на згадане, не такої, звісно, України хотіли наші 
співвітчизники одностайно висловлюючись за українську державність. Попри 
те, що частина громадян не усвідомлювала суть свого вибору, або не звична 



 

була до самостійних рішень, воно стало історичним фактом. З ним треба 
рахуватись як із об'єктивністю, тим паче, що вибір робився вільно, без 
нав'язування чужої волі чи завдяки фальсифікації результатів референдуму. 
Стверджую те як свідок і активний учасник подій початку 90-х. 

Саме такий статус дозволяє мені робити висновок, котрий не 
сприймається ура-патріотами: Україна незалежність не виборола. Не-
залежність їй дісталася. Це теж факт, який, проте, не принижує волю і гідність 
ні тодішньої політичної еліти, ні громадянського загалу. Вони з однаковою 
рішучістю намагалися захиститися від авантюр двірцевого штибу, котрі 
спостерігалися з Москви Горбачова-Єльцина. 

Так, 12 спресованих літ — це вже історія. В її позитиві — оформлення 
вперше за всі часи української держави. Це незаперечне досягнення. А в 
негативі — мало не все інше, що можна називати помилками, пояснювати 
браком досвіду державності, нерозвиненістю громадянських традицій, 
усталеними патерналістськими настроями, подвійною мораллю тих, хто 
косо-криво, але рухав будівництво держави . 

Не відгороджуючись від помилок, мені все-таки легше про них 
говорити, бо бачив їх у зародку, боровся з ними в міру своїх можливостей, 
відверто і послідовно. Свідчення тому, зокрема, тисячі власних публікацій у 
різних виданнях, така ж кількість дискусій у сесійному залі парламенту, в 
різних кінцях України та за її межами. 

Помилок, звичайно, багато. їх можна аналізувати з різних боків і з 
різною глибиною, тим паче, що вони зберігають причинно-наслідковий 
зв'язок. Напевне, особливої уваги заслуговують ті, що і помилками назвати не 
можна, бо вони — суть злочинство конкретних владців. Не  претендуючи на 
повноту і незаперечність аналізу, торкнуся кількох узагальнених помилок, що, 
скоріше, могли б претендувати на роль базових. (Послідовність їх викладу 
довільна, вона не говорить пpo якусь ієрархію). 

Перша помилка — сподівання на самодостатність незалежності як 
гарантію процвітання. Ми от, мовляв, житниця і кузня, з талановитим і 
працьовитим народом, з традиціями боротьби і волелюбності, за наш рахунок 
живуть інші. Все так, та не зовсім. Бо віддавали ми не більше, ніж брали, бо 
вже століттями створювали господарський комплекс та суспільний організм з 
невідомою для світу інтеграцією, технологічними та іншими зв'язками. Ще в 
1990 році, беручи участь у дискусіях щодо так званого ново-огарьовського 
процесу, я писав в «Радянській Україні» про те, що нам союзний договір 
потрібен не як ярмо на шию, а як формула незалежності. Що перше, ніж 
робити рішучий крок, нам потрібно розібратися, що наше і що не наше: з ак-
тивами і боргами, з енергетикою і ресурсами, з закордонним майном і 



 

чорнобильською бідою, зі збройними силами і заощадженнями громадян. І що 
все це потрібно закріпити розрахунками, аби кожному суб'єкту зрозуміла була 
не тільки складність наступних перетворень, але і їх матеріальна основа. 
Відбулося ж усе за принципом «побили горшки», щоб через десятиліття тим, 
хто керувався цим принципом, давати дулі Москві з приводу «нульового 
варіанту», за копійки збувати авіаносець «Варяг», не довести до ладу 
багатомільярдний Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат, залишити 
українською проблемою кровоточиву чорнобильську рану або повернення 
депортованих народів, не продумати порядок перетину кордонів українськими 
громадянами чи закопати мільярди гривень у трубопровід, а потім думати, що 
з ним робити. 

Другою помилкою тих, хто визначав на початку 90-х внутрішню і 
зовнішню політику, було сліпе копіювання чужих моделей, бездумне втілення 
малограмотних або відірваних від українських реалій порад закордонних 
консультантів. То була пошесть «доброзичливців», котрі на словах дбали про 
становлення суверенної держави, а на практиці переймалися однією метою — 
змінити докорінно соціальний лад, викорінити його засади — 
загальнонародну і колективну власність! суспільні фонди, бюджетне 
утримання освіти і охорони здоров'я, взаємопроникнення виробничої і 
соціальної сфери. 

Яскраво це проявилося в реформуванні економіки, зокрема у 
приватизації. Працюючи в той час у аграрній комісії, пропускаючи через себе 
весь потік ініціатив небайдужих людей, маючи власний досвід, мені 
доводилося щодня до пізньої ночі затримуватися в комісії, аби справлятися з 
обов'язками, з клопотаннями виборців. Не випадково Верховна Рада першим 
законом прямої дії ухвалила закон про пріоритетність соціального розвитку 
села. Незабаром були прийняті закони про колективне сільськогосподарське 
підприємство, про фермерські господарство, схвалений Земельний кодекс. 
«Нам би років шість на зад мати закон про пріоритетність, — говорив один з 
керівників ні лузі — село б сьогодні ніхто не впізнав і проблем із ним не було б 
ніколи». Продуктивна робота комісії, проте, блідою була порівняно її 
зовнішньою результативністю комісії з економічної реформи. Законопроекти 
сипалися звідти як просо з мішка. Зовсім незвичного змісту, складні за 
внутрішньою конструкцією, воин, однак, один за одним ставали нормами в 
законодавчому полі України. Загадка розв'язувалася просто: на комісію 
працювали відповідні зарубіжні автори, депутати лиш втілювали в життя 
заготовлені законодавчі новації. 

— Як Ви можете радити нам зміст, темпи та послідовність прива-
тизації, якщо Ви ніколи не займалися подібною проблемою? — запитував я у 



 

представників чергової групи консультантів. Настирливість «реформаторів», 
підтримка їх урядом давалася взнаки. Підготований мною закон про 
приватизацію, в основі якого передбачалась послідовність і поступовість 
цього процесу — від оренди до закритих і відкритих акціонерних товариств, 
де надавалась перевага власності трудових колективів і т. ін., цей проект 
більшості голосів не набрав. Прийнятий «реформаторський» варіант масової 
сертифікатної приватизації, наслідки якого відомі. «Всі в один день 
розбагатіли», знайшовся «ефективний власник», люди одержали «не рибу, а 
вудку в руки».., — яких іще благоглупостей в ту йору не линуло з екранів 
телебачення? Люди тепер «розбагатіли», «піймали рибку»... Піймали та не всі. 
І то в мутній водичці вселенського злодійства. 

На розгляд уряду В. Фокіна мною була підготована програма еко-
номічних перетворень в Україні, яка передбачала відповідний світовому 
баланс ціп і зарплат, пропозицій та попиту, аграрного та промислового 
виробництва, беручи за основу дійсну вартість справжніх життєвих потреб 
людей. Йшлося про те, щоб ліквідувати диспропорції, успадковані від 
централізованої державної економіки, підняти престиж праці і власного 
виробництва, підготувати народне господарство і зайнятих у ньому людей до 
зустрічі зі світовою економікою. Підготувати так, щоб не сталося те, що ми 
спостерігаємо нині: ціни на енергоносії, на товари щоденного вжитку, 
комунальні тарифи тощо наближаються до світових, а зарплати, пенсії, 
соціальні виплати на порядок зменшилися порівняно з радянським періодом. 

На пленарному засіданні В. Фокін від урядової ложі демонстративно 
пройшов через увесь зал до «першого мікрофона», де було моє місце, аби 
подякувати за ініціативу. Тим жестом все і закінчилося. Невдовзі Вітольда 
Павловича замінив «рішучий реформатор» Л. Кучма. 

Третьою , катастрофічною помилкою з ознаками криміналу бумі 
втілення на практиці обвальної сертифікатної приватизації. Сталося це при 
перших управлінських кроках президента Л. Кучми. Збулася його ідея, 
започаткована його ж злочинними декретами про трасти. Сказати б: 
загальнонародне добро пішло на вітер... Так ні ж. Воно за безцінь пішло до рук 
тих, хто під прикриттям трастів, на спекуляціях і газом нажив неправедні 
капітали, хто в пограбованого населення відібрав і право на власність, 
підмінене копійчаними папірцями. Сталося те, про що говорив я на 
парламентській трибуні 27 січня 1992 року: обвальна сертифіката 
приватизація призведе до пограбування людей і держави. В той час, щоправда, 
мені й привидітися не могло, що організатором грабунку держави стане її 
глава. 



 

Четвертою  помилкою, а справедливіше сказати, свідомим злочином 
режиму Кучми була так звана «аграрна реформа». Ідея, котра могла 
примаритись хіба що з білої гарячки, про «вільний ринок», про таке, як нині, 
паювання землі, про кредити під її заставу, про приватно-орендні 
підприємства, а, головне, про перетворення продуктивної землі 
сільськогосподарського призначення в товар... нарешті майже повністю 
втілена на практиці. Коли б таке хтось творив іменем Господа, то глянувши на 
зроблене, Він не сказав би: «Це добре». Хіба запитав би, який дурень або ж 
який ворог усе це заподіяв. 

Зважити б на те, що в сільських справах президент не розбирається. Так 
є ж у нього недорікуваті радники з докторськими титулами, котрими 
прикривають брак середньої освіти. Вони тепер, бачте, претендують на 
Державну премію за здійснення аграрної реформи. Ця новина схвилювала і 
обурила багатьох порядних людей. Я з ними не згоден. Цим претендентам 
премію треба таки дати, аби довершити кретинізм нинішньої аграрної 
політики. Це ж так властиво режиму: злодія — до комори, нагороду — лакузі, 
звания — сексоту, посаду — зраднику, премію — пройдисвіту! 

Так-то так, але аграрна авантюра зайшла занадто далеко, схоже, до 
незворотних наслідків. Села почорніли, люди пересварені, ферми і бригади 
розтягнуті, основні фонди знищені, земля не обробляється, дичавіє. Люди 
тікають від села, ті що залишаються, — спиваються. В селах не народжуються 
діти. Чи варто тут згадувати про шахрайство щодо зерна минулого і 
нинішнього років? Шахрайство, треба сказати, держав не. За ним — зростання 
цін на хліб, незабаром — на м'ясо і молоко. 

На останній, річної давності, галузевій параді президент відзначай 
кращих із кращих господарників. Маючи серед них і друзів, і знайомих, 
знаючи їхні господарства, можу зробити висновок: успіхи досягаються там, де 
реформи по-президентськи здійснені для годиться, и насправді вони 
проігноровані. Де збережено індустріальні технолог, турботу про соціальні 
потреби селян, усталений уклад сільського життя. Де виробництво 
розвивається відповідно до світової тенденції: концентрація, спеціалізація, 
індустріалізація, захист виробника державою. 

Задумка аграрних реформаторів кінцевою метою передбач.» 
купівлю-продаж землі, що в українському варіанті означає відбирання землі у 
селян, у держави, у народу. Років ще десять тому, ведучи заочну дискусію з 
президентом, я називав придуркуватістю спроби запровадити продаж землі і 
залишитися без неї саме в переддень тою часу, коли вона, українська земля, 
визначатиме зміст світової політики. Так, в історичному вимірі — 
незабаром, коли матеріальні невідновлювані ресурси вичерпуватимуться, а 



 

населення планети зросте, коли розум людський зосередиться на найбільшому 
багатстві (багатстві відновлюваному) — родючій землі, а це найбільше 
багатство є нині власністю України, то його захист та примноження і е виявом 
справжнього патріотизму, однієї із форм втілення державницької ідеї. 

У своєму «Слові про землю», з яким я декілька років тому звернувся до 
співвітчизників, я, зокрема, запрошував до публічної дискусії творців 
зловісних реформ. Ніхто не посмів. Нічого дивного, — зло потайне, 
злодійство — тим більше. 

П 'ята помилка стосується політики, державного устрою. Вона мене 
турбує найбільше, бо є моєю теперішньою роботою. Л ще тому, що багато 
чується нарікань на нашу Конституцію, дозволю собі вперше сказати, — моє 
дитя, яке лишається рідним і хворіючи, і відчуваючи на собі виливи 
нездорового оточення. І потребуючи захисту та підтримки. 

Кілька років тому вийшла моя брошура «Про землю, Конституцію і не 
тільки». Беручи активну участь з початку 90-х у розробці і прийнятті 
Основного Закону, знаючи зблизька позицію і конкретні дії багатьох людей, 
наділених високою владою, в тій роботі зміг, здається, аргументувати свої 
висновки переконливими прикладами, неспростовними доказами. Очевидно, 
нинішній матеріал скоріше інформативний, аніж дискусійний, тому деякі 
висновки наведу без особливих пояснень, сподіваючись, що подібні публікації 
читають люди, обізнані в політиці, у її фрагментах, у плетиві різноманітних 
подій. 

В кожній країні Конституція поєднує три часові виміри: минуле, 
сучасне і майбутнє. Причому минуле від пас не залежить, справа політиків 
прочитати його таким, як воно було насправді, яку воно заклало традицію. До 
1996 року різні автори не випадково часто посилались на конституційні 
спроби П. Орлика, М. Грушевського, шукаючи корені демократичності 
державного устрою в Україні. Демократичними були тексти і радянських 
конституцій, причому, держава не просто декларувала права і свободи 
громадян, а гарантувала деякі з них На практиці. Освіта, охорона здоров'я, 
відпочинок, суцільна зайнятість... Нині, особливо для молодих людей, це 
може здаватися фантазією. Одначе це було. Проте і впродовж десятиріч 
радянської влади, і в дореволюційний часи — століттями українці жили не за 
Конституцією. Вище права і закону у нас була вказівка, воля начальника, в 
кращому випадку діяло звичаєве право. Інерція таких правовідносин не 
долається швидко. Тим більше, коли в період важливих перетворень політики, 
що мають реальну владу, не здатні піднятися над стереотипами сприйняття 
влади, хочуть закріпити і посилити своє становище. Попередня практика тому 
сприяє: підтакувачів, угодовників, підлабузників, бажаючих урвати з 



 

«доходного місця», вистачає. Тому забаганка правителя швидко знаходить 
своїх адресатів і ті хором розпочинають свою чорну справу, гуртом 
здобуваючи демократично розцяцьковане ярмо на шию суспільству. Дарма, 
що і самі воші згодом потерпають від свого ж витвору, навчання на власному 
досвіді для громадянства мало корисне. Потрібні суттєві перетворення в ме-
ханізмах влади, щоб вона не відтворювала щораз лакеїв з еліти. їм щиро 
віриться у свою винятковість, у свою незамінність, вічність при владі, хоч 
внутрішня несвобода змушує їх повсякчас комплексувати перед 
«вищестоящими», а відтак відіграватися над «стоящими» нижче. Елітний, 
умовно кажучи, прошарок ущільнюється, костеніє, стає «річчю в собі», 
відриваючись від народу. Якщо додати до того фактори, що з'являються в 
умовах небувалих формаційних перетворень (по| суті своїй регресивних), коли 
виникає можливість сплутати спільне, державне із власним, можливість 
маніпулювати суспільною свідомістю, то згаданий розрив зростає, проте 
тиражує на нижчі рівні ту ж систему залежностей, ті ж принципи 
відчуджуваності, ту ж подвійну, потрійну мораль. Не пригадаю, хто перший 
сказав, але сказав точно: «Горе тому народові, в якому Іуда проповідує 
Христа». Додав би від себе: «Горе і пастві, коли пророки фарисействують». 

Мати ще слід на увазі, що коли система має внутрішні вади, той 
перспективу треба розраховувати за наслідками таких вад, тобто за найгіршим 
варіантом. Інакше ніде не бувало. 

У 1996 році стало зрозуміло: владна система прискорено розвивається 
у бік авторитаризму, все більше вимиваючи з рядів поборників справжньої 
демократії здатних до опору. Потрібно було перехопити цю тенденцію, по 
можливості нейтралізувати найбільшу загрозу для країни. Роль блокуючого 
засобу могла викопати лише демократична за змістом Конституція. Вона і 
була прийнята, відображаючи в собі боротьбу протилежних тенденцій — до 
демократії і до авторитаризму! тим самим виконуючи функцію соціального 
компромісу. 

