
Зрада 
Пишу через кілька хвилин після того, як покірна парламентська більшість 

слухняно проголосувала за президентський варіант закону про зміни до 
Конституції. 

Відомо, вони не хотіли голосувати, сподівалися, що депутати з лівих 
фракцій заблокують засідання, і вони зможуть прикритися за їхніми спинами: 
мовляв, ми б і проголосували, гак «червоні» не дають. Не вийшло. Тепер 
доведеться вигадувати хитромудрі ходи, щоб своє принизливе лакузтво вкотре 
видавати за патріотизм. 

Надія, проте, не вмирає, її вселяє те, що разом з нами, тими, хто за 
визначенням своїм не допускає прислужництва, проїм понівечення Основного 
Закону голосували Євген Жовтяк, Слава Стецько, Михайло Сирота, Сергій 
Головатий, Тарас Стецьків, Ярослав Сухий, Ігор Коліушко.., десятки інших, 
справді народних обранців. 

І все ж душа болить від ганьби. Зустрічатися доведеться з тими, хто 
бунтував на вулицях міст на початку дев'яностих, прагнучи нібито демократії і 
держави. Ви такої демократії чотіли? Під каблуком у пройдисвітів, що рідну 
матір продадуть ш тридцять срібняків? «Демократії», при якій суцільна брехня і 
гає інструментом державного управління? «Демократії», за икої безневинну 
людину садять в тюрму, коли на тих, хто фактично судить, не вистачає статей 
Кримінального кодексу? Якщо це так, то ви і десять років тому дурили народ, і 
тепер дури ге, бо люди без совісті не здатні на благородство, правду і пласну 
позицію. 

Господи! Прости їх за лизоблюдство! Вони не достойні ініву. 
Та не думайте, що усе вам так минеться. З дерева брехні - и поди отруйні. 

Ви скуштуєте їх вдосталь: і ті, хто, ніби захищаючи «своїх» при владі, змушені 
будуть вести їх на плаху, і ті, хто і подівається виторгувати собі місце під 
політичним сонцем, і и, что перефарбовував його собі так часто, що від того аж 
позеленіло в очах. 

Не минеться і провідникам диктатури, їх підведе розбещенність від 
безкарності. Та судитиме їх не Божий суд чи суд и юрії, а звичайний суд першої 
інстанції. І просто суд народу. 

До нього і звертаюсь. Люди! Не можна без кінця німими спостерігачами 
відсиджуватись скраю. За дрібну подачку та зі страху (перед ким і чим?!) ви 
дообрали в парламент «десятку», яка майже вся сіла в так звану більшість. Ваші 
нові висуванці уже здають вашу землю і вашу державу. Вони зраджують вас 
свідомо і дешево, з угодовської своєї сутності. 

Ви знайдете у списках тих, хто голосував за злам Конституції, знайомі і 
малознайомі прізвища. Запам'ятайте їх - це зрадники. Майже всі! Бо слабкість 
духу депутата - не риса характеру, а вічний гріх перед тими, хто колись повірив 
йому на виборах. 

Цей гріх непрощенний!



	

Від Декларації до державності 
Весною вже далекого 1991 року чимала група депутатів Верховної 

Ради України на чолі з Д. Павличком (хоч у складі був і перший заступник 
Голови Верховної Ради І. Плющ) два тижні перебувала за океаном. Склад 
делегації напевне визначався не випадково: з дванадцяти чоловік лише я був 
представником парламентської більшості. 

В Індіанаполісі, Чикаго, Вашингтоні ми провели багато зустрічей з 
представниками влади, української діаспори, політиками і журналістами. 
Тому сприяли американські українці Богдан Футей і Надя Мак-Коннел, 
організації діаспори взагалі. 

На зустрічах і прийомах від делегації вручалися скромні сувеніри і 
скрізь — поліграфічно бездоганно виготовлені «Декларації про державний 
суверенітет України». Одержуючи ці документи, місцеві українці іноді до 
зворушливості тішилися, американці ж діяли за протоколом: дякували, 
роздивлялися, як ми іноді амулети з Океанії. 

Що й дивуватись, - сам президент Буш в той час у стінах Верховної 
Ради (Маргарет Тетчер також) тактично утримався від коментування деяких 
запальних міркувань українських реформаторів, натякаючи на те, що, маючи 
стосунки з Канадою наприклад, вони не можуть мати такого ж рівня 
стосунки з Квебеком. 

Від провінції до держави — шлях неблизький. Схоже, на юй час, 
доклавши рук до розвалу Радянського Союзу, нинішні світові господарі не 
сподівалися на швидке державне самовизначення України. Не сподівалися на 
те, будемо відвертими, і наші самостійники. Дмитро Павличко не раз 
повторював: Нехай Україна буде тричі комуністичною, але самостійною». 
Говорилося це як про віддалену перспективу. Забігаючи наперед, можу 
ствердити, що якби в намірах його, як і інших, хто щиро або демонстративно 
прагнув самостійності, висловлювання збігалися зі змістом, Україна вже 
давно сприймалася б у світі як поважна і суверенна держава. Не за своєю ко-
муністичною сутністю, ні. За умовою, котра тільки і гарантує побудову 
демократичної держанії, налашгованості на те всього суспільства. Єдиного 
суспільства. 

Власне, внутрішнє політичне, скоріше ідеологічне протистояння і 
завадило до сих пір реалізувати потенціал суверенності. З того приводу не 
раз мав розмови з покійним В. Чорноволом та іншими. Не боротися з лівими 
слід, а разом будувати державу, - до того зводилася моя аргументація. Адже 
як би хто не коментував перебіг подій, зміст найважливіши) рішень, роль тих 
чи інших ініціаторів, факт залишається фактом, - без провідної участі лівих 
(за означенням) не було ( прийнято жодного рішення, що стосувалось 
державност України. 