Сталася унікальна для світової історії подія: в державі прийняті 
Конституція, якої не хотіло, проти якої боролося найвище державне 
керівництво. Так, вона демократична. Так, вона і тепер перешкоджав 
сповзанню в болото автаркії. Але Основний Закон сам но собі не мої же 
забезпечити досягнення цілей, в ньому передбачених. Потрібна ще ціла низка 
засобів у вигляді законів, інститутів влади, політичних партій (за означенням, 
а не за назвою), структур громадянського суспільства, становлення нових 
профспілок і т. ін. Зрозуміло, що суб'єктивізм влади — явище загальне, тому 
при нинішньому режимі розвиток необхідних засобів гальмується. Відтак 



 

Конституція відіграє лише частину своєї ролі, перетворюючись в атрибут 
напівдемократії. 

Так само як і виборча система, контрольована злочинним 
адмінресурсом. Як і свобода слова... для окремих. «Напівдемократія» — слово 
делікатне, воно нібито виправдовує стан справ, мало не обґрунтовує 
закономірність такого етапу. Точніше, на мій погляд, кваліфікувати те, що є 
нині в Україні, лжедемократією. 

А щодо поєднання в Конституції трьох часових вимірів, то варто 
визнати, що змістом своїм вона спрямована в майбутнє, випереджає час і не її 
вина, що нинішні владці не доросли іще до рівня її вимог. Аби допомогти їм 
(чи тим, хто прийде їм на зміну) адекватно сприймати Основний Закон, 
дотримуватися його в різних обставинах і пропонуються уточнення та зміни 
до Конституції, котрі стали тепер предметом дискусії з політичної реформи. 

Ці зміни — не що інше, як пропозиції моїх прибічників, висловлені 
задовго до прийняття Конституції. Вважаю своєю помилкою те, що слідуючи 
створеній попередниками традиції, не вдалося відсторонити від роботи над 
текстом Конституції не депутатів. Картаю себе за те, що не зумів так повести 
справу. В той же час не певен, що можна було зробити не так, як зроблено. 

Шостою  помилкою  політичного активу, представників різних за 
ідеологією партій вважаю прагнення поборювання замість конкуренції і 
співпраці. Минуть роки і уважний історик крок за кроком проаналізує кожну 
дію конкретних партій, їх активу, зміст того, що відстоювалося в парламенті, в 
масово-політичних акціях, в партійному будівництві. То буде цікавий аналіз. 
Шкода, що користі з нього нам, нинішнім, не буде ніякої. Тому допоки ми самі 
здатні аналізувати недалеке минуле, як його сучасники, мусимо самі робити 
висновки, бо ми нинішню політику і творимо. Висновки робити, щоб не повто-
рювати помилок. 

Початок 90-х в Україні відзначився високою хвилею політичної 
активності. Можна було зрозуміти піднесений настрій тих, хто переслідувався 
в радянські часи, а тепер став вільним у своїх проявах, одержав нічим не 
обмежену можливість спілкуватися з людьми, впливати на них, вести за 
собою. В ту пору серед лідерів організацій, згодом названих 
національно-патріотичними, не знайшлося того, хто міг би стати над 
ситуацією, тверезо оцінити розклад політичних сил в суспільстві, перспективи 
його розвитку. Під гаслами незалежності, демократії і свободи маскувалося 
прагнення звести рахунки. Воно затьмарювало розум, створювало з усіх, хто 
не кричав «Ганьба!», образ ворога і видавало індульгенцію тим, хто 
зметикував і вчасно приєднався до «оновлювачів світу». Серед «патріотів» - 
перекинчиків було чимало представників творчої (і не тільки) інтелігенції. 



 

Замість того, щоб знаходити порозуміння при подоланні справді 
складних перешкод в становленні держави, зусилля «націонал-патріотів» та 
тих, хто імітував приналежність до них, зосереджувалися на боротьбі з лівими 
та ліво центристами. Поки боротьба точилася довкола ідей, «треті», за 
образним висловом Бориса Олійника, прибрали до рук усе, що можна 
прихопити в Україні. Відбулося шалене розшарування населення за майновою 
ознакою. Воно підсилилось поділом України та її громадян за політичними, 
територіальними, етнічними, релігійними та іншими ознаками. Цей поділ, 
правильніше сказати: розкол України в багатьох випадках ініціювався владою, 
їй зручніше тримати в покорі народ, коли він не згуртований. 

А коли біда набула майже незворотного вигляду, почало частково 
проступати прозріння. Соціалістична партія доклала до того багато зусиль, 
здійснюючи програмну функцію консолідуючої партії. Характерні 
метаморфози відбулися із колись потужним Рухом. Створений як громадське 
об'єднання, він увібрав у себе фактично все, що було невдоволене радянською 
моделлю суспільства, що одностайно наполягало на суверенітеті України. Це 
була велика об'єднуюча ідея. Проте її однієї виявилося мало для тривалого 
існування Руху. Та й суть незалежності розумілася неоднаково: одним 
вистачало її проголошення, іншим — утвердження атрибутики (вона 
сприймалася як прапор на звільненій від ворога висоті), ще іншим — 
присутності у владі. Остання спокуса виявилась смертельною для 
попереднього Руху. Проникнення у владу передбачає об'єднання у вигляді 
партії. В тому нічого не було б поганого (тим паче, приклад уже був у вигляді 
Республіканської партії Л. Лук'яненка), якби лідер новостворюваної партії не 
замахнувся на знаковий, авторитетний бренд Руху. Партія була створена, але 
громадський рух під назвою Рух припинив своє існування. То була стратегічна 
помилка, котру уже теперішнім часом намагається виправити об'єднання 
«Наша Україна». Не думаю, що з того щось вийде, якщо об'єднання не стане 
іще ширшим, а на основі нинішньої НУ створити одну правоцентристську 
партію. 

Справжнім випробуванням для націонал-патріотів стали їхні походи у 
владу. Виявилось, що підготованих кадрів у них не вистачає, а ті, що є, 
самостійно проблему влади вирішити не можуть. Тобто вони могли бути при 
владі. Коли б вони стали, припустимо, у тінь впливовішої партії, то це мало б 
вигляд коаліції, в котрої існують партійні структури, що ідентифікують партії. 
У нашому ж випадку партійці пішли на службу не партії, а режиму, котрий все 
більше набував кланово-кримінальних ознак. 

Особливістю української ситуації після останніх президентських 
виборів стало створення багатопартійної системної опозиції. Тим не може 



 

похвалитися жодна з пострадянських держав. Як не дивно, завдячувати тому 
потрібно найбільше недолугості нинішнього владного режиму. 
Централізований до абсурду, відповідно і персоніфікований, він надмірно 
залежить від волі, бажань (також від інтриг та комплексів) однієї людини. А 
коли вона, звикнувши до безмежної влади, пищить усе, що хоч віддалено 
нагадувало б конкуренцію, то тим самим стає центром несприйняття лівими і 
правими, реформаторами і консерваторами, опонентами режиму і... його 
прихильниками. Так є. Маю з того приводу багато прикладів. Персона стає 
уособленням зла. В тоталітарних режимах, у їх різновидах так буває завжди. 
Ще частіше буває, поки правитель вдається до вчинків, що виходять за межі 
допустимого. Тоді людей об'єднує протест. Так сталося у зв'язку з вбивством 
Г. Ґонґадзе. Цинічність, безцеремонність, жорстокість тих, хто розпорядився 
долею молодої талановитої людини, обурила всіх небайдужих. Дарма, що до 
дії здатні далеко не всі небайдужі. Грудень 2000 року — початок пробудження 
України. Акція «Україна без Кучми», Форум демократичних сил, акція 
«Повстань, Україно» — етапи непростого становлення широкої опозиції. Це і 
період усвідомлення природи зла — існуючої системи влади. 

Поява системної опозиції, навіть при існуючих вадах її 
функціонування — це один з успіхів демократичного руху в Україні за роки 
незалежності. Звичайно, людям хотілося б, щоб наслідком дій опозиції було 
усунення від влади посадовців, бо у широкому загалі саме так сприймаються 
переміни. (Воно й не дивно — суспільство не має досвіду демократії). 
Оскільки ж перемін немає, то до апатії, викликаної соціально-економічними 
негараздами та потребою боротися за виживання, додається ще й скепсис та 
зневіра щодо можливостей та впливовості опозиції. 

Варто прислухатися до зауважень на адресу опозиції. Вони слушні і 
представникам опозиції (її активу, бо власне в опозиції фактично весь народ) 
відчутні найбільше. Але не треба опускати руки при неодержанні відразу і 
повністю потрібного результату. Коли читаєш у листах або чуєш запитання на 
зустрічах про марність боротьби, котра, мовляв, безплідна, наводиш приклади 
з нашої історії. Давньої і свіжої. Суспільний розвиток не буває прямолінійним: 
вклав зусилля — одержав зрушення. Тут спостерігаються інші закономірності. 
Зусилля накопичують кількісні переміни, а коли вони переходять у нову 
якість, тоді дають очевидні всім зрушення. Сьогодні період кількісних 
накопичень. Вони наближають переміни. Так було, скажімо, на початку 
минулого століття. Адже, керуючись прямолінійною логікою, можна було б 
вважати безплідною революцію 1905 року чи лютневу революцію 1917-го. 
Але не було б їх, не були б вони простимульовані політично, не були б 
осмислені, використані в боротьбі тодішньою опозицією, не було б і революції 



 

жовтневої. (В даному випадку йдеться не про оцінки процесів і, тим більше, не 
про їх порівняння, а про їх вплив на якісні переміни). Подібне відбувалося і в 
кінці століття в період суверенізації республік Союзу PCP. Зіткнення в Тбілісі 
і Вільнюсі, масові демонстрації, голодовки, парламентські баталії, 
пропагандистські кампанії різного спрямування і т. д. привели до 
кардинальних змін. 

Вдумаймося в те, що уже відбулося в суспільній свідомості за останні 
роки. Як впливали на те згадані акції, наметове містечко, політичні судові 
процеси, наскільки глибшими стають аналізи в незалежних газетах 
незалежних журналістів (хай тих і тих мало)... Чи можна було б уявити іще 
недавно, що в спільних акціях поруч стоятимуть люди з червоними, 
жовто-блакитними, червоно-чорними та іншими прапорами? Чи хто 
сподівався, що під час розгляду релігійних, мовних та політичних питань, 
підкинутих провокативно режимом, з парламентської трибуни до стриманості 
закликатимуть взаємно і комуністи, і рухівці? Тим паче, що разом вони 
блокуватимуть трибуну... 

То ознаки кількісних перемін. Це вже успіх. А переміни якісні ста-
нуться обов'язково. Чекаймо змін. Борімося за них. Не опускаймо рук. 

2. Ви очолюєте одну з найвпливовіших політичних партій в Ук-
раїні. Які, на Ваш погляд, треба розв'язати ключові проблеми, щоб наша 
держава де-факто стала незалежною — економічно й духовно? 

Щоб держава стала незалежною економічно і духовно, треба змінити 
систему влади. Відповідаю так прямолінійно, бо в тому переконаний 
абсолютно. 

Владна система в Україні формувалася під впливом різних обставин. 
Торкнуся хіба що найголовніших. 

Перша — традиція. Україна іншої влади не знала. Вона була 
централізована, надмірно персоніфікована, вона використовувала винятково 
адміністративне втручання в усі сфери суспільного життя: політику, 
економіку, соціальне та духовне середовище. Але влада не була клановою. Це 
вже друга обставина. Клани формувалися із економіки на 
бізнесово-кримінальній основі, пройшовши кілька стадії власного розвитку — 
від дисперсного стану розгубленого громадянства на початку дев'яностих до 
кристалізації груп довкола підприємливих людей, що на свій ризик діяли у 
виробництві, торгівлі, бізнесі, політиці. Від цих каталізаторів формування 
нової системи суспільних зв'язків до їх зростання і зрощення з криміналом. 
Наступним етапом формування кланів було використання в своїх інтересах 
можливостей влади, проникнення в неї через вибори, людські взаємини, через 
корупційні стосунки. Згодом клани ставали власне владою, опанувавши 



 

організаційні, фінансові, політичні, інформаційні та інші чинники її 
створення, зокрема, оволодівши механізмом виборів. Поступово клани 
переміщуються в найвигідніші сектори економіки. 

Це закономірний процес розвитку капіталу. В Україні, і не лише в ній, 
це — енергоносії та енергетика, металургія, інформаційний простір, 
посередницька діяльність. Вони опановують експертну складову економіки, 
стають монополістами. Тим самим задають правила гри, підлаштовуючи під 
потребу одержання прибутків весь господарський організм держави. 
Опанувавши експорт, підлаштовуючись відповідно під потреби світового 
господарства, де попитом користуються сировина, енергія та напівфабрикати, 
— найбільш затратні компоненти економіки, підлаштовуючись також під 
світові ціни, переносять такі впливи на економіку всередині країни. Щось 
подібне можна було б спостерігати за електромеханічною системою, яку б 
підключили лінії з вищою значно напругою, без трансформатора. Система 
згорить. Так і відбувається. Монопольні клани нищать виробництво 
(промислове і аграрне), підприємництво, блокують інвестиційну та 
інноваційну діяльність, деформують бюджетну, фінансову та податкову 
систему. Зовнішнім проявом такого становища є мертві підприємства, 
запустілі села, мільйони безробітних. 

Роль згаданого трансформатора, регулюючу роль в таких випадках має 
відігравати держава, державна влада. Але вона уже кланова. Як вона може 
діяти сама проти себе? Владна піраміда донедавна була на службі у кланів, 
тепер вона — їх уособлення. З репресивним апаратом у руках, із засобами 
масової інформації, з призначеними у парламент сотнями мільйонерів, із 
судовою системою, представників якої можна або підвісити за... щось, або не 
дати кошти навіть на папір та телефони. Займатися ділом, вести бізнес у таких 
умовах можна лише маючи «дах» над головою. І маючи загальний «дах» 
владної піраміди у вигляді президента з узурпованими необмеженими 
відповідальністю владними можливостями. Не хочу переходити на 
особистості, але коли аргументи від життя, як їх оминути? Чим 
опікуватиметься, скажімо, президент, — комунальною сферою для мільйонів 
громадян чи трубним бізнесом, або прибутком «Київ-стару» — сімейним 
власне бізнесом? Йому болітиме сфера медицини, чи енергетика в руках клану 
Суркіса — Медведчука? Якщо не так, то чому представник цього клану 
тримає в руках всю виконавчу та судову владу вкупі з прокуратурою, міліцією 
та податковою службою і армією, тримає і самого президента? 

Дозволю собі не продовжувати аргументацію. ЇЇ знайдуть самі читачі, 
аналізуючи свої проблеми залежно від складу місцевої влади і відомих 
бізнесово-владних структур, порівнюючи їх з рекламою на телебаченні, зі 



 

змістом конкретних газет і журналів, господарі яких сидять у високих 
кабінетах і ніяк не хочуть їх залишати. При такій конструкції влади нічого 
сподіватися на ефективну економіку, розвиток підприємництва, становлення 
середнього класу, оновлення виробництва, запровадження сучасних 
технологій. Нічого критикувати і корупцію, бо вона іманентна ознака такої 
влади, її природна суть. Нехай спробує хто зареєструвати мале підприємство, 
добитися виділення земельної ділянки в оренду, зробити виробничу 
прибудову, взяти участь у прозорому тендері чи конкурсі, розібратися в 
обґрунтованості орендної плати за приміщення, тарифах на енергію та кому-
нальні послуги, ціпах на квадратний метр житла і т. ін. Розібратися — зась!, а 
платити треба наліво і направо, що вищий чиновник — то більше. Не згадую 
тут крайнощів — більшість населення, яке в підприємництві участь бере хіба 
що на базарах, а проти нього, з його мізерним доходом стоїть громада 
корупції, цін, хабарництва тощо. Не згадую і про тих, хто бере участь у 
приватизації крупних об'єктів та комплексів. Вони теж не переймаються 
претензіями щодо порушення правил і принципів фондового ринку. Вони 
знають, як це у нас робиться. Вони освячують ці правила. 

Ось чому я вже багато разів заявляю: при нинішній системі влади, 
тобто без демократії, не буде ефективної економіки . 

А що, скажіть, при нинішній системі важать права людини? До кого зі 
своєю бідою поткнеться ветеран, пенсіонер, інвалід, безробітний, багатодітна 
мати, творча людина? Кому у владі вона потрібна? Хто запитає за 
бюрократизм, черствість, байдужість? Адже корупція — це ще і кругова 
порука, і збір освяченої «нагорі» данини. Через різні інспекції (автоінспекції, 
зокрема), податкові та митні служби, через консалтингові утворення, що при 
державних органах їх підміняють, але на комерційній основі, себто за кошти 
громадян. 

І якої реакції від такої влади можна сподіватися на правдиве слово 
політика чи журналіста? КАМАЗи на дорогах, «самоповішення», «бейсбольні 
бити»... це авторизований супровід існуючої влади. 

Голова Георгія Ґонґадзе і все, що з тим пов'язане, — виняток. Не у 
методах влади. Виняток в оцінці, в гласності. 

При нинішній системі влади так і продовжуватиметься. Без 
демократії не буде гарантій прав людини. Не буде правової держави, 
верховенства права. 

Не буде і самої держави. Маючи безліч гріхів, боячись (невідворотної 
проте) кари, автократ покладе суверенні права держави під заставу своєї 
безпеки. Може хтось прокоментує дніпропетровські угоди, підписані якраз в 
розпал «наметового протистояння»? Ні, бо все утаємничено. Так само, як ідея 



 

газового консорціуму, концепції ЄЕПу, керченського конфлікту, приватизації 
нафтопереробних заводів, будівництва та експлуатації продуктопроводу 
«Одеса — Броди», торгівля зброєю, участь міліції в розповсюдженні 
наркотиків, а Збройних сил — в окупаційних операціях в Іраці... Метання на 
Схід і Захід, пошук роботи українцям за кордоном — все це здача суве-
ренітету, це пошук покровительства генерал-губернатора в ближніх і дальніх 
метрополіях. 

Без зміни системи влади,  без демократії не буде збережено 
суверенітет держави. 

Ось чому зміна системи влади є ключовою проблемою. Це не за-
баганка політичної партії, не амбіції партійного активу. Це висновок, 
програмна лінія партії, визначена на основі теоретичних розробок і аналізу 
практики функціонування нашої держави, аналізу досвіду європейських 
демократичних держав. Дешеві натяки найнятих політологів, висловлювання 
окремих журналістів на основі швидкоплинної політичної кон'юнктури про те, 
що, мовляв, Мороз добивається зміни системи влади, бо йому не «світить» 
президентство і т. ін., мене не хвилюють. По-перше, «світить» (а, за великим 
рахунком, при демократичних виборах, ба, навіть, при справедливому 
підрахунку голосів у 1999 році міг би цю посаду зайняти. Знаю, про що кажу). 
По-друге, і це головне, такої концентрації влади не хочу ні собі, ні будь-кому. 
А по-третє, боротимуся всіма силами за зміну системи влади. Бачу в тому своє 
покликання на нинішній час. Бо без такої зміни людина не почуватиметься в 
Україні громадянином, а держава не матиме ніякої перспективи. 

3. Сьогодні однією з головних тем, які активно обговорюються, у 
тому числі й у засобах масової інформації, є політична реформа. Ви 
безпосередній учасник цього процесу і, наскільки мені відомо, доклали 
максимум зусиль до підготовки компромісного варіанта проекту змін до 
Конституції, але свого підпису під ним не поставили. Як Ви 
прокоментуєте свою позицію? 

Зміна системи влади потребує здійснення низки важливих кроків 
політико-адміністративного та юридично-правового характеру. Першим за 
значенням серед них є внесення змін до Конституції, тобто створення 
запобіжників проти узурпації влади, відновлення балансу і стабільності влади, 
її відповідальності та підконтрольності народу. Використовую, здається, 
казенні терміни, але вони якраз живі за змістом, бо торкаються далі кожної 
людини. 

Потрібно реформувати взаємини на рівні центральної влади. Йдеться 
про перегляд повноважень та іншу логіку зв'язків у трикутнику «президент — 
парламент — уряд». Саме поняття «гілка влади» означає єдність влади як 



 

цілого (не можна ж гілку відокремити, вона тоді всохне, перед тим умертвить 
плоди). Нині в Україні гілки відокремлені, деякі обчухрані президентською 
інституцією. Виконавча влада при тому роздвоєна. За Конституцією Кабінет 
Міністрів є вищим органом виконавчої влади, а насправді влада в руках 
Адміністрації Президента — органу, про який немає згадки в Конституції. 
Адміністрація має всю повноту влади в центрі і регіонах, не відповідаючи 
жодним чином за результати свого правління. За всі роки президентства 
Кучми, окрім хіба що останніх місяців і то для демонстрації сили влади, 
голови обласних і районних адміністрацій не звільнялися за розвал роботи. 
Звільнялися, якщо під час виборів не давали голосів «...скіко треба». 

Громадянином влада сприймається через державні органи на місцях: 
міліцію, соцзабез, службу зайнятості, прокуратуру тощо. Так само лице влади 
і держави він спостерігає через школу, поліклініку, дитячий садок, через 
можливість знайти роботу, одержати нотаріальну посвідку, вчасно одержати 
справедливу пенсію, листа або газету. Природно, громадянин хоче (і має 
право) на владу впливати, де безпосередньо, де через довірених осіб 
формувати і контролювати її. Способом забезпечення таких прав є участь у 
референдумах і виборах. 

Про вибори згадаємо пізніше. А корисно для людей влада працюватиме 
тоді, коли вона буде цілісною, коли законодавча і виконавча гілки, в нашому 
випадку Верховна Рада і Кабінет Міністрів, будуть зв'язані взаємною 
відповідальністю. Досягається це порядком формування уряду парламентом, а 
не одноосібно президентом, як нині. Парламент, створений пародом в ході 
чесних виборів, контролює від імені виборця діяльність уряду. 

Ясно, що парламент не може бути однорідним. Тому передбачається, 
що за підсумками виборів в ньому створюється коаліція з більшості депутатів, 
яка вирішальним чином впливає на склад Кабінету Міністрів, відповідає за 
його роботу. Політичні сили, які таким чином одержали довіру народу, 
одержують інструмент виправдання цієї довіри. Ризикуючи при невдачі зійти 
з політичної арени. 

Повноваження Президента при тому залишаються сильними. Про них 
детально говорити не варто, кожен хто цікавиться політичною реформою, 
може з ними ознайомитися в різних публікаціях. їх вистачає. Особливість 
статусу президента полягає в тому, що, за проектом змін він не має владних 
інструментів, щоб безпосередньо втручатися в господарські, кадрові чи 
фінансові питання. Водночас його повноваження тісно пов'язуються з 
парламентом: при призначенні і звільненні правоохоронців, «силових» 
міністрів, при визначенні і здійсненні зовнішньої політики, при захисті прав 
громадян. До того ж, посилюються його повноваження у відносинах із 



 

парламентом, якщо за чинною Конституцією він має право лише в одному 
випадку розпускати парламент, то змінами до Основного Закону 
передбачається три підстави, зокрема, коли парламенту не вдається у 
визначений строк сформувати Кабінет Міністрів. Інакше кажучи, президент 
стає інституцією, котра здійснює баланс влади, її ефективність і стабільність, 
не беручи на себе тих функцій, котрі відведені для уряду чи законодавчого 
органу або суду. Він, можна сказати, стає моральним авторитетом нації, 
юридичною особою, котра контролює виконання Конституції, гарантує захист 
нрав і свобод людини. 

Годі й нагадувати, що особисті якості такого президента повинні 
відповідати його статусу. 

Природно, що такі зміни передбачають інші функції місцевих дер-
жадміністрацій. Вони підпорядковуються уряду у своїх виконавчих пов-
новаженнях, не дублюючи виконкоми місцевих рад. Це принципова новація. 
Вона потребує розвитку. В додатковому проекті змін до Конституції, 
підготованому від опозиції йдеться і про те, що виконкоми рад є фактично 
органами державного управління на місцях у частині державних функцій і 
одночасно органами самоврядування на відповідних територіях. Справжніми 
органами самоврядування, а не тими декораціями місцевої демократії, на котрі 
під тиском адмінресурсу їх перетворено майже скрізь в результаті виборів 
2002 року. 

Такі норми Конституції соціалісти відстоювали давно, ще до її 
прийняття. Головним противником їх був нинішній президент. Тому його 
заява про політичну реформу, з якою він виступив 24 серпня 2002 року, 
сприйнята була нами скептично. Не пасувало йому ніяк демократичне 
обличчя. Після президентських одкровень про парламентсько-президентську 
форму правління та про вибори за партійними списками пригадалася мені 
розмова з генералом О. Лебедем. Він поділився досвідом своєї виборчої 
кампанії. Фігура контраверсійна, харизматична викликала і відповідні 
запитання. 

— Товаришу генерал, — в'їдливо запитували його журналісти, — а 
як взагалі виглядає словосполучення генерал-демократ? 

— Понимаю Вас, — відповів Олександр Іванович, — 
генерал-демократ звучит подобно как узбек - оленевод. 

Сподіваюсь, мене ніхто не запідозрить у відході від інтернаціоналізму, 
але за змістом порівняння покійного нині генерала стосується характеристики 
і нашого теперішнього президента. 

В історію вже відійшли і фальшивий референдум, на результати якого 
посилався Л. Кучма, говорячи про політичну реформу (за суттю запитань, 



 

підробленими підсумками вій не мав нічого спільного ні з демократичним 
волевиявленням, ні, тим більше, зі змістом проголошеної тепер політичної 
реформи) і т. зв. «всенародне обговорювання» березневих цьогорічних геть 
авторитарних пропозицій президента, і його проект такого ж змісту, 
відкликаний ним же з Конституційного Суду. Суспільна думка щодо 
демократичних змін дозріла. З цим не міг не рахуватись і президент. Ще три 
роки тому я заявляв про те, що з часом президент змушений буде 
підтримувати наш проект змін до Конституції. Одна з причин такої 
метаморфози — усвідомлення ним безнадійності продовження свого 
всевладдя і сподівання на демократичну суть парламенту в порівнянні з 
президентом. Адже третій президент з нинішніми повноваженнями цілком 
ймовірно потягне нинішнього до криміналу, чи в інший спосіб 
переслідуватиме свого попередника. Досвід у Л. Кучми стосовно Л. Кравчука 
у 1994 році є, позичати не доводиться. Причому, претендент з провладних кіл 
може скоріше вдатися до утисків попередника, аби довести виборцям, що 
«нова мітла по-новому мете» і тим на певний час завоювати популярність — 
обиватель любить такі видовища. 

За моїми розрахунками такий поворот у позиції президента мав би 
статися в кінці нинішнього — на початку наступного року. Тому серпнева 
пропозиція голови АП зустрітися для консультації з приводу політреформи 
мною була сприйнята без ентузіазму. Однак простий розрахунок — потрібно 
300 голосів для проведення змін через парламент, а вони поки що заблоковані 
вулицею Банковою, зобов'язували шукати найменші можливості для 
нейтралізації протидії політреформі. 

Виявилось, що керівник президентської адміністрації виконує до-
ручення голови держави, щоб знайти варіант конституційних змін, котрий 
набрав би в парламенті більше двох третин голосів. Пропозиції з боку 
президента, в основному, не викликали заперечень, бо власне повторювали 
зміст депутатського проекту, направленого в Конституційний Суд у липні. 
Співрозмовник на самому початку зустрічі заявив, що президент 
відмовляється від попередньої пропозиції призначати частину урядовців, від 
деяких інших новацій, він підтримуватиме пропорційну систему виборів. 
Останнє повідомлення довіри не викликало, але додатковий аргумент здавався 
вірогідним — така виборча система передбачена в програмі СДПУ(о). 

На закінчення короткої розмови посланець Президента поцікавився, як 
би соціалісти поставились до обрання Президента парламентом. 

— Це можна розглядати згодом, можливо років через десять. В 
будь-якому разі чергові президентські вибори мають бути всенародними — 



 

такою була заявлена моя позиція, як і наполягання на запровадженні виборів 
на пропорційній основі і на місцевому рівні. 

Приблизно через тиждень було одержано проект змін, де, як можна 
було зрозуміти, вибори президента парламентом стали ключовою нормою. 
Додатковий аналіз проекту свідчив, що це справді так і що в основі пропозицій 
президента, при загальних правильних деклараціях, все ж таки домінує 
сьогочасна політична кон'юнктура, бажання будь-яким чином залишитися на 
вершині влади. В будь-якій якості, але... «нагорі». 

Відсторонено розмірковуючи, можна вважати цей законопроект 
компромісним, бо вій у більшості норм збігається з тим, що пропонує 
опозиція. Про це і було заявлено на прес-конференції 21 серпня, організованій 
лідерами Комуністичної і Соціалістичної партії. Ми керувались при тому 
бажанням перевести процес пошуку компромісу в публічну площину, 
уникнути провокацій і політичних спекуляцій. Спекуляцій з різних боків 
справді було немало, ніби ті, хто робив оцінки, не чули чітко сформульованої 
позиції соціалістів: 

— змінам до Конституції повинні передувати закони про вибори на 
пропорційній основі до парламенту і місцевих рад; 

— вибори президента у 2004 році повинні бути всенародними і на 5 
років; 

— зміни до Конституції треба приймати до виборів президента, але 
вводити їх в повному обсязі після виборів парламенту на пропорційній основі 
у 2006 році. 

Підписувати ж проект змін мною не було ніякої потреби. 150 голосів у 
залежної більшості знайдеться, а проект, над яким я працював, підписаний 
мною та іншими депутатами з опозиції в липні. Відмовлятися від тих підписів 
було б ні до чого. Тим паче, я з самого початку був переконаним, що насправді 
компромісний варіант може появитись після одержання висновків 
Конституційного Суду по всіх проектах, що стосуються політичної реформи. 

Треба зважати іще на одну важливу деталь. Сьогодні президент 
продовжує політичну гру, але вона вже стає частиною гри його оточення. Не 
варто недооцінювати здібності JI. Кучми. В чому-чому, а в інтригах він 
людина підготована. Він не може не бачити, що його оточенням різні 
комбінації вибудовуються так, ніби сам він уже «винесений за дужки» 
політичного процесу. Хоч воно так і є, але змиритися з такою перспективою 
вій не хоче. Через те виникла ініціатива групи депутатів — авторів звернення 
до Конституційного Суду за роз'ясненням окремих норм Основного Закону. 
Це подання юридично закамуфльоване, але зміст його прозорий: за вказівкою 
глави держави здійснена спроба юридично обґрунтувати його бажання 



 

балотуватися на третій строк або хоч одержати обтічну відповідь КС, якою 
можна буде прикриватись при абсурдному рішенні про балотування. 

Додаткова мета згаданого подання — тримати в послуху депутатську 
більшість. Кожен із залежних депутатів мусить озиратись: а раптом і справді 
КС перемудрить і наступником Л. Кучми захоче стати... Л. Кучма з його 
репресивним апаратом та правлячою і спрямовуючою СДПУ(о), яка вже 
порозставляла свої кадри серед «силовиків», в суді і прокуратурі. В 
будь-якому разі на кілька місяців більшість поставлено «к ноге!» Таке 
становище фракції більшості вияснилося під час конфлікту, що виник під час 
розгляду проектів закону про вибори народних депутатів. Голови фракцій ніби 
забули, що в підписаному ними проекті змін до Конституції чорним по білому 
зафіксовано, що вибори мають відбутися за партійними списками в єдиному 
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Різні 
«приключки», на які посилались представники більшості, свідчили всього 
лиш про одне — від президента немає ще команди, вій сам ще не визначився, 
вагається, вичікує, шукає вигідних для себе ходів. 

Час, проте, іде. Вій сам стає визначальним фактором проведення 
політичної реформи. Адже вибори все одно мають відбуватися... 

4. У владних колах труднощі життя більшості громадян України 
зазвичай пояснюють неминучими втратами перехідного періоду. 
Мовляв, зміна планової економіки ринковою породжує багато проблем, 
розв'язання яких змушує владу вдаватися до так званих непопулярних 
заходів. Чи так це насправді? Які, на Ваш погляд, найоптимальніші 
шляхи підвищення життєвого рівня людей в Україні, зважаючи на її 
природні і людські ресурси, економічний потенціал тощо? 

Аналізуючи характерні помилки, зроблені свідомо(!) владою, можна 
було б зробити висновок, що балачки про неминучість втрат перехідного 
періоду нічого не варті. Це всього-на-всього спроба заховатися від 
відповідальності. Простіше кажучи, це звичайнісінька брехня. 