Так було і з Декларацією. Кілька тижнів у гострих дискусіях, борючись 
за кожне слово, при повній трансляцї засідань на радіо і телебаченні, 
скандуванні на вулицях тися1 привезених із західних областей активістів, 
пункт за пункто\ виростали статті Декларації. 



	

З'являлися там і такі формулювання, як намір щоді без'ядерного 
статусу України (пропозиція І. Драча), що відстані часу все більше здається з 
умислом привнесеним зда леку у зміст Декларації, і пропозиції, котрі, 
реалізуючись з норми Конституції, створювали б підстави для організації 
державного життя на демократичних засадах. Практично одностайне 
голосування за текст Декларації було все-такі наслідком двох обставин: 
прийняття двома тижнями раніші подібного документа в Росії і приписом до 
нашого варіант (пропозиція Л. Кравчука) щодо використання Декларації яі 
основи наступної Конституції України і нового Союзного до говору. 

«Парадом суверенітетів» пізніше називав декларації рес публік перший 
— останній президент СРСР М. Горбачов Зовні це такий вигляд і мало, але 
«парад» не в останню чер гу був наслідком бездарного союзного управління. 
Водноча все виразніше виявлялась вада надцентралізованого державного 
управління, на місцях не вистачало кадрів, що здатні бу ли мислити 
перспективно. Хуторянство було властивим і Росі з єльцинським «...рушить 
Центр», І ВСІМ  ІНШИМ  республікам. Скоріше інтуїтивно моє відчуття 
небезпеки розвалу Союзу для кожного суб'єкта величезної держави 
виражалося фразок «Нам Союзний договір потрібен не як ярмо на шию, а як 
фор мула незалежності». Це публікувалося в газетах за рік до Акта про 
незалежність, і весь подальший перебіг подій лише підтвердив правильність 
того застереження. Цінове міжреспубліканське змагання, руйнування 
фінансової системи, сварка за озброєння і флоти, підозріла втрата тактичної 
ядерної зброї, залишення сам-на-сам з такими проблемами, як 
Кіровоградський гірничо-збагачувальний комбінат, атомні довгобуди, 
незавершений красень-авіаносець «Варяг», Дністровська захисна система.., - 
все це наслідки провінціалізму мри обмеженості тих, хто в Москві керував 
великою державою. Руйнування виробничої кооперації довершувало 
«успіхи» непродуманої політики, а надусім домінувала чорнобильська 
трагедія, нейтралізація якої, розрахована українськими законами на союзний 
бюджет, ставала непосильним клопотом України. 

Чи добре те, чи ні, але державність України не здобута, вона їй 
дісталася. Дісталася по формі, змісту свого досьогодні ще не здобула. 

Більше того, на десятому році Декларації маємо досить підстав 
говорити про зростання залежності України більше, між чимало вже років 
тому. Залежність фінансова, економічна, енергетична, технологічна, значною 
мірою військова, врешті - політична. 

Тому, аналізуючи поступ до державності, можна було б юркнутися 
деяких етапних подій. Гадаю, це зроблять мої колеги депутати. Бо слід мати 
на увазі, шо в кожному випадку йдеться скоріше про віртуальні ознаки 
державності, окрім реальних фактів, котрими є визнання України світовим 
іовариством та її Конституція. На першу ознаку чимало попрацювали обидва 
президенти та Верховна Рада (входження до Ради Європи). Конституція - це 
виключно заслуги парламенту. 

Один з критеріїв державності - ставлення до держави мішеного народу, 
конкретного громадянина. Тут розмаїття оцінок, але в переважній своїй 
більшості люди до власної мержави ставляться з осудом, нерідко - вороже. 



	

Вони мають їм ге причини: страшне безробіття, невлаштованість, майнове 
розшарування, платна освіта і медицина, вкрадені заоща дження і право на 
майно, злочинність, корупція, неправда.. Все це в сукупності означає розпад 
продуктивних сил країні і все тут зв'язано: якщо жебракує держава, то її 
народ тел жебракує. 

З приводу наших негараздів можна говорити годинами, та все без 
користі. Краще назвати причини такого стану і забез печити зрушення в 
потрібному напрямку. 

Серед причин (процитую один з пунктів нової редакці Програми 
Соціалістичної партії України) виділяються такі відсутність досвіду 
державності і компетентних кадрів відповідного масштабу, невідповідність 
наявної народногосподарсь кої структури країни потребам її як самостійної 
економічно системи; бездумне перенесення на українську дійсність за 
рубіжного досвіду, здобутого на принципово іншій основі, і обвальний, 
неконтрольований і незаконний характер перетворень що спричинив 
корупцію і криміналізацію всіх суспільни) відносин, переродження влади. 

Трансформацію Союзу в суверенні держави можна було здійснювати 
різними шляхами. Так само перетворення всередині колишніх республік 
могли бути різними. В Україні вибрані найгірші варіанти перетворень. 
Власне, не вибрані, бо майже все йшло «без руля і вітрил», стихійно, 
хаотично. Зро зуміло, що в складній соціально-економічній ситуації, під чаї 
кризи кожна партія, група, просто думаючі люди, структури влади чи окремі 
її представники по-різному бачать вихід із кризи. Але навряд чи хто з них 
хотів би зла собі, народу і країні Тому потрібен був компроміс поміж 
різними поглядами і пропозиціями. Суть і форма цього компромісу - 
засади внутрішньо і зовнішньої політики, необхідність розробки яких 
передбачені Конституцією України (і колишньою, і нинішньою). Засади - 
це вибраний і узгоджений курс розвитку держави. Без такого курсу 
різноманітні розробки, програми, прогнози, пропозиці тощо — лише 
метушня, імітація дії і управління. Коли двічі, вії імені своїх політичних 
прибічників, і не лише від них, я вносив на розгляд парламенту проект 
«засад», вони не одержува ли підтримки не тому, що були недосконалими, а 
тому, що на) прагматизмом і державницьким інтересом вище здіймалосі 
меркантильне, примітивне, обмежене хуторянство. Провінціалізм влади і 
управління - це головна причина усіх наших бід. 