Тим часом, хто ж заперечує, що труднощі перехідного періоду є? 
Звичайно, невідворотним мав бути і економічний спад, і соціальні уск-
ладнення. Але не до такої ж міри! Розвал економіки, знищення аграрного 
сектору, страшне безробіття, казкове збагачення купки наближених до трону 
— це що, неминучі втрати чи «непопулярні заходи»? Це звинувачувальні 
докази злочинства! 

На урочистостях, присвячених дванадцятій річниці незалежності, 
президент спробував змалювати успіхи свого одноосібного правління. 
Виглядало це досить непереконливо, щоб не сказати: карикатурно. Адже 
жодна країна, окрім нашої (та ще деякі з пострадянського простору; не 



 

згадуємо їх, вистачає і свого горя) не переживала такої глибокої і тривалої в 
часі системної кризи. Енциклопедичним прикладом стало подолання великої 
депресії в СІП А. Але ж вона тривала не 12, а 4 роки! Через 12 років при 
керівництві Ф. Рузвельта США перетворились в провідну світову державу. 
Під урядуванням Р. Еберта переможена Німеччина за 12 років вибилась в 
лідери Європи. Радянський Союз від жертовно здобутої його народами 
Перемоги за 12 років пройшов шлях від руїни до першого у світі супутника. А 
ми, теперішні? Втратили чотири мільйони населення за рахунок померлих і 
ненароджених та ще більше семи мільйонів найбільш активних людей пусти-
ли по світах. Вже й сам президент, за його висловом «мотається по світу», 
шукає українцям роботу. 

Гіркий висновок, та краще б сидьма дома сидів, може без його 
«допомоги» люди знайшли б собі роботу в Україні. Самі знайшли б. Потрібні 
лише умови, створені державою. 

Тепер, коли країна чекає наступних президентських виборів, коли 
частина громадян розуміє необхідність політичної реформи і сподівається на її 
ефективність, саме час подумати, а якою стане нова Україна? Що треба 
зробити політичній еліті, котра буде нарешті патріотичною силою, 
пропонуватиме і організовуватиме потрібні Україні переміни? 

Розпочати, звичайно, потрібно з аналізу нашого потенціалу, його 
структури, переваг і недоліків, з реєстру основних фондів, їх стану, в чиїй 
власності знаходяться, на яких умовах насправді здійснювався перехід права 
власності, як дотримувався закон про приватизацію, зокрема щодо збереження 
робочих місць і профілю виробництва. 

Потрібен відвертий і глибокий аналіз нашого ресурсного потенціалу, 
особливо з огляду нашої експортно-імпортної політики. Так само прискіпливо 
слід проаналізувати структуру виробництва, його орієнтованість на зовнішній 
і внутрішній ринок, структуру його затрат, рівень конкурентності на світовому 
ринку критерії, за якими вона визначається в конкретній нинішній ситуації. 

Не випадково торкаюся питань експорту-імпорту, бо те, що відбу-
вається сьогодні у нас, суперечить національним інтересам України. Що далі, 
то більше експорт зосереджується на енергії, енергоносіях, металі, хімічній 
продукції. Тобто на експорті сировими і дешевої робочої сили, за рахунок якої 
досягається вигідність, тобто конкурентність нашої продукції. Скільки ж часу 
у пас лишилося, щоб так безоглядно і, врешті, невигідно збувати потенціал 
держави. Власного газу у нас обмаль, хіба що на комунальні потреби. Нафти 
— іще менше. Шельф Чорного і Азовського морів додає до запасів зовсім 
небагато, та й там до власності допустили іноземців, а місце розробки 
небезпечне з огляду на екологічні наслідки. Досвіду, на жаль, вистачає, досить 



 

попитати бориславців, як їм живеться на території колишнього 
нафтопромислу. 

Відомо, що первісний (саме величезний) капітал в Україні нако-
пичувався на торгівлі газом і нафтою. Будемо відвертими, на крадіжці нафти і 
газу — того природного багатства, нрава на приватизацію якого законом не 
передбачено ні в Росії, ні в Україні. Привласнення і крадіжки відбуваються тут 
спільно: одні «сіли на свердловину», інші — на транзитну трубу. А запасу 
лишилося на пару десятків років. Що далі? Україна, точніше енерготрейдери, 
приватизувавши електроенергію тримають рівень продаж завдяки тому, що 
зруйноване внутрішнє виробництво набагато менше споживає енергії, ніж це 
було раніше. А нарощувати її виробництво ніяк, бо за роки незалежності в 
основні фонди енергетики капіталовкладень фактично не було, ресурс 
генеруючих установок вичерпується. 

Кажуть, «Європа нам допоможе». Ось, мовляв, гукнемо голосно про 
входження в ЄЄ і НАТО (в НАТО, щоб здавалося переконливішим бажання 
бути в ЄС) і пас гам... з хлібом-сіллю. А тоді до пас інвестиції рікою, і 
добробут у кожну сім'ю. Казав мій дід: «дурень думкою багатіє». 
Маніловщини у нас завжди вистачало, але цю недугу добре лікує твереза і 
строга дійсність. Інвестиції — це входження капіталу. Цікавлять-то нас 
інвестиції у виробництво, в створення робочих місць. Бо куплені підприємства 
теж вважаються інвестиціями, але якщо вони переходять в чужі руки, щоб не 
створювати конкуренцію на світовому ринку, тримати там встановлені ціни, 
то яка ж це інвестиція? Візьміть для прикладу потужні цементні заводи, 
придбані французами за сприяння наших урядовців, чи алюмінієву галузь, 
придбану до рук ще громадянами Росії братами Чорними. Чи проаналізуйте 
придбання цукрових заводів і знищення тим самим галузі. Дарма, що це 
справа рук «нових українців». Капітал, до певної міри, категорія 
інтернаціональна, особливо, якщо є його вільний перетік. В згаданих 
прикладах він використовувався як інвестиції, хоч з огляду на потреби 
України ними не був. Чом же не спостерігається давно обіцяний владою 
інвестиційний бум? Не вся ж причина в діях монопольних кланів, про що 
згадувалося раніше. 

Інвестиції не підуть до тих пір, поки вкладення капіталу не буде 
вигідним, ефективним. Це може бути виробництво чи галузь, неможлива в 
інших країнах. Може бути перенесення технологічних циклів з 
країни-продуцента, умовно кажучи, до нас, якщо затрати на оплату праці гам 
більші, або якщо виробництво наносить шкоду природному середовищу. 
Погляньмо на наші швейні фабрики, які за безцінь придбані зарубіжними 



 

господарями, шиють фірмову одежу, збувають її на ринках європейських 
столиць, а в Україні залишається мізерна зарплата і... відходи. 

Відверто кажучи, мало сподівань на іноземні інвестиції. Дійшов цього 
висновку я давно, але оголену причину нашого стану знайшов недавно в книзі 
А. Паршева «Почему Россия не Америка» (Правда нагадує назву книжки 
одного з українських «дослідників» щодо відмінностей між Україною та 
Росією?). Автор на багатьох прикладах переконує в практичній неможливості 
входження в Росію (Україна мало чим відрізняється, хіба що в гірший бік) 
іноземних інвестицій. Аналізуючи сучасний світовий розподіл у праці, роль і 
суть глобалізації, місце США і Європи і т. ін., вій переконаний, що базові 
умови віддачі від інвестицій у східній частині Європи не створюють ніяких 
перспектив для іноземних інвестицій у виробництво. 

Базові умови — клімат та транспортні витрати — об'єктивність, яку 
ніяк обійти не можна, яка за будь-яких обставин зумовлюватиме невигідність 
інвестування у виробництво іноземного капіталу. За таких обставин треба 
дуже обережно поводитися з організацією ідеї вільного перетоку капіталів, 
товарів і робочої сили, відкритих кордонів. Треба ретельно зважувати все, що 
стосується приєднання до СОТ, створення зон вільної торгівлі, ЄЕП тощо. 

Поки що ми не увійшли як партнери в світову економіку. Ми 
підлаштувалися під її інтереси, врахувавши не свої потреби, а інтереси 
невеликої групи, режимом підтримуваних «достойників», котрі і металолом 
уже зробили дефіцитом. Підлаштувалися так, що збереження нинішньої 
практики приведе Україну не тільки до колоніального стану і сировинного 
придатку розвинених країн. То поганий наслідок, але не найгірший. 
Підлаштованість України загрожує повним знищенням її економіки і 
соціальної сфери. Капітал, інтелект, робоча сила уже зникають за обрієм 
рідної землі. Сама вона — земля — може дістатися новим українським 
господарям, що думатимуть про себе з далекою перспективою. Коли 
продовжиться і далі така політика, як нині, то й протестувати проти знищення 
країни буде нікому. Чорні прогнози нро колосальне скорочення населення 
України можуть справдитися. Навіть з такої небезпеки виходячи, систему 
влади в Україні треба міняти негайно. 

Я пишу саме ці рядки в далекій Бразилії, в найбільшому в світі місті 
Сан-Пауло. Напевне, найбільшому, бо з трьох джерел, гадаю, від знавців своєї 
справи: гіда, представника української діаспори та знайомого італійського 
консула чув різні цифри: 24, 18, 20 мільйонів населення. Цікаве місто, яке 
здається неможливо осягнути, навіть таксист довго дізнавався, де можна 
знайти наш готель. Вій же і сказав, що точно кількість мешканців Сан-Пауло 
не знає ніхто. Чому, ми переконалися самі. Величезні масиви фавел — 



 

поселень із тарних дошок, фанери, інших матеріалів є сусідами багатих 
кварталів. Злидні і багатство поруч. На суспільному олімпі і на дні. Скільки 
проживає людей у фавелах, точно сказати ніхто не може. Чим рятуються їхні 
мешканці, можна лише здогадуватись. Як справитися навколишньому 
середовищу з таким гнітом злиднів, пояснювати не треба. Досить наблизитись 
до річки, яка протікає містом. Намагається протікати. 

На конгресі Соцінтерну президент Бразилії Лула ставив риторичне 
запитання. Чому в країні (яка, до слова, вважається не зовсім із «третього 
світу») злидні та безробіття, коли вона продукує найбільше в світі м'яса, кави, 
цитрусових, цукру, має багатющі поклади руд, унікальних дорогоцінних 
каменів, запаси нафти, незлічені запаси рибопродуктів? Країна вмонтована у 
світову економіку, але як? Тут здійснили свого часу земельну реформу, 
подібну тій, що «під патронатом» насаджується претендентами на державну 
премію в нашій країні. Зігнали людей із землі і вони, рятуючись, потяглися до 
промислових центрів, знайшовши там свою недолю. Це ми такої «інтеграції» 
прагнемо? Але ж під Києвом чи Черніговом у фанерній будці не всидиш і 
кокосового горіха не зіб'єш. Тут, у Бразилії, найнижча температура інколи 
буває на рівні 12-16 градусів, з «плюсом». Шкода, делегація на чолі з нашим 
главою держави не добула свого строку, гасила провокацію на Тузлі, ймовірно 
не без їхньої участі розгорнутою. Шкода, поводили б їх по фавелах, 
поспілкувались б з президентом-соціалістом, можливо тверезіше б ставилися 
до українських реформ. 

Змальована для України перспектива невесела, однак не невідворотна. 
Відповідальність політичної еліти, небайдужість народу не дозволять нищити 
історію України. Сподівані переміни вже незабаром. І тому, продовжуючи 
тему оптимальних шляхів розвитку України, вважаю обов'язковим посилення 
ролі держави у регулюванні всіх сторін суспільного життя, в тому числі 
економіки. 

Йдеться не про адміністрування і всеосяжний держплан, не про 
ізоляцію, кордони на замку, сліпі обійми з тими чи іншими стратегічними 
партнерами. Від сліпих обіймів, кажуть знавці, всілякі хвороби трапляються. 
Нам потрібне свідоме партнерство там, де воно можливе і вигідне державі. 
Потрібно зобов'язати спеціалістів на основі чесної статистики скласти баланс 
ресурсів і потужностей, експорту та імпорту, товарної і грошової маси, 
доходів і витрат населення, обов'язкових потреб суспільства і об'єктивних 
можливостей держави. На основі зроблених аналізів потрібно розрахувати, які 
потреби і яким способом повинні покриватися власне Україною, котрі лише в 
кооперації з партнерами, котрі лиш на імпортній основі. Для кожного з цих 
напрямів потрібно передбачити організаційні, технологічні та юридичні 



 

умови, зрозумілі для всіх суб'єктів економіки. Такими умовами мають стати 
податкова, фінансова, бюджетна, інноваційна, інвестиційна, акцизна та митна 
політика. Навмисне закінчую речення згадкою про митну політику, бо вона — 
віддзеркалення стану справ у державі. Потрібно поміняти продерте владою 
митне решето, аби всі, хто займається експортом-імпортом знаходилися в 
однакових умовах, однаково дбали про розвиток держави, захист її інтересів. 
Те ж стосується і податкової, зокрема, політики. 

Після того, коли картина в загальних рисах проясниться, потрібно 
прийняти зважене політичне рішення про зміст і напрямок інтеграції. 
Безальтернативним, гадається мені, буде європейський вибір, але не як 
політична декларація щодо вектору розвитку, а як шлях до утвердження в 
Україні європейських стандартів життя: рівня демократії і способу 
державного управління, добробуту людей, рівності чоловіків і жінок, гарантій 
прав і свобод людини, верховенство права, перетворення України в правову 
державу. Такий вибір не є альтернативою стосункам з далекими і близькими 
сусідами. І5іп, між тим, відкриває перспективу до тісного співробітництва з 
ЄС, вважайте, і до входження в нього. Але насправді така перспектива 
малоймовірна не тільки з огляду на ситуацію в Україні, а здебільше з 
об'єктивної неможливості розширювати нове для цивілізації утворення. Воно 
може виявитись просто некерованим. Коли ж європейське співтовариство 
знайде способи забезпечення спільного безконфліктного процвітання при 
збереженні суверенітетів своїх суб'єктів, тоді реалізація Україною власного 
європейського вибору стане доречною, відкриваючи нову перспективу, зміст 
якої прогнозувати передчасно. Занадто багато поки що невідомих у рівнянні, 
розв'язок якого нам необхідно здійснити. Нам — і Україні, і Європі, і світу. 

5. У своїй доповіді на засіданні Політради СІІУ ЗО серпня ц. р. Ви 
сказали, що фракція Соціалістичної партії України в парламенті 
зареєструвала законопроект про народні підприємства. Поясніть, будь 
ласка, в чому його суть? 

Один із ефективних напрямків реформування економіки та виробничих 
відносин вбачаю в створенні та розвитку народних підприємств. 

В період реформувань в Україні ніби забуто про підприємства, які за 
своєю природою, традиціями і перспективою найкраще відповідали б формі 
колективних підприємств. Назвемо їх народними, в основі їх створення (чи 
перетворення) передбачена обов'язкова умова — спільна власність на засоби 
виробництва працівників підприємства із усіма наслідками, що з цього 
випливають, в т. ч. щодо розподілу прибутку. 

Таких підприємств найбільше в аграрному секторі, переробці, в 
міжгалузевій, так би мовити, пограничній сфері, де потрібно застосовувати 



 

високі технології і де виробничі відносини, характерні для приватних, 
державних чи різних форм акціонованих підприємств не дають ефекту, 
необхідного для економіки в цілому, отже для суспільства. 

Там, де такі підприємства вже тепер фактично створились, вони стали 
привабливою мішенню для олігархів, які період первісного накопичення 
капіталу розуміють не як попередню умову ефективного менеджменту, а як 
змогу підібрати все, що можна проковтнути. Держава зобов'язана захистити 
згадані підприємства від хижацького привласнення, вбачаючи в тому одну з 
умов стабільного розвитку економіки, практичної підтримки ініціативних 
людей, що беруть на себе відповідальність за наслідки виробництва. 

Мета Закону — створити правові засади для діяльності таких 
підприємств спільної власності, де за рахунок перетворення працівників в 
реальних співвласників свого підприємства, а отже подолання їх відчуження 
від засобів виробництва і кінцевих результатів праці з'являється висока 
мотивація праці, зростання її продуктивності. Закон є правовою підставою 
розвитку самоуправлінських відносин у виробництві, поширення виробничої 
демократії — важливої складової будь-якого демократичного суспільства 
взагалі. 