Прояви провінціалізму найкраще помітні в функціях влади і змісті 
кадрової політики. Давно відкинуті в розвинутих країнах «принципи»: аби 
ніхто не піднімався вище середнього рівня і аби годив «начальству», - суть 
кадрової політики в Україні, причина чехарди урядів і соціально-
економічних наслідків. Варто було Ю. Звягільському і В. Масолу, не 
претендуючи на владні висоти, взятися за, можливо недосконалі, але 
осмислені дії, як відразу на те позитивно відреагували економіка, 
виробництво, бюджет. А коли замість них в черговий раз економікою і 
управлінням зайнялися дилетанти, господарський механізм просто 
розсипався. Чи вийшло б що-небудь у П. Лазаренка, Є. Марчука, В. 
Пустовойтенка, О. Ткаченка (в парламенті), чи щось вдасться В. Ющенку — 



	

важко сказати не тому, що вони себе «не показали» або «не показують». 
Причина в тому, що вони здатні «висуватись». А при бюрократичній схемі 
державного управління це вже «кримінал», замах нa владу. На ту владу, яка 
ні за що не відповідає, але розпоряджається всім, яка майже за всі роки 
суверенності бореться виключно... за владу. 

Власне, ми підійшли до відповіді на питання про те, чому після 
Декларації, Акта про незалежність і Конституції Україна ніяк не може 
постати державою. Вся причина в управлінні, його організації і 
персональному складі. Це правда, але не вся. Причина глибше, в сутності 
основної суперечності для сучасної України, — суперечності між розвитком 
продуктивних сил і розвитком виробничих відносин. Держава, влади - 
елементи надбудови, вони відображають виробничі відносини, а ті в свою 
чергу - лише соціальна форма продуктивних сил. Між цими явищами має 
бути повна відповідність, Інакше катаклізмів не минути. 

В Україні під тиском надбудови, найперше державної влади, 
виробничі відносини регресивні стосовно продуктивних сил, навіть 
понівечених, таких, що перебувають в стадії розпаду. Особливо те 
проявляється стосовно найважливішого компонента продуктивних сил - 
людини. Вона звикла до співволодіння (нехай опосередкованого, через 
державу, але відчутною через функціонування соціальних фондів, гарантії 
прав тощо), а тепер шахрайським способом позбавлена всього. Вона освоїла 
високі технології, а Україні нав'язана небувала в історії світу 
деіндустріалізація, альтернативою сучасному виробництву виставлено базар і 
«економічний туризм». Вона вихована в атмосфері колективізму (згадаємо, 
як японці, іспанці та американці в своїх умовах підтримують всі форми 
колективізму), а їй нав'язують індивідуалізм, самовиживання. Вона 
сформувалася як істота гуманна, високодуховна, патріотична, а тепер вся 
надбудова: мораль, мистецтво, влада, інформація тощо падає на її свідомість, 
руйнуючи все святе заради нижчих інстинктів, коли в пошані стає той, хто 
багато вкраде, обійде закон, зневажаючи Конституцію і мораль, хто 
викрутить руки залякуванням, переслідуванням, шантажем, цинізмом. 
Патріотизм же підмінений тезою, що в різних варіаціях звучить в 
пригодованих ЗМІ: «Хто не з владою, той антидержавник». 

Можна заперечити, - це наслідок. Так, наслідок. Але і причина. За 
десятиріччя в Україні відбулися кардинальні зміни. Економіка стала справді 
багатоукладною, створені деякі передумови для розвитку конкурентного 
середовища, підготовлена необхідна правова база, а управління залишилось, 
як і раніше, адміністративним. Як і раніше, але набагато гіршої якості, бо за 
радянських часів влада діяла в інтересах держави, залишаючись в цілому 
підконтрольною, хоч би масовій партії. В сучасній Україні влада виражає 
інтереси кланів і ні перед ким не звітує, використовуючи в тих же інтересах 
державний інструментарій: міліцію, прокуратуру, податкову службу, ЗМІ і 
СБ, всю адміністративну вертикаль. Відстоюючи інтереси кланів, влада 
невідворотно стає корумпованою, отже злочинною. 

Продуктивні сили і виробничі відносини в Україні «будуються зверху». 
Це суперечить природі взаємин між ними. Формою такого «будівництва» 



	

може бути лише деспотія, диктатура. Світ іншого не знає. В Україні ж ця 
перспектива ще більш зловісна - кримінальна диктатура. Хто в тому 
сумнівається, проаналізуйте хоч би, як і поміж ким, іноді за допомогою уже 
існуючої влади, розподілені на майбутнє виборчі округи в Донецьку, Одесі, 
Києві, Дніпропетровську і т.д. Або ж поясніть природу такого нестримного 
прагнення до авторитаризму державної інституції на Банковій, причини 
дикунської дискредитації законодавчого органу, а час від часу - і уряду 
неконституційну в деяких випадках поведінку Конституційного Суду і ЦВК. 

Все це складові загальної біди. Вона уже підійшла до критичного 
стану. І як не раз бувало в світовій історії, явите породжує свою 
протилежність. В Україні склалися передумови для справді 
демократичної, ненасильницької революції. 

Ні передумови створені волюнтаристським проведенням непотрібного 
референдуму. Ми, парламентарії, що приймали Декларацію, Акт про 
незалежність і Конституцію, представники партій і громадських об'єднань, 
урядовці, котрим обридло бути «козачками» у корупціонерів, інтелігенція і 
всі громадяни, що хочуть за свого життя кращої долі і перспективи своїм 
дітям, — всі ми повинні об'єднатися для радикального, відповідно до 
народного волевиявлення, перегляду функцій і повноважень владних 
структур. Не задля обмеження прав Президента, ні. Аби він дотримувався 
чинної Конституції, перегляду не знадобилося б. Але процес пішов далі, він 
пропустив момент, коли його можна було перевести в законне, 
конституційне русло. Проблема вже не піддається вирішенню  зсередини, 
отже, слід вийти за її межі, щоб зв'язати взаємною відповідальністю перед 
народом законодавчий орган і уряд, звільнити громадян від сваволі 
державної бюрократичної машини, якщо хочете, — врятувати державу і її 
главу від ганьби. 