Основні принципи діяльності НП розроблені з урахуванням досвіду і 
відповідної законодавчої практики інших країн: програми «План робочої 
акціонерної власності» (ЕБОР), що на державному рівні діє у США і охоплює 
більше 10% промислових робітників країни; роботи розгалуженого комплексу 
т. зв. мондрагонських кооперативів різного типу в Іспанії, який багато 
десятиліть успішно розвивається і нараховує в своєму складі кілька десятків 
тисяч працівників; досвід кібуців в Ізраїлі (до речі, авторами ідеї і 
засновниками перших кібуців стали на початку XX століття вихідці з 
українського міста Ромни), а також нові підходи в організації виробництва в 
Японії, що отримали назву концепції «тойотизму». Врахований також досвід 
застосування російського федерального закону про народні підприємства, 
який діє з 1998 р. 

Як форма господарювання, народні підприємства мають низку переваг 
для різних категорій працівників, для їхніх керівників і для держави. 
Співробітникам таких підприємств вони привабливі дольовою оплатою їх 
праці, коли працівник отримує свою частину доходу відповідно до результатів 
своєї індивідуальної праці і кінцевого результату спільної роботи колективу. 
Працівники мають можливість, не вкладаючи своїх грошей (що особливо 
важливо для молодих людей), накопичувати особистий капітал як частку в 
капіталі заводу, фабрики, комбінату чи сільськогосподарського підприємства і 
який повертається працівнику при вибутті його з підприємства, зокрема при 



 

виході на пенсію. Це винятковий мотив стабільності колективів та 
патріотичного ставлення працівників до свого підприємства. Важливим є для 
працівників і відчуття перспективності свого НП, оскільки Закон передбачає 
неподільність власності НП, забороняє продаж акцій, у тому числі 
контрольного пакету акцій т. зв. «стратегічним інвесторам». Генеральний 
директор та інше керівництво НП підконтрольне колективу (згідно із Законом 
генеральний директор обирається загальними зборами працівників НП). 
Жоден учасник такого підприємства не може володіти акціями вартістю вище 
5% його статутного капіталу. Законом передбачається дія профспілки НП, 
значні права працівників в управлінні, перш за все за рахунок закладеного в 
Законі принципу голосування з Важливих питань виробничої діяльності «один 
працівник — один голос». 

Позитивною є форма організації праці на НП і для його керівників. 
Ефективне стимулювання зацікавленості працівників в роботі НП спрощує 
процес управління підприємством. Передбачувана Законом відкритість рівня 
зарплати членів колективу, в тому числі керівників, сприяє створенню 
атмосфери довіри в колективі, якісно поліпшує співробітництво начальника і 
підлеглого, керівника і виконавця. У той же час диференційований характер 
отримання доходу, який приймається в НП, дозволяє кваліфікованим 
фахівцям і керівникам отримувати більш високу зарплату, ніж 
некваліфікованим, але розрив повинен бути не більше, ніж це дозволяє Закон. 
Остання норма, не ставлячи меж зростанню доходів керівників, пов'язує його 
із зростанням доходів і всіх інших членів НП. 

Створення народних підприємств важливе також з регіональної і з 
загальнодержавної точок зору. Як засвідчує міжнародний досвід, народні 
підприємства є острівцями передбачуваності господарської поведінки і 
соціально-економічної і політичної стабільності (страйків на них практично не 
буває). Розвиток НП сприяє оздоровленню економічної ситуації в регіонах і 
країні в цілому, відродженню і формуванню базових виробничих структур. 
Високий рівень продуктивності праці на НП сприяє збільшенню їх 
відрахувань в державний бюджет. Підтримка створення і функціонування НП 
органами влади в центрі і регіонах забезпечує їх представникам тисячі щирих 
прихильників. 

Немає сумніву, що народні підприємства сприятимуть активізації 
трудової діяльності у виборчій сфері, зростанню чисельності і ролі середнього 
класу в Україні і створенню нових робочих місць. Поряд з іншими 
різноманітними формами підприємництва вони відіграватимуть важливу роль 
в економічному зростанні і демократизації українського суспільства. 



 

6. Політики, урядовці, засоби масової інформації багато говорять і 
пишуть про розвиток демократії в сучасній Україні. Як Ви, як 
громадянин і лідер Соцпартії, оцінюєте реальний стан з утвердженням 
демократичних засад в житті нашого суспільства? 

Демократія в Україні декоративна. Лжедемократія. Про це вже 
згадувалось. І як завжди ведеться при авторитарних режимах, диктатори 
люблять хизуватися своєю вірністю демократії. Як правило, все 
розпочинається з характеристики вільних виборів, ніби вся демократія до 
виборів і зводиться. І ніби вибори відбуваються так, як передбачено законом. 

З виборів і розпочнемо. Дискусії, політичні баталії довкола виборчої 
системи в Україні не випадкові. Це дискусії не про вибори, а про способи 
позбутися злочинного адмінресурсу. Вибори — форма реалізацій народом 
своєї найвищої політичної місії — джерела влади. При будь-якій виборчій 
системі: мажоритарній, пропорційній, змішаний, при їх численних різновидах 
в демократичних суспільствах можна з більшою-меншою достовірністю 
дізнатися про волю народу, про його бачення перспективи. Наближеними до 
демократичних правил в Україні були вибори 90-го і 94 років, хоч вони і 
проводились по одномандатних округах. Тоді ще населення і влада поважали 
правила, для них значення мала суспільна мораль. Перекопаний, при нинішніх 
звичках і насаджених згори виборчих «поняттях» жоден, підкреслю: жоден (!) 
представник національно-демократичних сил у 1990 році в парламент не 
пройшов би. То інша справа, що з їх підтримкою і розрослися метастази 
адмінресурсу, вилив якого б'є тепер і по призвідцях лиха. Так завжди буває: 
зло не вибирає жертв. 

Наводити приклади використання адмінресурсу не буду. Шкода часу 
та паперу. Та й бридко. Відчувши на собі, на Соціалістичній партії його вплив 
під час кількох парламентських, президентських та місцевих кампаній, не для 
красного слівця заявляю, що скільки стане сил боротимуся з цим витвором 
політичних покручів, який спотворює людські стосунки, вбиває те святе, що 
зветься людською совістю. 

Мені часто доводиться зустрічатися з іноземцями, відповідати їм на 
питання про суть полеміки довкола виборчої системи. Це одні з найважчих 
діалогів. Не через те, що їх предмет складний. (Що тут складного: визнач 
округи і дільниці, склади списки виборців, зроби урни і допусти до них 
людей). Важко тому, що зарубіжні співрозмовники не можуть збагнути того, 
що їм говориться. Дивіться, кажу, ось справжній помер газети «Сільські вісті», 
котра на час президентської кампанії мала наклад більше 700 тисяч. 
Передплати! А ось за тією ж датою фальшивий номер. Уявіть, що з державної 



 

системи зв'язку вилучається справжній номер і замість нього державна пошта 
розповсюджує фальшивку. І так тричі протягом місяця! 

Дивляться мені в очі два десятки німецьких журналістів, що проходять 
перепідготовку в країнах «пової демократії» і, бачу, нічого не зрозуміли. 
Повторюю сюжет вдруге і втретє. Результат попередній. Нарешті, молодий 
журналіст знаходить аргумент: «А прокуратура?!» Аякже, кажу, ми в 
Тернополі заблокували тираж фальшивої газети, вилучили кілька тюків 
фальшивки, переписали номери поштових вантажівок, які приїхали з усієї 
України за газетою, сфотографували їх, взяли свідчення начальника газетного 
цеху типографії, викликали старшого слідчого СБУ, котрий під благовидним 
приводом... втік. Потім усі ці матеріали передали Генеральному прокурору. Як 
і годиться під час виборчої кампанії, відповідь прийшла незабаром. 
Благородний шевальє Потебенько відповів: «факти не підтвердилися». 

Часто чую претензії від вищого керівництва, котрі рикошетом летять 
на мою адресу: 

— Паплюжать, очорнюють Україну ... 
Ні, дядьки отечества! Це ви й паскудите, за бидло маючи одурений, 

затурканий, до злиднів доведений вами народ. Ми ж, опозиція, справжня 
опозиція, робимо важливу і конче необхідну справу, намагаючись вивести з 
суспільного організму заразу, привнесену нинішнім керівництвом держави. 
Незаконним, між іншим, керівництвом, яке сміло довести вибори до такого 
абсурду, щоб викликати після голосування голову ЦВК і довірливо запитати: 
«То скільки ж насправді набрав голосів Мороз?». 

Ми боремося за зміну виборчої системи, за зміну системи влади для 
того, щоб вибір людей співвідносився з політичним і персональним складом 
влади. Адже не нормально, що перемігши на виборах 2002 року в Полтавській 
області, ми майже не маємо там в структурах влади своїх представників. Не 
нормально, що в регіонах, де «Наша Україна» або комуністи здобули 
зверхпереконливу перемогу, владу правлять «заєдисти» та об'єднані 
соціал-демократи. Адмінресурс приводить до того, що влада в країні належить 
не тим, кому її доручив народ. Це нетерпиме явище, найточніше 
підтвердження відсутності демократії. 

Універсальним визначенням демократії я би вважав міру забезпечення 
державою, державною владою прав і свобод людини. Відкриймо перший 
розділ Конституції, прочитаймо статтю за статтею і порівняймо її з дійсністю. 
І... закриймо, аби не зривати нерви. 

У пас, найперше, немає економічної демократії. В Україні ще за-
лишилися (не всі ж виїхали) підприємливі люди, яким державна машина не 
дозволяє розкрити свій потенціал, дати раду собі і робочі місця іншим: у 



 

виробництві, сервісі, бізнесі... Вони сплутані порядками, запровадженими 
державною адміністрацією. Це вона вказує з ким мати партнерські зв'язки, в 
якому банку тримати рахунки, куди і на яких умовах збувати продукцію, кому 
«давати на лапу». Це не вульгаризм. Це наша антидемократична дійсність. 
Вона має вигляд густої павутини загалом злочинних залежностей, в основі 
яких — чистоган. В цій павутині уже майже відкрито організована схема 
розкрадання бюджету, поборів, вона пронизує галузі економіки і сфери 
суспільства зверху донизу, паралізує ініціативу людей, убиває у них віру в 
правду і справедливість. Проти такої системи мало боротися. її творців треба 
карати. 

Про право людей (один з перекладів слова «демократія») в соціальній 
сфері краще запитати ветерана, що не може пояснити собі логіки нарахування 
злиденної пенсії, багатодітної матері, котра запитує, чи потрібні державі її 
діти, молодого хлопця чи дівчину, батьки яких не мають за що дати їм освіту, 
хворого, який прощається з життям не через складний діагноз, а від безнадії, 
через безгрошів'я. Такий собі соціальний імунодефіцит. Українська епідемія. 

Рівень демократії яскраво спостерігається через засоби масової 
інформації, через конституційне право громадян на об'єктивну інформацію. 
Демократія — це доступність правди. Вона в Україні заблокована, а право 
привласнене наближеними до влади, власне режимом. Він через залежних (не 
хочу використовувати точніших слів) журналістів, коментаторів, політологів, 
соціологів та інших фахівців зомбує людей, формує з них інертне середовище, 
прищеплюючи йому наростаючими дозами неадекватне сприйняття дійсності, 
стан зневіри і байдужості. Формує середовище, зручне для маніпулювань, 
зручне для управління. 

Не продовжуючи цю думку, наведу лиш один аргумент. В Україні на 
телебаченні немає жодної прямої політичної передачі. «Темники», ліквідація 
газет, переслідування і вбивства журналістів — лише унаочнення до теми про 
свободу слова — про один із фрагментів демократії. 

— Ідеологія, національна ідея. Яке місце відводите Ви цим філо-
софським, моральним, зрештою — світоглядним поняттям у житті на-
шого суспільства на сучасному етапі? 

Для мене не існує ідеологічної моралі. Вона — внутрішня суть людини 
чи суспільства. Вона може бути або не бути, але якщо є, то сутність її тільки 
соціалістична. Бо мораль стоїть на базі справедливості, правди і добра і не 
може навіть сусідствувати із заздрістю, черствістю чи злом. 

Ідеологія, як система поглядів, що займає домінуюче становище в 
суспільній свідомості і стає національною ідеєю, перетворює людей у 
громадян, населення у націю, територію у державу. Через те, що державна 



 

влада хвора виразками, згаданими раніше, і зайнята рефлексіями на свою 
хворобу, вже не може не тільки реалізувати, а і сформулювати національну 
ідею. А суспільство так створене, що формулювання ідеї і лідерство у її 
втіленні має здійснювати саме державна влада, її інститути, 
державоутворюючі суб'єкти, найперше, партії. Відсутність тепер ідеї наводить 
на висновок — влади, котра дбає про суспільство і державу, в Україні поки що 
немає. 

Поки такої ідеї немає, функціонує ідеологія як інструмент тієї чи іншої 
політичної сили, як компас до поставленої мети: творення чи руйнації, злагоди 
чи ворожнечі, спостереження чи активної дії, консолідації чи деструкції. Та 
ідеологія, що містить в собі ознаки вселюдських цінностей, якраз і може 
претендувати на складову національної ідеї. Я — за таку ідею, яка 
гуртуватиме до праці моїх співвітчизників в ім'я розвитку своєї Батьківщини, 
добробуту сімей, задля того, щоб люди пишалися своєю країною, де вони 
можуть почуватися вільними і достойними. 

Така ідея визріватиме з конкретних справ, помітних зрушень. Тоді, 
коли люди повірять владі і повірять у себе, в свою потрібність державі. 
Творити єднання суспільства, утверджувати таку довіру — що може бути 
важливішим для національної еліти? 

— Вас добре знають в Україні, та поза її межами як активного і 
принципового політика. Але менше відомо про Ваші літературні, 
мистецькі уподобання, зокрема поетичну творчість. Яку роль відіграють 
вони у Вашому житті, чи впливають на формування поглядів, 
визначення життєвої позиції? 

Людина — продукт суспільних відносин. Це загальновідомо. На якому 
рівні виливи таких відносин сприймаються, засвоюються найкраще? Мені 
здається, емоційний рівень найбільш вразлива і водночас та 
«напівпровідникова» сфера, котра вбирає в себе суспільні впливи і не 
відпускає їх, накопичуючи і в свідомості — для «зовнішнього» вжитку, і в 
підсвідомості — для совісності. Інструменти такого впливу — слово і образ. 

Не можу похвалитися тим, що няня Арина Родіонівна розповідала мені 
казки. Няні не було, а матері часу ледь вистачало на велику селянську сім'ю. 
Проте згадана слов'янська жінка словами великого поета свої казки передала і 
мені, і моїм друзям, і моєму поколінню. 

В нашій сім'ї навчання було культом, запровадженим малограмотними 
батьками і строгим та добрим дідом. Мої старші брати вчилися блискуче, а 
хатинка 6x9 не давала змоги нікому повністю відокремитися з уроками, тому 
до п'яти років я читав вільно, хоч мало що розумів з прочитаного. Усна ж 
народна творчість жила в нашій хатині в розмовах сусідів, родичів (а в 



 

маленькому селі майже всі були ними), в народних піснях, в повоєнних 
парубочих та дівочих сходках «па колодках», «на вигоні», «па тому кутку».., 
під час весіль, проводів до війська, повернення додому фронтовиків. 

В шестирічному віці сусід Санько Вороний подарував мені давню 
читанку. Багато віршів з неї «Кіт-воркіт біля воріт...», «Ну прокидайтеся, 
діти...» відразу «лягали» на все, що оточувало мене, а довіру викликав іще й 
автор — Микола Вороний. Санько ж — Миколович. І теж Вороний, як і мій 
дід. Отже, «паш» писав про наш двір, якого «сонечко встигло залити»... Багато 
пізніше я дізнаюся, що це не так, але перші враження від друкованого 
художнього слова запали в душу назавжди. 

Перед першим шкільним новоріччям у бібліотеку надійшли нові 
книжки. Мені дістався «Пан Коцький» з яскравими і добрими ілюстраціями. 
Прибігши додому, забрався на грубку і буквально проковтнув збірник казок. 
Потім іще раз, потім увечері перечитав домашнім. Вранці, як завжди 
зібравшись гурточком однолітків у бідовій, плетеній з лози хатинці тітки 
Марії Івасихи — матері мого друга Льоні, переказав дослівно і «Коцького», і 
«Солом'яного бичка», і «Кривеньку качечку», і... все-все, що було в чарівній 
книжці. 