Подумки повертаюсь до дискусії і просто розмов десятирічної давності, 
до тих, з ким вони велися, або до тих, хто на десятирічній відстані уособлює 
їх тепер. Звертаюся до вас, колеги, товариші і опоненти, аби потім нікого не 
звинувачували, що вас нібито не попереджали. Отож, перестаньте догоджати 
власть імущим, не будьте раболіпними, байдужими до виразок, які 
набувають зловісного вигляду на суспільному організмі України. З вашою 
допомогою, зауважу. На перевірку виходить так, що чимало політичних 
партій (і справа, і зліва), на словах демонструючи незгоду з руйнуванням 
основ державності і перетворенням її в заповідник корупції та злодіїв, на ділі 
здатні лише прислужуватися владі, поїдати собі подібних, аби лиш партійні 
достойники були допущені якщо не до реальної вдади чи власності, то хоч до 
бюджетного корита. І чим більше залежності від влади, чим більше 
відкритого або замаскованого прислужництва, тим більше запопадливості в 
пошуку «неконституційних» дій з боку ще недавніх однопартійців, в пошуку 
порогів державності. 

Соромно все те спостерігати, шановні сучасники. Ви всьому можете 
знайти виправдання, але сам-на-сам із власною совістю ви знаєте, що дії ваші 
і пояснення з огляду на майбутнє: і вашого, і народу, і держави, - лише суєта 
суєт. І якшо у нас вистачає мужності говорити хоч би собі правду, ми 



	

швидко зрозуміємо, що біда України - у нас самих. У тому, що ми іще не 
стали народом, що будучи представниками такої як є політичної еліти, ми 
«не дотягуємо» до рівня, відведеного нам історією, зокрема, для 
перетворення населення в народ. 

Небезпека наблизилась надзвичайно. Вітчизна наших предків і наша 
Батьківщина стрімко перетворюється в третьорозрядну колонію. А ми всі 
прагнули не такої перспективи. Хто розуміє це, - єднаймося заради боротьби. 
Сьогодні це важко, непрестижно, небезпечно. Та шанс є. Нам воздається 
тією Україною, яка уявлялась нам під час прийняття Декларації. З якою 
гідно увійти в третє тисячоліття! 

26 травня 2000 року	  



	

Від конституційної ночі до конституційного 
мороку? 

Коли 
Ми діждемося Вашингтона 
З новим і праведним законом ? 
А діждемось-таки колись! 

Т. ШЕВЧЕНКО. 

Діждалися. «Вашингтоном» став парламент 13-го скликання 28 червня 
1996 року назавжди увійде в історію Днем Конституції України. І хоч як би 
хто не нівечив або паплюжив Основний Закон держави, потуги ці 
розбиватимуться об волю народу, його довіру своїм обранцям, що вранці 28 
червня завершили шестирічну неймовірно складну роботу — пошук 
суспільного компромісу задля перспективи країни - соціальної, 
демократичної, правової. 

Розпочиналося все з Декларації про державний суверенітет, з тієї 
всенародної дискусії, що незвично гласно озвучувалася народними 
депутатами. Декларація лишалася тільки технічним завданням для 
майбутньої Конституції. Та за рівнем засад, у передбачених, вона йшла далі в 
розвитку демократії, аніж це вдалося втілити в Основному Законі. Так, це 
правда. Бо, вириваючись з однієї системи тоталітаризму, ми неймовірно 
швидко почали занурюватися в іншу, незрівнянно гіршу систему, що сповила 
своїми путами права людей, інтереси суспільства, інститути держави. 

Ще одним етапом до прийняття Конституції був Акт про незалежність, 
його утвердження референдумом 1 грудня. Саме цей день мав би бути Днем 
незалежності, бо 24 серпня 1991 року ухвалено документ, що сформулював 
суть виходу з небезпечної московської авантюри. Внаслідок прийняття цього 
документа (за формою) Україна отримала незалежність. Але справжнім 
суверенітет міг стати лише шляхом волевиявлення всього народу І народ 
зробив це, прагнучи собі кращої долі. 

Верховна Рада 12-го скликання розглянула підготовлений проект 
Конституції і винесла його на всенародне обговорення. І її початку 90-х в 
Україні ще була демократія, і обговорення не супроводжувалося наперед 
підготовленими проектами схвальних чи негативних оцінок. Це тепер можна 
було б прийняти не лише будь-який проект, а навіть через «народне 
волевиявлення» відмовитися від Конституції взагалі. Власне, 
держадміністрації тепер на Основний Закон дивляться, як на оздобу 
кабінетів, а дотримуватися його не збираються. Можливо, так відбувається 
тому, що обов'язковою ознакою лояльності місцевої влади до гаранта 
дотримання Конституції є його портрет у кабінеті, а він - гарант - якраз за 
приклад законослухняності служити не може. 

Обговорення було справжнім, тисячі пропозицій надійшли до 
Верховної Ради. У суспільстві і його відображенні - законодавчому органі - 
не було одностайності щодо норм Конституції. Одним хотілося радикальних 
визначень щодо символіки, іншим - утвердження радянських засад, ще іншим 



	

- чи то демократії, а чи то поросятини з хріном. Керівництво Верховної Ради, 
не зумівши знайти спосіб узгодження проекту, «для ясності» його зам'яло, а 
всю роботу з Конституції спустило на гальмах. Переконаний, то було грубою 
помилкою. 

Верховна Рада 13-го скликання відновила конституційний процес. Лист 
нового Президента щодо змісту Конституції і готовності до співпраці був 
взірцем конструктивності та демократизму, хоч уже серпневий (1994 р.) Указ 
про затвердження голів обласних рад головами адміністрацій, а слідом за тим 
підпорядкування собі Національної гвардії підтвердили, що тема 
одноосібної, нічим не обмеженої влади є головним мотивом діяльності 
нового глави держави. Не випадковим був і час видання Указу про голів 
адміністрацій. Серпень - відпустка для Верховної Ради. Перезатвердження 
обраних на посади керівників ставало не формальним актом, воно 
створювало правову колізію, що підтвердилося звільненням низки голів 
облдержадміністрацій, тривалою напівдетективною історією звільнення мера 
м. Києва Л. Косаківського. Суб'єктивні бажання керівника держави, примхи 
його найближчого оточення ставилися вище від вимої Закону. В тому можна 
було переконуватися ще багато разів. 

Наступним кроком адміністрації Кучми стало втягнення Верховної 
Ради і всього суспільства в безплідну дискусію довко ла такої ж безплідної 
щодо інтересів народу ідеї «вертикалі влади». Суть «вертикалі» викладено у 
Законі України «Про владу». 

Уже перший розгляд проекту цього закону засвідчив, що нову 
адміністрацію цікавить тільки влада і ніщо крім влади. Закон входив у 
суперечність з усім правовим полем держави. Щоб хоч якось вмонтувати в це 
поле закон, було реанімовано ідею (на той час уже покійного) голови 
Конституційного Суду Псоніда Юзькова про Конституційний Договір. 
Щоправда, його Ідея стосувалася принципу врегулювання правовідносин до 
прийняття Конституції, а на практиці все зводилося до суті правовідносин. 

На верхніх поверхах влади почала поширюватися (згодом звична) 
кулуарна технологія вирішення правових питань, коли ішіаштункові 
переговори, зманювання людей посадами, майном, політичними авансами, 
відзнаками використовувались як фактор для вибору позиції. Вперше 
застосована і ганебна практика підміни регламентної процедури рішень 
індивідуальним збиранням підписів. Врешті 240 підписів депутатів на 
користь закону про владу було зібрано, і, щоб не допустити увічнення 
самодержавності за схемою «немає нічого постійнішого, ніж тимчасові речі», 
Конституційний Договір було поставлено на розгляд Верховної Ради і 
підписано від її імені Головою Верховної Ради. 

Ще на рік Л. Кучма фактично одержав необмежену владу і практично з 
такими ж наслідками, як і в період свого прем'єрського декретотворення. 
Власне, то був спосіб продовження хибної політики, інтервалом у якій став 
період між відставкою Л. Кучми з посади прем'єра до обрання його 
Президентом. Адже сумнозвісні трасти, спотворення пенсійного 
законодавстві, системи оплати праці, обвальна приватизація, інші «вина-
ходи» реформаторів були оформлені декретами, а втілювалися и життя 



	

здебільшого за часів президентства автора декретів. Погічною в зв'язку з цим 
видається турбота Президента про амністію вивезених капіталів. А вивезені 
вони були не в останню чергу внаслідок реалізації згаданих та інших 
декретів. Рік підготовки Конституції став періодом боротьби за майбутнє 
українського суспільства. 

Сформована у спосіб, запозичений від попередників, Конституційна 
комісія працювала відповідно. На загальних засіданнях вона розглядала 
концепцію і окремі норми Конституції, але її «президентська» частина в 
перервах між засіданнями готувала свій «монархічний» варіант Основного 
Закону, ще більше посилюючи функції Президента, вилучаючи зі статей те, 
що підлягало згодом контролю з боку громадськості (безплатні освіта, 
охорона здоров'я тощо). 

Цей варіант став таки предметом розгляду у Верховній Раді. В березні 
1996 року вона відхилила його як недемократичний, який руйнує механізм 
противаг і стримувань поміж гілками влади. 

Засідання Конституційної комісії після березневого «ні» дійшло 
висновку про те, що можливості цього органу вичерпані і необхідно в зв'язку 
з цим створити робочу групу, яка підготувала б до розгляду проект з 
урахуванням усіх поданих на той час пропозицій. То був принциповий у 
багатьох відношеннях момент, бо десяти членам робочої групи (4 - від 
Верховної Ради, 4 — від Президента, 2 - від юридичних структур) належало 
сформулювати документ, шо за будь-якої ситуації в сесійній залі зберіг би в 
основному свій зміст. Робоча група затвердила свій внутрішній регламент, за 
яким рішення вважалось прийнятим при 7 голосах «за», отож кожна позиція 
набувала надзвичайної ваги. Головою групи було визначено професора 
Володимира Буткевича - голову Комісії Верховної Ради з прав людини, 
відомого в світі правника. Група працювала винятково напружено, стала 
каталізатором консолідації законодавчого органу напередодні внесення 
проекту на обговорення сесійної зали. 

Тим часом залежні від виконавчої влади газети, теле- і радіоканали 
настирливо розпочинають мусувати тему неможливості прийняття 
Конституції законодавчим органом. 

Під можливості простої більшості (тоді їй ще не примудрилися надати 
юридичний статус) організовується робота ініціативно створеної Тимчасової 
спеціальної комісії (ТСК), котра намагається відсторонити від роботи над 
проектом значну частину депутатів (в першу чергу — комуністів) і 
керівництво Верховної Ради. Така лінія ТСК, її керівництва (М. Сирота) зна-
ходить повну підтримку на Банковій. 

Ця витівка була вкрай небезпечна не лише для конституційного 
процесу, вона загрожувала єдності суспільства, бо давала підстави значній 
частині громадянства вважати Конституцію чужою. Очевидно, на це якраз і 
розраховували «диригенти», - догідливо продемонструвати наставникам із 
Заходу, як вони борються за демократію проти «червоних», а комуністам - 
через референдум довести, що їх не підтримує народ. 