Наступними були казки О. С. Пушкіна, Г. Андерсена, братів Грімм. 
Перший учитель, Арійон Михайлович, після уроків читав нам художні 

твори. «Шхуна «Колумб», «Крила рожевої чайки», «Алітет іде у гори», «На 
березі Севану»... Я і тепер хвилююсь, поринаючи у згадуваний, дивовижний 
світ відкриттів. Трублаїні, Пришвін, пізніше Жюль Верн, величезний пласт 
пригодницької літератури, згодом фантастики. Перечитано все, що було в 
шкільних і сільській бібліотеці. 

Післявоєнні діти. Війна не відпускала нас зі своєї зони впливу. 
Незабутнє враження на нашу зграйку хлопчаків залишив Ю. Збанацький 
своєю «Таємницею Соколиного бору», повістю, що вийшла на часі. Ще 
чимало років по тому ми конали землянки в левадах, поглядали на коней, як на 
своїх Орликів. Річечка, левади, яри і провалля, молодий ліс — все було 
територією наших військових операцій, де всі хотіли бути «нашими» і піхто — 
«німцями». 

Здається в тому знаходжу відповідь на одну із функцій літератури — 
єднати людей, виховувати патріотів, спонукати людей до творіння добра. Хіба 
могли інакше впливати «Стара фортеця» Беляева, «Молодість» Бойченка, 
«Школа» Гайдара, «Кортик» Рибакова, «Велика рідня» М. Стельмаха? 

В ранній юності мене полонила романтика Гріна, Кудієвського, 
ностальгічність Паустовського, дорослішав з Л. Толстим, Т. Драйзером, 
Д.Лондоном. Відкривали очі на істині цінності українського життя П. 



 

Мирний, на правду сучасного села Анатолій Дімаров (рідкісний, як на мене, 
талант), брати Тютюнники, вчили іронічно сприймати людські вади Ш. 
Алейхем, Ільф і Петров, Я. Гашек. 

Совісність, незаздрісніть, зайнятість безконечною працею батьків і 
художня література зробили мене таким як є*. Шкодую, що телебачення і 
комп'ютер забирають у моїх онуків книгу, те щастя, котрим доля наділила 
мене і моїх ровесників. 

Як у життя моє увійшов Т. Шевченко, мені доводилось говорити 
окремо. З ним увійшла поезія, ніби камертоном душі, що час від часу 
відгукувався словом на те, що хвилювало, що само виливалося на напір. 
Написано мною небагато. Можливо, і немало, але нічого не писалося з 
принуки, або з пагоди. Тривалий час відчував на собі вплив Р. 
Рождєственського, моє громадянське становлення відбувалося на тлі 
творчості блискучої плеяди українських шестидесятників, Василя Симоненка 
зокрема. 

Життя склалося так, що рано довелося брати на себе відповідальність 
за близьких, і не тільки, людей (хоч, по правді, всі, хто потрапляв у коло 
взаємин зі мною, ставали близькими, стосовно них само по собі зринало 
почуття відповідальності). З 21 року інженер, солдат, викладач, батько, 
громадський активіст, партійний функціонер, депутат у радах різного рівня. 
Для мене не було чергових, прохідних обов'язків і тому напевне уникав 
відповіді на поставлене самому собі запитання: писати — не писати? Варто 
цим займатися серйозно, чи ні? Тим паче був вибір — робота, різноманітні 
обов'язки, до яких ніколи не ставився байдуже. Критично оцінював життя 
давно, а становлення людини не завершується певним віком. На мене 
впливало все, що за півтора десятка років перечитане підряд з «товстих» 
журналів, зокрема «Роман-газети». А ще регулярні відвідини магазину поезії 
(тепер там, на розі Михайлівської, представництво зарубіжного банку. Теж 
символічно, коли і що розміщується на престижних місцях). Звідти слідкував 
за розвитком творчості Бориса Олійника, Світлани Йовенко, Леоніда Талалая, 
Миколи Вінграновського, Володимира Забаштанського, Михайла Шевченка 
... Слідкую і за новим поколінням поетів, талановитих, амбітних. Багато хто з 
них починає новатором за формою, але зрілість повертає їх до класицизму 
Рильського, Тичини, Малишка, Вишеславського, Качуровського. 

Окремо у поетичному просторі стоїть для мене Ліна Костенко. Те, що 
вона зробила для української поезії, поціноване буде згодом. Не намагався 
познайомитися з нею, вона вище суєтності. Пригадую, поблизу Лісабона, на 
березі океану читав своїм колегам по форуму соціалістів її «Берестечко». Час 
від часу переривався, чекав, поки хтось із слухачів повернеться, соромливо 



 

приховуючи сльозу. Таке з людьми може робити лише справжня поезія. І в 
тому її іще одне покликання — будити людей, не давати їм зачерствіти, 
збайдужіти. Сьогодні в тому величезна потреба. Зробити суспільство кращим 
можуть тільки справжні, з живою душею, люди. 

На творчому вечорі Бориса Олійника зал філармонії був переповнений. 
Телекамера зафіксувала кілька сюжетів для новин (якщо дозволять). 
Паралельно в «Україні» вшановували чергову річницю «Бульвару». Гадалося, 
жовту класику пошанує таке ж жовте українське телебачення. «Як немає 
Паторжинських, — співають Гордони», — зіронізував Павло Глазовий. Та 
нехай собі співають, діло житейське. Біда в тому, що у випадку з Б.Олійником, 
наприклад, ми не використовуємо величезних переваг від можливості жити в 
епоху з великими митцями, забуваємо обов'язок перед наступниками 
зафіксувати і зберегти яскраві фрагменти творчості і образу творця, котрий 
(котрі) допомагають нам бути людьми. 

Ні, хто б що не казав, а при владі не повинні бути люди глухі на слово, 
мелодію, образ, пейзаж, живий краєвид, на світ, в якому од віку й до віку 
відтворюється краса і неповторність дива, котре нам пізнавати, котрим 
чаруватись, котре захищати. І залишаючи, зоставатись в ньому частинкою 
Великого колообігу. 

9. Це питання органічно випливає з попереднього. Ваша думка з 
приводу місця і ролі інтелігенції і письменників зокрема в розбудові 
справді демократичної, правової, незалежної, економічно і духовно 
розвиненої України? 

Болюча мені, надто дражлива тема. Знаю багатьох літераторів 
особисто. Боюся натяком, необережністю когось образити. Водночас і 
мовчати далі не можна — надто велика відповідальність лежить на 
інтелігенції, письменниках зокрема за розвиток нашої Вітчизни. 

На ролі письменництва і варто зосередитися, інакше довелось би 
спочатку тлумачити слово «інтелігенція». Воно має багато визначень: і ознака 
професії, і стиль та манера поведінки, і ставлення до оточення, і рівень 
освіченості, і стан душі чи совісність. Інтелігентністю можна вважати 
сукупність згаданих ознак. Остання з названих для мене має найбільше 
значення, бо прикладів хамства, тупості чи егоїзму — антиподів 
інтелігентності можна знайти чимало в середовищі тих, хто мав би за 
означенням вважатися інтелігентом. 

Люди здатні помилятися. Письменники — теж люди. Хто б посмів 
докорити майстрові слова, котрий чи за браком іще життєвого досвіду, чи 
достовірної інформації займав одну позицію, а подолавши дефіцит одного й 
другого, зайняв позицію, наближену до справедливої? Хіба пристойно 



 

докоряти М. Рильському за пісню «Із-за гір та з-за високих...», котра і в той час 
сприймалася як оздоба урочистої сцени або плакат, а згодом зрозумілою стала 
як реакція на примус, як плата за можливість творити? Сам то вій мало що міг 
змінити, але хтозна, як би він повів себе в умовах, коли можна було б усе 
писати так, як вважаєш необхідним. Хто б засумнівався у щирості Павла 
Губенка — неповторного Остапа Вишні, у котрого за усмішками таїлася 
печаль і невисловлений протест від сонму репресованих? 

Так, не всі здатні бути Стусами, аби правду цінувати більше за життя. 
Тому такі і стають пророками, їх шанують, як великого Кобзаря. Нехай таких 
мало, одначе алмаз допомагає серед однакових за формулою об'єктів знайти 
зразок винятковості, просто зразок. Ним не потрібно клястися, присягатися у 
подібній вірності народу (так роблять якраз ті, що від ідеалу найдалі). Треба 
знати: приклад є, істина існує. А самому бути послідовним. Мені однаково 
близькі за позицією і Ліна Костенко, котра раніш не славословила партію та її 
вождів, а тепер відмовилася від нагороди режиму, і Борис Олійник, від якого 
однаково і раніш, і тепер приймаються слова: «Я — комуніст. І тим усе 
сказав». Бачиш, що раніш він у це слово вкладав інший, аніж було 
загальноприйнятим, зміст, так і тепер, залишаючись комуністом, свою 
сутність виявляє ширше, вище, отже і людяніше, аніж загальноприйнято. 

Багато гірше виглядає, коли раніше, для зручності напевно, «дихав 
Леніним», тепер, виявляється жив, думав і мало не діяв протилежним чином. А 
мені то сказав би опосередкований представник мого покоління, мені звідки 
було знати, що послуговуючись прийомами високої поезії чи прози, людина, 
вибачте, бреше? Ті його слова, не вкладені в хрестоматію шкільної літератури, 
а друковані волею автора, тим більше викликали довіру. Отже, формували 
світогляд покоління. Якщо ж тепер, з висоти нового свого становища майстер 
ганить і час, в якому зростало моє покоління, і його представників, і політичну 
еліту, якій він вірно служив, то як мені вірити в те, що тепер він чинить щиро, 
правдиво? Що правдиво, по совісті живе? 

Остерігаюся таких людей, вважаю їх кон'юнктурниками. Сам тим не 
дуже переймаюся, бо свою думку склав про багатьох, знаючи їх зблизька. І 
навіть... вибачаю людську слабкість. А як бути переважній більшості 
громадянства, тій його частині, що шанує друковане слово і опосередковано 
впливає на весь загал? Тим, хто читав біле, тепер чорне про одне і те ж, з-під 
руки одного й того ж майстра? Можливо і тому нігілістичні настрої серед 
українства домінують? 

В Україні письменство шанувалося здавна. Не випадково чимало його 
представників прийшло в політику. Послухайте будь-кого з них, як вони 
ставляться до демократії в усіх її проявах. Чисто тобі соціалісти, та ще й з 



 

великої літери. А згадаймо, в чиєму таборі вони були, коли парламент 
ґвалтувався законом про владу, що переріс у конституційний договір? Чому 
вони не протидіяли намаганням відлучити більше четвертої частини 
парламенту комуністів від роботи над Конституцією, отже, проштовхувати на 
референдум авторитарний варіант Основного Закону? Чому мовчали, коли 
режим, що тільки «вбився в пір'ячко», цинічно кукловодив частиною 
парламенту (з ними разом) під час двомісячної «спікеріади» 98-го року? Чому 
одностайно проголосували за початок імплементації фальшивого 
референдуму у 2000-му році? Чому того ж року закрили очі на нечуване 
злочинство, шахрайський переворот у Верховній Раді з усіма атрибутами 
злочину: голосуванням не гам, де слід і меншою, ніж потрібно, кількістю 
депутатів, підробленими протоколами і дикунством — підробленою головною 
печаткою Верховної Ради?! Чому згодилися іще на один, можливо найбільший 
за останнє десятиліття, злочин — шахрайське схвалення Земельного Кодексу, 
що запроваджує продаж землі? 

А тому, що годили режиму. Тому, що говорили високі слова, а 
піднятися до їх рівня снаги не вистачало. 

— Отож, — скаже інтелігент не з парламенту, — бачите, не тих обрали. 
А судді хто? Чи не вся майже спілка письменників, спілка компо-

зиторів, художників, науковці уклінно стали перед царем, аби підтримати його 
на новий строк? Хіба, наслідуючи їх, не поставили свої підписи, а потім не 
проводили незаконну агітацію учителі, лікарі та інші представники гуманних 
професій, отже інтелігенти за означенням? 

Таких запитань можна ставити безконечно. Прикро це робити. Прикро 
визнавати, що багато хто з творчої інтелігенції не став совістю народу. А мало 
би бути саме так. Тоді їх приклад допомагав би народу ставати вільним, 
розкутим, гідним державності своєї країни. 

Можливо не зовсім за темою, але близько до неї стоїть проблема 
шкільних підручників, зокрема, з літератури та з історії, різної довідкової та 
енциклопедичної літератури. Щось не чути об'єктивних та прискіпливих 
рецензій на відповідні видання. Невже у нас немає чесних власних авторів, 
щоб не послуговуватись часто кон'юнктурними висновками фахівців із-за 
рубежу? Навряд чи допустила б французька влада, щоб історію Франції її 
школярі вивчали за підручниками швейцарців чи єгиптян, нехай навіть 
французького походження. 

У нас і своїх пристосуванців вистачає по університетах та НДІ. Треба ж 
науково обґрунтовані тексти приводити, а не кон'юнктурні химери. Не можна 
на угоду «ура-державників» ганити народний подвиг часів Великої 
Вітчизняної війни. Не варто в словнику, що претендує на енциклопедичність, 



 

виданому у Львові, про конституцію УНР, яка жодного дня не 
застосовувалась, писати вдвічі більше, ніж про справді першу Конституцію 
України. Не можна лжесвідчити про те, що нинішній президент сприяв 
прийняттю Конституції, бо все було навпаки. Минуть роки і це лакейство 
хтось сприйме за правду. А якщо незабаром справедливу оцінку одержать 
різні сторони діяльності режиму, то знову писане переписувати? Як це 
розумітиме згаданий «хтось»? 

У нас є інститут української літератури, його очолює чиновник 
високого польоту. Міг би хоч позірно демонструвати свою об'єктивність там, 
де література відображається у підручниках. Адже не можна вважати 
нормальним, що з підручників зникли твори сучасних поетів і прозаїків, котрі 
не в пошані у влади або її клевретів. Як можна вилучити з обов'язкових для 
вивчення щемливо-патріотичний, високий твір О. Гончара «Прапороносці»? 
Чи є глузд в укладачів програм та в методистів з Міносвіти, котрі, мабуть, 
вважають себе інтелігентами? На уроки футболу тями їм вистачило (тепер ще, 
мабуть, на інші види спорту з обов'язковою рекламою горілки, пива та 
СДПУ(о), а на вивчення М. Гоголя можливостей не знаходять? 

Не зайвим було б з цього приводу висловитися фахівцям з літера-
турного цеху, бо як говорив Віталій Коваль «Німці уже на вокзалі...» Наші 
«німці». 

Ясна річ, не всі літератори можуть дійти до народу інакше, аніж через 
видані свої твори. А вони просто не видаються. Тут не йдеться про економічні, 
бюджетні негаразди. Ні. Режиму шкодило б правдиве слово майстра, образ 
кіномитця чи художника. Той, хто несе правду людям — той ворог режиму. 
А народу правда потрібна. Звідси і висновок про те, що сам режим ворожий 
народу. Багатьом політикам це — азбучна істина. Багатьом літераторам — так 
само. Знаю десятки авторів, талановитих, справжніх майстрів, котрі не бачили 
друкованим свого рядка впродовж років незалежності, котрі пишуть «у шух-
ляду». У Миколи Вінграновського в маленькому автобіографічному есе «Хто і 
що для мене незалежність України» названо півсотні шестидесятників. Знаю, 
багато з них творять і сьогодні речі високого звучання. Не називатиму 
прізвищ, щоб не образити кого-небудь з не згаданих. А ще більше, щоб не 
здаватись запопадливим перед тими, кому слова великої поваги можу сказати 
у вічі. 

Становище ненормальне. Творча людина, більше за будь-яку іншу, 
повинна бачити результат свого таланту в дії, тобто, серед людей. І, прозаїчно, 
жити з свого таланту. Не всім же газ продавати, будувати бензоколонки. 
Комусь і про збереження людських душ треба клопотатися. Печальна традиція 
випускати збірники поезій після того, як автора немає в живих (приклад В. 



 

Чичибабіна) мусить припинитись. Це справа державна. Дивно, що творчі 
спілки не б'ють в набат з цього приводу, продовжують принизливу роль 
прохача. Не можна творчий процес переводити на комерційну основу. 
Соромно має бути державі, державній владі за дешеві обіди для забутих 
літераторів у спілці письменників. Приниження інтелігенції — ознака 
недемократичної влади. Байдужість до її долі — характеристика 
примітивності наділених владою. 