Зняти цю колізію здатне було лише формування Тимчасової 
спеціальної комісії (ТСК) Верховною Радою у суворій відповідності з 



	

Регламентом - на пропорційній основі, коли від найбільшої фракції в комісії 
працювало б не два, а вісім представників. Боротьба була, без перебільшення, 
запеклою. Аби не допустити законного виконання цієї умови, адміністрація 
Президента і уряд взялися знімати з посади Голову Верховної Рації. 
Персонально за цю справу відповідали прем'єр П. Назаренко (з делегуванням 
цього доручення першому своєму заступникові В. Дурдинцю) і голови 
обласних адміністрацій. Тоді вже відпрацьовувалася, згодом звична, 
«демократична» технологія: керівників фракцій, окремих депутатів 
викликали у високі кабінети для бесіди, під час якої виявлялися деталі 
родинного і иітя депутатів, можливі перспективи кар'єри, бізнесу, житла, 
влаштування дітей та інші... «державної ваги» справи. Принизливу 
процедуру пройшли десятки депутатів, багато хто з них заходив опісля до 
мого кабінету і зі сльозами в очах від сорому і приниження казав: 

- Ви не подумайте, я ж усе одно голосуватиму за Вас, але не міг не 
підписати... Попередили, що звільнять з роботи дружину. Вона ж хвора, не 
переживе. 

Приходили депутати - керівники державного і місцевого рівня, 
генерали і доктори наук... Ганьбу держави переживали разом. Їх доводилося 
заспокоювати, мовляв, не варто займатися самоїдством, тим паче мене не 
цікавить, хто підписав пропозицію. (Признаюся, що і сьогодні знаю лише 
тих, хто сам повідомляв про свою слабкодухість, і тих, хто за переконанням 
(С. Соболев) чи занадто вислужуючись (А. Засуха) збирав підписи депутатів). 

Траплялися і винятки. Посла в Лівані В. Шибка викликані до Києва 
спеціально. Відмовившись від підпису у В. Дурдинця і П. Лазаренка, він 
позбувся посади, а дипломатичного рангу не удостоївся очевидно тому, що в 
«демократичній» Україні соціалістам ранги «не положені». 

Шантаж, усіляке насильство допомогли зібрати необхідну кількість 
підписів, і 5 червня пропозицію про включення до порядку денного питання 
про недовіру Голові Верховної Ради було обговорено і проголосовано. Як і 
передбачалося, голосів не вистачило. Не спрацювала ше одна домашня 
заготовка: ініціатори хотіли, щоб усупереч регламенту голосування було 
поіменним. Вони не вірили самі собі, не те що нібито загітованим депутатам. 
Боячись розправи, в поіменному режимі депутати могли б проголосувати не 
по совісті, а внаслідок цькування. За словами О. Ткаченка, вірний товариш Л. 
Кучми - П. Лазаренко - благав його, тоді Першого заступника Голови 
Верховної Ради (за Регламентом він мав вести засідання), щоб той 
організував фіксоване голосування: «...На коліна стану, Президент просив. Я 
прошу...», - переконував прем'єр. О. Ткаченко вистояв. Не ідеалізуючи його, 
зауважу, що недавні звинувачення його уже на посаді Голови Верховної Ради 
небезпідставні, але не йдуть ні в яке порівняння з тією сваволею, що під 
гаслами про захист демократії твориться тепер у сесійній залі, коли депутат 
під час голосування стає підконтрольним клеркові з адміністрації 
Президента. 

Чергові потуги позбавитися «неручного» Голови Верховної Ради 
завершилися 5 червня, але місяцем раніше здобуто перемогу, ціною якої і 
стала Конституція. Вдалося проголосував склад ТСК у повній відповідності з 



	

Регламентом. Комуністи долучилися до роботи в комісії, тим паче, що вони 
внесли на той час свій новий варіант Основного Закону, котрий непогано 
кореспондувався з проектом, підготовленим робочою групок: В. Буткевича. 

4 червня проект було схвалено в першому читанні, тим самим він 
ставав предметом роботи тільки парламенту, і в мене зникли найменші 
сумніви сумніви щодо можливості остаточного прийі няття Конституції. 

У середині червня в Україні з візитом перебувала парла ментська 
делегація Австрії на чолі з моїм добрим знайома Хайнсом Фішером — 
головою парламенту. В розмові він запитав, чи буде прийнята Конституція і 
коли це станеться. 

- 16 липня, - відповів я, - в день прийняття Декларацї так показує 
технологія розгляду в другому читанні. 

Я помилився на півмісяця, а гість мені не дуже повірив, бо скрізь, де 
він зустрічався в Києві, йому розповідали про парламентську кризу, про 
неспроможність депутатів та інш нісенітниці. 

Замість того щоб інформаційно супроводжувати винятко во складний 
процес обговорення проекту, телебачення, радіо і а зети щодня трубили про 
необхідність прийняття Конституції референдумом. Ажіотаж нагнітався 
продумано. З приводу підготовки Конституції постанову прийняв Кабінет 
міністрів, що з пі ляду на функції органу виконавчої влади є юридичним 
дикунством. В уряді Президент спеціально ввів посаду віце-прем'єра 
фактично... з питань Конституції. Її обійняв депутат О. Ємець. Під ґвалт про 
слабкість парламенту урядовцями призначалися... депутати, бо вони були 
підготовлені для того, а також щоб тим самим  зробити законодавчий орган 
залежним. Довибори проводити було пізно, на пропозицію В. Гетьмана 
питання про позбавлення урядовців депутатських повноважень не 
порушувалося, бо не набралося б, мовляв, трьохсот голосів. В уряді, 
міністерствах, держадміністраціях було понад 30 депутатів, які, природно, 
законотворчістю не відзначалися, проте долучалися до мгального хору про 
те, що труднощі в державі і суспільстві пояснюються винятково відсутністю 
Конституції. 

Відбулися спеціальні засідання Ради безпеки і Ради регіонів 
(неконституційного органу при Президентові). Всі були «стурбовані», всі 
«вимагали» референдуму, а П. Лазаренко навіть обгрунтував дату - початок 
вересня - ні раніше, ні пізніше. Цю ж лінію вели і деякі політичні партії так 
званого національно-демократичного спрямування, яким, очевидно, було 
обіцяно провести через референдум найважливіші для них формулюванні! 
статей Конституції про символіку тощо. Впливовий В. Чорновіл 
неодноразово пропонував після прийняття проекту в першому читанні піти 
«...на канікули, щоб не заважати...». 

Дізнавшись про те, що указ про референдум уже підготовлений, я 
попросив аудієнції у Президента. 

Навіщо на вітер викидати 50 трильйонів? Ми ж конституційною 
більшістю схвалили півтора десятка статей. Йде нормальний процес, 
референдум зайвий. 



	

− Добре, я повернуся з Варшави, ми ще раз порадимося, відповів 
Президент. Проте досвід спілкування мені підказав, що Л. Кучма нещирий. 

Так і трапилося. 26 червня пізно ввечері на телеекрані з’явився 
Президент із Заявою про референдум. На всенародне голосування виносився 
«монархічний» проект, відкинутий законодавцями 11 березня (!). 

Це був шок найперше для депутатів, шо бігали до адміністрації 
Президента за порадою. Продуманий був і план блокування Верховної Ради - 
після 16.00 27 червня кілька фракцій не реєструються, щоб не вдалося 
відкрити засідання... до вересня. Сценарій погоджувався в адміністрації 
Президента. І коли сьогодні дехто намагається вдавати, що з боку 
Президента забезпечувалось своєрідне стимулювання процесу розгляду 
Конституції. то це неправда. Прийняття Конституції парламентом з боку 
виконавчої влади блокувалося свідомо, послідовно і цинічно. особливо щодо 
тих, хто сподівався на поцінування свого прислужництва. 

Для зриву кворуму на 27 число прем'єр проводить непланову нараду в 
Черкасах, куди, звичайно, запрошуються усі депутати з державної служби. 

Вранці 27 червня у Голови Верховної Ради проводиться нарада 
керівників фракцій і груп. Обговорюються проекти постанов про порядок 
розгляду статей Конституції. По обличчях присутніх було зрозуміло, що 
обмінюватися думками щодо указу не варто. Спроба одного з учасників 
наради заїкнутися про потребу консультуватися з Президентом наразилась на 
жорстку репліку О. Єльяшкевича: 

- Досить! Наконсультувалися! 
Я закликав депутатський актив не зважати на указ, тим більше що він 

виданий незаконно. Конституційний Договір передбачав, що референдум з 
приводу Основного Закону оголошується тоді, коли Верховна Рада не може 
зібрати 300 голосів, і при тому на референдум може виноситись варіант, який 
у другому читанні одержав підтримку більшості депутатів. І перша, і друга 
норми «тимчасової Конституції» главою держави були порушені. (Інколи 
думаю: ну нехай Президент не читав Конституційний Договір чи згодом 
Конституцію. Але ж є у нього армія радників, юристів у тому числі. Невже 
вони не розуміють, що окрім професійної честі треба мати хоч би кра^ лину 
совісті, принаймні подумати про сором перед людьми тепер або ж згодом, 
коли фальш все одно вийде назовні і брудним лицем автора цієї фальші 
докорятимуть його нащадкам1! «Мертвые сраму не имут», — так 
висловлювалися щодо полеглих у бою, тут же швидше підходить аналогія 
про людей з мертвими душами). 

На нараді підтримана була і моя пропозиція про роботу і режимі одного 
засідання, аби зекономити дві години. Насправд то був контрзахід на наміри 
не реєструватися після 16.00. Уже після реєстрації в залі, коли присутність 
288 депутатів дала можливість відкрити засідання і коли постанови про 
особливості його проведення були проголосовані, до головуючого звернувся 
В. Чорновіл: 

- То що, проголосовано, що реєстрації після обіду не буде? 
Так, не буде, працюємо в режимі одного засідання. 



	

Стурбований керівник фракції поспішив до своїх. А непокоїтися було 
чим: при повній залі з 29 депутатів від Руху зареєструвався 1, з 28 членів 
«Єдності» (дніпропетровська фракція) 5, не зареєструвалася половина 
депутатів з «Державності» і майже половина з «Центру». Серед тих, хто не 
бажав розгляду Конституції 27 червня, відомі прізвища Бутейка, 
Жулинського, Шнека, Ємця, Яворівського, Поровського, Рябця, Засухи та ін. 
Ревно виконали установку на зрив засідання, не з'явившись до зали І. Плющ 
та Л. Кравчук, більшість депутатів-урядовців. Багато «то хто в Україні чув 
прокльони з приводу прийняття «п'яної Конституції» з уст відомих Н. 
Вітренко і В. Марченка, однак не їм судити - їх не було на засіданні не лише 
27 і 28, а й 24, 25 ні 26 червня. 

Перед початком розгляду питання по суті я поінформував 
радіослухачів про хід роботи над Конституцією. Вважаю за непохідне 
навести чималу цитату з виступу. 

«...2 квітня Верховна Рада включила до порядку денного питання про 
проект Конституції та про організацію його підготовки до першого читання! 

17 квітня розпочалося перше читання. 
19 квітня прийнято рішення про утворення Тимчасової спеціальної 

комісії... 
5 травня утворено ТСК та затверджено її склад. 
18 травня почався розгляд проекту у першому читанні. 
4 червня прийнято проект Конституції в першому читанні. 
19 червня почато розгляд в другому читанні. 
Між першим і другим читанням надійшло 5680 поправок, на основі 

яких здійснювалось опрацювання. Під час другого читання вже розглянуто 
42 статті, переважна більшість яких прийняття конституційною більшістю. 

….Все робиться відповідно до регламенту, без зволікання, більше того, 
на 15 днів скорочено термін підготовки до другого читання». 

Ця хронологія - додаткове свідчення послідовності й ефективності 
роботи Верховної Ради над Конституцією. Воно спростовує будь-які 
просторікування про зволікання, неготовність приймати Конституцію чи 
марність засідань депутатів. 