Наша фракція намагається по можливості зламати ганебну традицію. 
Завдяки нашій ініціативі державно відновлено чудове академічне видання 
повного зібрання творів Т. Г. Шевченка, взагалі перше видання його 
спадщини, раритетне вже видання, «Давидові псалми», здійснене за нашої 
підтримки. Ми внесли нинішнього року пропозиції до бюджету, щоб 
відновити бюджетне утримання т. зв. «товстих» журналів, щоб зберегти в них 
бодай скромні гонорарні фонди. Щоб передбачити фінансування друку 
книжок тих літераторів, котрі впродовж багатьох років не бачили своїх творів 
на книжкових розкладках. 

Не варто про це говорити далі, бо наші зусилля мізерні порівняно з 
потребами літератури, книгодрукування, кінематографу, українського 
телебачення, шкільництва і всього того, що є середовищем творчої 
інтелігенції, що є ліками для оздоровлення суспільства. 

10. Яке майбутнє чекає Україну у найближчі, скажімо, десять 
років? Ваш прогноз. 

Я не астролог. Послуговуюся добросовісним аналізом суспільних 
процесів. Незважаючи на песимістичність оцінок дійсності (місцями навіть 
надмірну, що природно для представника опозиції), вірю в хороше майбутнє 
нашої держави. Вкотре повторюю, що вирішальним чином все залежить від 
зміни системи влади, від включення всього суспільства в процес створення 
нормальної держави, пристойного життя для її громадян. 

Сподіваюсь на те, що на початку наступного року вдасться внести 
зміни до Конституції, а в кіпці року до президентського кабінету народ 
направить представника нинішньої опозиції. Це станеться обов'язково! Затим 
зміниться політична конфігурація законодавчого органу і, незважаючи на його 
персональний склад, він працюватиме на інтерес цього суспільства, не 
лобіюватиме інтереси кланів. 

В результаті виборів 2006 року бізнес, найперше криміналізований, 
буде відтіснений від влади в центрі і скрізь в Україні. До влади прийдуть 
переважно лівоцентристи, які змагаючись із лібералами, створюватимуть 
умови для реалізації потенціалу держави, розкриття можливостей її громади. 
Інакше виглядатиме влада в областях, районах, містах і селах. Люди почнуть 



 

відчувати свою відповідальність за формування влади, влада працюватиме на 
задоволення потреб територіальних громад. 

Контроль за митними і податковими операціями, ліквідація невип-
равданих пільг, переслідування будь-яких проявів корупції різко збільшить 
надходження до бюджету, створить можливості для розвитку науки, освіти, 
відновлення позицій медицини, для початку масштабного повернення 
вкрадених у людей заощаджень. 

Підтримка підприємництва і малого бізнесу, державне стимулювання 
підприємств і галузей стратегічного значення, розвиток народних підприємств 
оживить економіку, вона потребуватиме нових і нових робочих місць. 
Приблизно з 2007-2008 років масово почнуть повертатися додому новітні 
«остарбайтери». 

До 2010 року суттєво поліпшиться ситуація в аграрному секторі 
економіки, селяни відчують вигідність, потрібність своєї праці, припиниться 
соціальний занепад села. На початку другого десятиліття сільське 
господарство спиратиметься на вітчизняні техніку і промислову технологію, в 
тому числі з використанням продукції спільних підприємств та філіалів 
зарубіжних кампаній. 

З 2006 по 2010 роки будуть розроблені засади та реалізована політика 
оптимального міжнародного інтегрування економіки України, яка буде 
означати опору на власні сили, регульований внутрішній ринок і 
контрольований державою ринок зовнішній. Відновляться життєво необхідні 
технологічні комплекси на основі кооперації з Росією та іншими країнами. 
Будуть знайдені взаємоприйнятні умови співпраці з країнами ЄС, зокрема з 
Польщею. До 2014 року Україна вважатиметься поважним партнером ЄС. 
Буде нарешті використовуватись транзитний потенціал держави, позитивні 
сторони глобалізації проявлятимуться інвестиціями в розвиток доріг, 
продуктопроводів, модернізацію енергетики. 

Приблизно з 2008 року розпочнеться реалізація стратегічної програми 
переоснащення енергетичної бази країни, окремі генеруючі комплекси 
Україна вимушена буде передати тимчасово в довірче управління зарубіжним 
партнерам. В кінці десятиліття — на початку наступного вдасться частково 
диверсифікувати енергокомплекс за рахунок налагодження нормальних 
економічних взаємин з Турцією і Близьким Сходом. В той же час 
промислового значення набудуть розробки щодо відновлюваних джерел 
енергії, що між іншим, стане додатковим стимулом для розвитку 
землеробства, інвестицій у землю, відновлення меліоративних систем. 

Протягом десятиліття завершиться реформування Збройних сил і 
оборонного комплексу. Україна одержить не багаточисельну, але мобільну, 



 

переважно професійну, армію, що опиратиметься здебільше на можливості 
власної держави і буде повністю здатна виконувати оборонні функції. 

З 2009 року, приблизно, розпочнеться приріст населення України. 
Тому сприятиме законодавство, що стимулюватиме розвиток молодих сімей, 
їх підтримку державою. 

Видозміниться політична структура суспільства. У виборах 2010 року 
реально за владу боротимуться 4-6 партій або 2-4 блоки. Чітко 
прослідковуватиметься політичний вплив на владу. Кардинально зміниться 
персональний склад політичної еліти. Бюджетна підтримка діяльності партій 
як державоутворюючих суб'єктів віднесе на маргінесні позиції т. зв. партії, що 
нині обслуговують кланові утворення. Зросте довіра населення до партій, 
розпочнеться розвиток елементів громадянського суспільства. Піде у небуття 
нинішня казенна система профспілок. 

З 2007 року зникне із вжитку поняття про мінімальну зарплату і пенсію, 
які менші за прожитковий мінімум. До 2010 року завершиться модифікація 
цінової політики і політики зарплат. Не виключається проведення грошової 
реформи, з метою забезпечення її вільної двосторонньої конвертації. 

Приблизно в цей час буде переглянута система захисту прав громадян 
на інформацію. Будуть переглянуті тарифи на послуги зв'язку та ціни на 
поліграфію. В результаті газети зможуть виходити на кошти від передплати. В 
громадян з'являться гроші на передплату літературно-публіцистичних 
журналів. Найбільший наклад, очевидно, матиме журнал «Вітчизна». 

22 жовтня 2003 року 
  



 

Виступ на «круглому столі» в центрі ім. О. Разумкова 23 грудня 
2003 року 

Питання, порушені сьогодні на «круглому столі», надзвичайно 
важливі, гострі, на часі. І якщо говорити про виклики, які постали напередодні 
президентських виборів перед українським політикумом та громадськістю, і 
які обов'язково треба враховувати, я б сформулював їх приблизно у такій 
послідовності. 

Перший і основний виклик — це небезпека втрати української 
державності при збереженні нинішньої системи влади. 

Друге. Збереження кланово-кримінального характеру влади. 
Трете. Адмінресурс як форма консервації та поглиблення нинішнього 

стану речей в Україні. Цей злочинний інструмент для досягнення поставленої 
мети вже давно вийшов за межі такої дефініції, як виборчі технології. 

І нарешті, намагання змінити спосіб обрання Президента — одна із 
форм збереження існуючої системи влади. 

Саме до цих питань хотів би привернути вашу увагу. 
Але перед цим відповім представнику Конституційного Суду України, 

який виступав переді мною і наводив приклади різних держав, де е 
парламентська республіка, президентська форма правління і т. ін. Кожне 
суспільство складається з конкретних структур і конкретних особистостей. І 
ми не повинні апелювати до традицій, ментальності, суспільства, досвіду 
інших держав, бо ці речі відносні. У суспільних процесах аналогій не буває. 
Кожна країна розвивається унікально, і це необхідно мати на увазі. 
Аналізуючи досвід інших країн, завжди треба розпочинати із себе. В жодній 
країні, про які згадував попередній виступаючий, не могло б статися того, що 
сталося у нас: Конституційний Суд сумнівається в тому, що Президент, який 
обіймає цю посаду ще з 1994 року та був переобраний у 1999 році, вже двічі 
обирався на цю посаду. Тому наш Конституційний Суд звертається до 
різноманітних юридичних установ, в тому числі держаних, де знаходяться 
пояснення, що вибори у 2004 році для нашого Президента — ще не третій його 
термін. Такі дипломовані «фахівці», які лакействують перед нинішньою 
владою, повністю дискредитували звання вченого. І я гадаю, що зміна системи 
влади допоможе вирішити і питання відновлення авторитету науковців. 

Які ж є засоби для подолання усіх тих викликів, про які я говорив? 
По-перше, треба внести зміни до Конституції. В цьому напрямку мною 

проведена серйозна робота: я підготував компромісний проект змін до 
Конституції, відносно яких є висновки Конституційного Суду. Очікування 
того, що ж з двох законопроектів увійде в компромісний варіант, цілком 



 

зрозуміле. Зазначу, що Конституційний Суд умисно тягнув із відповіддю на 
елементарні питання, які були в обох поданих для висновків дуже схожих 
проектах, щоб створити ситуацію цейтноту для парламенту стосовно 
голосування з цього принципово важливого питания. Заява Степана Гавриша 
як координатора більшості стосовно того, що скоро відбудеться голосування 
по тому чи іншому проекту, мене надихає, що голосування все ж таки буде. І 
обрання його співголовою Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 
України по опрацюванню проектів законів про внесення змій до Конституції 
України, на мій погляд, не несе загрози для роботи комісії. При нашій зустрічі 
я ознайомив його з напрацьованим компромісним варіантом. Хочу 
підтвердити, що в ньому збережені всі позитивні позиції варіанту більшості та 
варіанту опозиції. Але в ньому немає і згадки про вибори Президента у 
парламенті. Я вважаю, що це — нісенітниця, яку придумали в Адміністрації 
Президента, і ми не повинні зараз на це погоджуватись. Звичайно, ми можемо 
передбачити такий варіант, але тільки після того, як в Україні укріпляться 
демократичні традиції, які ми зобов'язані створити. І тому, якщо така зміна 
буде внесена до Конституції, то у перехідних положеннях необхідно 
зазначити, що ця норма вводиться після 2010 року. Коли вже дві каденції 
парламент буде обиратись на пропорційній основі і можна сподіватись на те, 
що за цей час буде подоланий адміністративний ресурс, знищена корупція, 
взаємини у державі оберуть цивілізованих форм, а всі ЗМІ не належатимуть 
одній «сім'ї». 

У контексті підготовки змін до Конституції треба всім опозиційним 
партіям нейтралізувати спроби влади через так званий громадський форум 
знайти якийсь паліатив і квазіюридичне рішення щодо прийняття змін до 
Конституції. Про це не можна спокійно говорити. Зловживання «темниками» 
перетнуло будь-які межі. Дійшло вже до абсурду, коли кожна область на 
основі темників із центру — з Києва — розробляє темники для своїх 
адміністрацій, як готувати ці «громадські» форуми. Як приклад наведу 
житомирський варіант, де розписується, як, кого, в якій кількості 
запрошувати. Далі зауваження — ніяких політичних партій! А потім, як 
протиріччя зазначеному: «від лівих — не більше 10%». У Житомирській 
області тільки комуністи і соціалісти взяли більше половини голосів. Тому 
постає питання, хто ж збирається у «громадський» форум? І яку модифікацію 
парламентської форми правління буде підтримано. Зовні все ніби привабливо, 
але далі надаються пояснення до норм проекту закону, який подав Гавриш, що 
стосуються обрання Президента парламентом, продовження повноважень 
нинішнього складу парламенту на один рік (цього не мають права вирішувати 
нинішні депутати, бо вони обиралися на іншій основі, за іншим законом, і за 



 

іншою Конституцією), хабара для чинних суддів Конституційного Суду, про 
те, що вони можуть ними залишатись до 70 років і т. ін. 

А люди, я перекопаний, що з них 97% не читали проекту цих змін до 
Конституції, як і самої Конституції, прийдуть і проголосують, бо вони 
керуються вказівкою начальника. Після цього знайдуть ще таких «вчених», як 
в Інституті Держави і Права, які скажуть: громадський форум вище, ніж 
Верховна Рада, тому давайте будемо вважати, що він вже ухвалив ці зміни до 
Конституції. Президент, звичайно, обуриться такому підходу, як завжди, але 
скаже: «ІІу що я зроблю, воля народу така». 

І щоб такого не сталося представникам опозиційних політичних партій 
треба піти на ці форуми, довести до людей реальний етап речей та попередити, 
чиновників, які залежні від нинішньої влади, про те, що вопи, за злочин, який 
чинять нині відповідатимуть. Кара буде невідворотна. І тому нехай вони 
краще або утримаються від голосування, або не підуть, захворіють — вони 
вміють це робити. 

Друге. Я глибоко перекопаний, що за будь-яких обставин будуть 
внесені зміни до Конституції, чи не будуть, якщо будуть, то які саме — від 
«четвірки» має бути один кандидат. Соціалістична партія України готова 
підтримати будь-кого, але одного від чотирьох. Бо інші варіанти — «трійки», 
«двійки» і т. ін. — сумнівні за наслідками. Це звичайне маніпулювання 
суспільною думкою і нічого з того не вийде, бо це буде або, скажімо, 
московський варіант минулих виборів, або вже паш, 1999 року. Тому треба, 
розумію, що це найтяжче, домовлятися Ющенку і Симопеику. Сьогодні саме 
перед ними стоїть це завдання. Інакше й надалі кримінал керуватиме 
державою, в Донецьку це особливо проявилося. І сьогодні людина із великими 
погонами витирається, коли їй в очі плює чистий кримінал, бо знає, хто в 
країні хазяїн. Думаю, що далі нам гратися нічого і треба відверто говорити про 
ці речі. Домовитися треба, можливо на якусь третю кандидатуру, і одержати 
перемогу. Не вважатимете це фантастикою. Колись не можна було уявити, що 
різні політичні сили вийдуть на площу разом і не посваряться між собою. 

Наступне. Закон «Про вибори на пропорційній основі». Наша партія 
підготує пропозиції з цього приводу. В нас є чітка аргументація, чому це треба 
робити. Зрештою, це було б зрозуміло для суспільства, позиціонувало б владу 
і опозицію і людям було б простіше обирати. Є чітка зрозуміла схема. Якщо в 
бюлетені немає прізвища, то це пропорційна основа, якщо в бюлетені є 
прізвище, це мажоритарна основа. І не треба дурити людей із так званим 
європейським вибором. За пропорційною основою мають проводитися і 
вибори до місцевих органів влади. Якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо 
подолати адмінресурс. Ми повинні кожного лідера місцевого змусити 



 

задуматися про те, де він буде згодом, бо він зможе потрапити до влади тільки, 
якщо не заважатиме нормальним демократичним виборам. 

Що ж є сьогодні в нас? Як повідомили ЗМІ, минулого тижня я 
зустрічався у Вашингтоні з Мельниченком. Тому я маю розповісти, про що ми 
говорили. Наведу два сюжети. Розмова йде між Президентом і губернатором 
Донецької області Януковичем — на той час губернатором — десь через два 
дні після першого туру голосування у 1999 році. Президент чинить його за те, 
що у Донецькій області за Мороза проголосували 6% виборців. Я не 
використовуватиму президентську лексику, він, як завжди, делікатно 
висловлювався. А Янукович йому відповідає: «Леонид Данилович, 6% — это 
же лучше, чем 14% на самом деле». Логіка губернатора була переконлива, і 
тему було вичерпано. 

Другий сюжет. Керівники Одеської області доповідають про те, як 
проходили вибори у них. Вони захоплені тим, що вони викопали завдання 
Президента. І Сергій Рафаїлович говорить: «У пас є військова частина, так там 
майор зібрав ^особовий склад і пояснює, як треба голосувати. Каже: «У нас 
президент — Кучма. Дивіться, у бюлетені написано — Л. Кучма, а проти нього 
— клітинка. От якщо ви «за» Президента, ставите у цій клітинці плюс, якщо 
«проти» — мінус». Коли хтось із військових згадав, що у законі написано, що 
будь-яка позначка означає «за», майор каже: «Я вам ще раз пояснюю. Наш 
Президент — Кучма. У бюлетені написано «Кучма», клітинка поряд, якщо 
«за» — плюс, якщо «проти» — мінус. Ясно?» «Ясно». Закінчили інструктаж . 
Каже на другий день — 100% — всі проголосували за Леоніда Даниловича. 
Сміх, задоволення, звичайно, і Президент каже: «Так що, майор це зробив? 
Треба йому дати полковника». 

Про що тут ще можна говорити. Це ж доказ демократії в Україні. 
Наступне. Нам треба обов'язково змінити закон про центральну 

виборчу комісію. Разом зі своїми колегами ми внесли відповідний проект змін, 
в якому йдеться про те, що Президент вносить кандидатури до складу ЦВК, 
виходячи з пропорційного політичного складу парламенту. Це ж стосується 
дільничних та інших комісій. Так має бути. Бо інакше ми просто одержимо 
команду, яка викопуватиме вказівки Президента і робитиме так, як робила. Не 
зупинятимусь на деталях. Але наша партія не мала б представництва у 
парламенті нинішнього складу, якби в мене не відбулася делікатна розмова із 
Рябцем у той час, коли підраховувалися голоси. Тоді за даними екзот-пулу ми 
мали 9,6%, а ЦВК пас «виводило» на 3,9%. Я пояснив, що буде наслідком, 
якщо Рябець і надалі буде вдаватися до фальсифікацій. В результаті, був 
збережений натяк на демократію. Тому, ще раз підкреслюю: зміна до закону 
про ЦВК — обов'язкова умова, щоб змінити ситуацію взагалі. 



 

І нарешті, треба припинити маніпулювати рейтингами. Це стосується, в 
першу чергу, влади. Але це стосується, на превеликий жаль, і представників 
опозиції. Не треба розігрувати схем, які були у 1998, 1999, 2002 роках. 
Пригадайте. За всіма тими рейтингами, в усіх тих кампаніях наша партія мала 
завжди у два-три рази нижчі показники, ніж фактично під час виборів. То яка 
ж ціпа тим дослідженням? Коли наші соціологи за першоджерелами 
аналізують рейтингові позиції, котрі тепер публікуються, виявляється, що і 
сьогодні продовжується те саме. Не треба до того вдаватися. Краще довіряти 
соціології Служби безпеки України, вона більш-менш об'єктивна. Крім того, 
варто менше друкувати те, що сумнівне за змістом. 

Майбутнє країни, зрештою, залежить від усіх нас. Якщо кожен хоче 
жити в демократичній, цивілізованій державі, вій і має боротися всіма 
можливими засобами для того, щоб злодійство, брехня не були домінантою у 
житті нашого суспільства. 

ПРИПИНИТИ СПЕКУЛЯЦІЇ ДОВКОЛА 
ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ 

Здавалося б, уже минуло достатньо часу, щоб довкола політреформи і 
тих подій, що її супроводжували наприкінці минулого та на початку 
нинішнього року, пристрасті могли вгамуватись. Щоб тверезо оглянувшись на 
все нароблене, знайти узгодження позицій, домовитись щодо принципових 
речей і братися до реалізації домовленостей. Так ні ж. Провладні газети, радіо 
та телебачення продовжують поглиблювати тріщини поміж позиціями різних 
політичних сил. А щоб не відбулося нічого такого, що змінило б ситуацію, 
продовжують нагнітати напругу, в десятий і сотий раз повторюючи 
аргументи, використані в дні загострення конфлікту. Незважаючи на те, що 
вони і тоді сприймалися штучними, надуманими. Сприймалися усіма, хто хоч 
інколи цікавиться політичним життям. 

Більше того, користуючись підконтрольністю режиму засобів масової 
інформації і тим, що люди не знають достеменно ні змісту дискусій, ні впливу 
на них Банкової вулиці, речники адміністрації президента, в т. ч. і 
представники парламентської більшості, вдаються до нічим не прикритої 
брехні, називаючи чорне білим з такою безпосередністю, як учора називали 
біле чорним. 

І виходить у них так, що ініціатором демократичних перетворень в 
Україні є винятково президент і вся провладна верхівка! Що вищою метою 
опозиції було і є зупинення політичної реформи. Що саме опозиція не хоче йти 
на дискусію щодо її змісту. (Побійтеся Бога, добродії! За півтора року я брав 



 

участь у доброму десятку «круглих столів» з приводу політичної реформи і ні 
на жодному з них (!) не було представників влади). Що форма обрання 
президента не є головною в конфлікті між парламентською більшістю і 
опозицією. Що оскільки лише 3 млн громадян поставили свої підписи за 
всенародне обрання президента, то решта — 33 мільйони — за його обрання 
парламентом! Що наш президент найбільше сприяв прийняттю в Україні 
Конституції і створенню сильної опозиції... 

Цей набір єзуїтських «аргументів» у різних комбінаціях кочує з газети 
в газету, на екрани, в радіоефір, що засвідчує: у цієї брехні є один центр, одне 
джерело і, можна не сумніватися, що знаходиться воно на згаданій уже вулиці. 
Вкотре переконуємося, що брехня, інсинуації. перекручення є важливим 
інструментом нинішньої влади. її змістом. її лицем. 

В. Ющенко зустрівся з Л. Кучмою і піднявся рейвах щодо того, хто 
перший з них проявив таку ініціативу. Хіба це важливо? І якщо лише в цьому 
проблема, то давайте вважати, що ініціатива виходила із-за меж України. Он 
— А. Кваснєвський — ще три роки тому, коли в розпалі була акція «Україна 
без Кучми!», пропонував свого «круглого стола». Наш режим від польських 
меблів відмовився, бо йому стіл без кутів не підходить, — нема за що 
триматися, важко вибирати сторону, аби з неї на опонентів кинути власну 
морально-політичну одежину — «фашисти». 

Це ж треба довести країну, її управління, політичні структури до такого 
стану, щоб зустріч двох персонажів викликала переполох в одних, підозру в 
інших, зловтіху в третіх! І не будемо ми уподібнюватися деяким «патріотам», 
що після моїх і П. Симоненка необхідних контактів з керівником АП — 
фактичним керівником і парламентської більшості — у серпні зчинили ґвалт 
про зраду. Зраду кого? Чого? Погляньте, завдяки тому кроку більшість голосує 
за політичну реформу, котра змістом своїм на 95% збігається з тією, що 
розроблена опозицією і проти якої ця ж більшість вперто і слухняно 
голосувала ще в липні минулого року. Інша справа, що решта 5% — ложка 
дьогтю у вигляді парламентської форми обрання президента. Ложка, яку треба 
вилучити із загального змісту безальтернативно!' реформи. 

Тепер із вуст глави держави чується міркування про його можливість 
зустрічатися з опозицією за умови, коли вона гарантуватиме участь у 
голосуванні за реформу. Облишимо емоції, інакше мені доводилося б 
коментувати те, чи згоден я (як і мої однодумці та політичні партнери) 
підтримувати зміст багаторічної боротьби з режимом проти 
антиконституційної концентрації влади в одних руках. Розуміючи при тому, 
що сенс подібної зустрічі зводиться до пропагандистського прикриття 
істинних намірів президента — «борця за демократію». Причому, відбудеться 



 

чи не відбудеться така зустріч, іншої мети сама її ідея не переслідує. Режиму 
потрібен факт, а не зміна позиції. 

Адже минуло багато часу — більше десятиліття, одержано безліч 
доказів того, що Л. Кучма — продукт адміністративної системи, з її 
найконсервативнішого сектору — військово-промислового комплексу. Він на 
ментальному та інтелектуальному рівні не здатен сприймати демократію як 
спосіб суспільного життя і державного управління. Це не стільки його вада, 
скільки його суть. Не будете ж ви обурюватися тим, що яблуко, скажімо, 
кисле. Воно таким є. Не треба з'їсти кимось приготоване м'ясо, щоб 
переконатися в його затхлості, його чути і без вживання. Йдеться не про 
образи, а про людину з унікальними специфічними здібностями щодо знання 
людей, їх вад, взаємних залежностей під час організації виробити на, бізнесу, 
здійснення влади Направити б ці здібності на інтереси держаки їм би ціни не 
було Так, на жаль, не сталося. Всі ці здібності були використані для 
неконституційного утвердження авторитарної влади, що супроводжувалось 
жорстокими, цинічними вбивствами журналістів, нечуваними за масштабами 
корупційними скандалами, формуванням всеохоплюючої системи державного 
рекету, торгівлею національними інтересами, утвердженням взаємин серед 
чиновництва на основі угодовства, підлабузництва, хабарництва. 

Ще раз повторю, це не його лише вада. Це вада держави, суспільства, 
конкретних людей, які двічі «прокололися», послуговуючись вродженими 
стереотипами тієї ж адміністративної системи. Тепер їх хочуть втретє «взяти 
на живця», в тому числі розмовами про коаліційний уряд, створений 
парламентською більшістю з представників партій, що перемогли на виборах. 
Ті, від влади, хто це говорить, вживаючи правильні слова, бачать лише себе на 
чолі зовні демократичної конструкції, сподіваючись, що вона і далі 
приноситиме їм політичні, себто владні дивіденди, а відтак і доходи 
матеріальні. Так вибудувано в Україні: влада — це дохід. 

Так не повинно бути — того добивається справжня опозиція, маю в 
даному разі на увазі Соціалістичну партію. Згадана тільки-но послідовність 
формування влади — від виборця до парламенту і уряду — справді 
демократична. Вона пройшла перевірку в європейських країнах. Інструментом 
для здійснення такої перебудови є партії. Таких партій в Україні надзвичайно 
мало. Не характеризуватиму інших, а скажу про пашу. Вона в усіх своїх 
головних функціях: теоретичній, ідеологічній, організаційній відображає суть 
демократичного устрою суспільного життя. Не випадково щодо неї зробив 
вибір лівоцентристський світовий рух — Соцінтерн. 

В нинішній Україні партій (за означенням) при владі немає. Розмови 
про нинішній коаліційний уряд — це балачки про уявне, надумане. Це влада 



 

створювала партії, а не навпаки. Пригадайте, як появилися на світ «Громада» 
П. Лазаренка, НДП В. Пустовойтенка, «аграрії» М.Гладія — К. Ващук, 
«Регіони України» М. Азарова — В. Януковича. Як створювалися під 
прикриттям влади і фінансових мішків «Трудова Україна», СДПУ(о) та деякі 
інші. Так, деякі з них відчувають дискомфорт через залежний від влади стан. 
Вони, зокрема НДП, хотіли б від нього звільнитися. Але це лише зародкові 
порухи окремих лідерів. Для необхідних перетворень потрібні умови. їх якраз 
і повинна створити політична реформа. Справжня, а не реформа 
по-президентськи. 

Підходить час екзаменів не лише для політичної еліти. Екзамен 
здаватиме і суспільство, люди, що на власному гіркому досвіді починають 
усвідомлювати себе пародом. Вони бачать, що дарована «демократія» від 
режиму несе їм безробіття, безправ'я і злидні. Ця лжедемократія умудряється 
здирати податки навіть за жорна, які у XXI столітті змушені майструвати 
селяни, аби своїм натуральним господарюванням врятуватися від держави, 
вижити. 

Начувайтеся, опричники режиму! Або йдіть на реформи, які пропонує 
вам реальна опозиція, або люди допоможуть вам пройти цей шлях. вони 
дозрівають до самостійної дії, до боротьби проти брехні і зла, за свої права, за 
свою кращу долю. Є і політичні партії, котрим суспільство довіряє. Ми готові 
звернутися до нього за підтримкою. 

Не грайтеся з вогнем, владці! Кінчайте дурити людей. вони більше не 
миритимуться зі своїм становищем, із вашою брехнею. 

Що протиріччя інтересів у суспільстві зав'язалися тугим вузлом, 
пояснювати уже нікому не треба. Недарма ж взагалі з'явилася і набула 
актуальності тема політичної реформи. Не протиріччя може розв'язуватися 
двома шляхами: або політико-правовим. або масово-політичним. простіше 
кажучи, вулицею. Залишаючись послідовними і принциповими 
опозиціонерами існуючій владі, ми, соціалісти, проте пропонуємо перший, 
власне парламентський шлях. Розраховуємо на те, що залежні від президента 
депутати зуміють зіставити наслідки двох варіантів розв'язання конфлікту. 
Наслідків для себе, народу, держави. 

Сподіваємося, що і у зверхників режиму вистачить глузду припинити 
спекуляції довкола реформи, прозріти нарешті, щоб побачити, що маніпуляції 
довкола неї вже давно «прочитуються» громадянством. Воно не буде далі 
байдужим до шахрайств за його спиною. У народу викликає гнів спроба влади 
видавати власні шкурні інтереси за інтереси суспільства, метушню в боротьбі 
за збереження влади за об'єктивні політичні процеси. 



 

Не доводьте цей гріх до вибуху! То далеко не краща перспектива для 
України. 

27 січня 2004 року 
  



 

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ... 
Виступ на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 лютого 

2004 року 
Шановні виборці, шановні співвітчизники! 

В щоденній боротьбі за виживання людей дратують парламентські 
баталії навколо конституційної реформи. Людям важко зрозуміти, що 
відбувається. Проте саме боротьба за зміну системи влади визначає 
перспективу кожного українця. Зменшення мінімальної зарплати при 
розрекламованому рості економіки, брутальне обкрадання пенсіонерів, наступ 
на «базарний пролетаріат», нищення селянства — все це можливе завдяки не 
обмеженій нічим і ніким владі Президента. 

Свіжий приклад: пенсійна реформа. Завдяки наполяганню опозиції у 
відповідному Законі передбачається перерахунок пенсій із застосуванням 
середньої заробітної плати за 2002 рік, що за даними Мінстату становила 376 
гри. Уряд своєю постановою зменшив її на 70 гривень. Цим самим обікрадено 
кожного пенсіонера, щонайменше на 25 гривень. А Президент, який має право 
(та й обов'язок!) скасувати таке незаконне й нелюдське рішення свого уряду — 
мовчить. А парламент не має жодного впливу ні на уряд, ні на Президента. 

Це та безліч інших злочинств нинішнього режиму можна припинити 
лише зменшенням диктаторських повноважень Президента, введенням 
пропорційної системи парламентських виборів та формуванням уряду 
Верховною Радою. 

Як ви пам'ятаєте, Кучма багато років категорично відкидав такі 
пропозиції СПУ. Лише в 2002 році Кучма заговорив про реформу Конституції, 
маючи проте на увазі чергове посилення своїх повноважень. Коли ж у 2003 
році цей план провалився, Адміністрація Президента була вимушена 
підтримати законопроект про зміни до Конституції, підготовлений опозицією. 
Але не був би Кучма Кучмою, якби у цей варіант не вставив свій інтерес — 
обрання Президента парламентом. Такий задум режиму позбавити народ 
права обирати Президента став ложкою не дьогтю, а отрути в бочці меду. 
Соціалісти, «Наша Україна» та Блок Юлії Тимошенко категорично виступили 
проти плану обрати наступного Президента руками слухняної Кучмі 
парламентської більшості. 

Більшості, зібраної докупи шантажем та іншими методами всупереч 
результатам виборів. 

Рішучі дії парламентської опозиції, засудження цих планів 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Радою Європи, а насамперед 
повне несприйняття суспільством пової форми обрання Президента змусили 



 

режим піти на поступки. Тож 3 лютого парламент підтримав нашу пропозицію 
про збереження прямих всенародних виборів Президента в 2004 році. Таке 
голосування можна було провести лише на позачерговій сесії, інакше 
залишався ризик протягування через сесійний зал норми про обрання 
Президента парламентом, або ж взагалі втратити шанс щодо реформи владної 
системи. Іншими словами, пізніше, ніж 3 лютого, вирішувати справу не 
вдалося б, отже, диктатура була б збережена. 

Соціалісти не вірять в «доброго царя». Ми проти чергового кучми з 
диктаторськими повноваженнями, якщо навіть його прізвище буде іншим. 
Тож сьогодні всі, хто не на словах, а на ділі хоче покласти край президентській 
диктатурі, розгулу корупції і злодійства, масових порушень прав людей, може 
привітати себе з першим, нехай невеликим, але переможним кроком. 

Ближчим часом планується ухвалити закон про пропорційні вибори до 
Верховної Ради та місцевих рад. На часі також суттєве реформування 
місцевих органів влади, відмова від порядку призначення Києвом голів 
держадміністрацій. Вони повинні обиратися на місцях. Після цього буде 
остаточно проголосовано зміни до Конституції, які означатимуть справді 
демократичну зміну системи влади. Ті зміни, за які багато років виступала 
СПУ, за які боролися учасники акції «За Україну без Кучми», яких вимагала 
парламентська опозиція в ході акції «Повстань, Україно!». 

 
 