Без особливих дискусій сформувалися робочі групи для узгодження 
ключових проблем. їх очолили І. Попеску (проблеми статусу мов), О. 
Ткаченко (організація влади), Є. Марчук (статус Криму), О. Мороз 
(відносини власності). Доступ до роботи груп був вільним для всіх депутатів. 

Групи напружено шукали компромісні рішення. Це було нелегко. На 
пленарне засідання депутати змогли зібратися лише о 17.35. Зафіксували 
свою присутність 362 депутати, більше 50 депутатів, в основному урядовців, 
в залі не з'являлися. Оскільки засідання затягувалося, Верховна Рада 
прийняла рішення про припинення радіотрансляції з 20.00. 

Передати словами рівень напруження, спроби подолання недовіри, 
варіанти пошуку компромісів важко. Від ТСК доповідав на трибуні Михайло 
Сирота. Він був уже іншим, аніж ще кількома днями раніше, коли схилявся 
до голосування «в цілому» — так, як хотілося ініціаторам референдуму. 
Тепер тандем головуючого і доповідача був продуктивним. Заважав розгляду 



	

питань О. Ємець - віце-прем'єр «по Конституції». Він сидів в урядовій ложі і 
диригував голосами пропрезидентськи налаштованих депутатів, 
консультуючись одразу з адміністрацією' Президента (за достовірною 
інформацією — з В. Горбуліним) через телефон урядового зв'язку, 
встановлений в ложі. 

— Олександре Миколайовичу, - звернувся я до О. Ткаченка, — зробіть 
так, щоб телефон «зіпсувався». 

Згодом він розповів, як це було, але важливо, що приблизно опівночі О. 
Ємцю за консультаціями доводилось бігати в приймальню Голови Верховної 
Ради. На те витрачалося стільк» часу, що після повернення до зали віце-
прем'єр заставав проконсультоване питання вже проголосованим. До його 
честі приблизно з першої ночі він сумлінно включився в роботу депутатів, 
сприяючи прийняттю Конституції. 

Остання спроба виконавчих структур не допустити прийняття 
Конституції помічена була близько другої години ночі: на моніторі почали 
швидко зменшуватись цифри про кількість присутніх. Здається, О. Ємець і 
пояснив: «...надійшла команда всім урядовцям залишити засідання...». 

Була оголошена 10-хвилинна перерва в розгляді основного питання. До 
порядку денного включено питання, яке мало бути розглянуте після 
основного, — про позбавлення депутатів- уридовців депутатських мандатів 
за умови їх неповернення в сесійну залу протягом години. Допомогло. Одні, 
виявляється, курили цигарки в туалеті, інші прихворіли, інші... Хоч це вже 
порівняно з головною темою було дрібницею. 

Не скажу, що після того напруження дискусій зменшилося, але Рубікон 
було подолано. І коли в один з моментів відголоски протистояння прозвучали 
ще раз, я звернувся до колег з жартом, мовляв, пригадайте, що в «Кавказской 
пленнице» говорить Саахов: «...Нам отсюда или в ЗАГС, или к прокурору». 
До прокурора бажаючих не було і тоді, і тепер, та й прокуратура поки що не 
викликає довіри... 

О восьмій годині 345 депутатів підтримали пропозицію про 
відновлення радіотрансляції. Майже годину не вдавалося розшукати 
керівника Держтелерадіо З. Кулика, хоч він сидів у своєму кабінеті. О. 
Ткаченко не дуже церемонився в розмові, нагадавши, що в Конституції тепер 
передбачається призначення Голови Держтелерадіокомітету за згоди 
парламенту. Через кілька хвилин трансляція відновилася. 

Процитую себе іще раз. 
«…Я хотів би поінформувати громадян України, радіослухачів, що 

Верховна Рада продовжує працювати над проектом конституції, завершує цю 
роботу. Ми не переривали засідання розпочате вчора о 10 годині ранку. Але 
нехай не здається комусь, що зроблено це тому, що нібито депутати були 
настрахані референдумом. Усе це дрібниці, суєта. Ми виходимо насамперед з 
інтересів держави, інтересів народу. Ми хочемо захистити їх, по суті, від 
невиваженості, а відверто кажучи, від авантюризму тих, хто формує 
суспільну свідомість (оплески). 

Той бруд, який виливався в засобах масової інформації упродовж 
останніх місяців і особливо останніх днів напередодні… 



	

Зараз ми завершуємо цю роботу. Я думаю, що ми завершимо її 
успішно, і сьогодні, можливо і не зовсім досконалий, але ми подаруємо 
нашій незалежній державі її Основний Закон) (бурхливі оплески)». 

Близько 9.00 Перший заступник Голови Верховної Рад» марно 
намагаючись пробитися на зв'язок з Президентом, по передив його 
помічників, щоб передали Л. Кучмі: він може про пустити історичний 
момент прийняття справжньої Конституц України. Президент з'явився в залі 
в момент, коли голосував ся в цілому останній розділ. Приблизно в цей же 
час прибув перший Президент Л. Кравчук, перед тим зателефонувавши до 
першої приймальні: 

- То як там справи? Збираються депутати на засідання? 
- А вони й не розходилися, - відповів черговий, - зара буде 

прийматися Конституція. 
Те сталося о 9.23. 
У заключному слові, називаючи прізвища найактивніши депутатів від 

усіх фракцій, Голова висловлював щиру повагу тим, хто голосував «за», і 
тим, хто «проти», бо кожен захища інтереси суспільства і держави. «Я хотів 
би, щоб це всі зрозуміли, тому що окремих голосів не могли здобути ні одні, 
ні інші. І в тому теж сила Конституції, що вона створила прецедент єдності 
Верховної Ради…» Згадувалося і про роль апарату ВР, про приведення 
правового поля у відповідність з Конституцією, про потребу використати 
(заплановані адміністрацією Президента) кошти для референдуму на 
покриття боргів та зарплати вчителям і лікарям (їх на той час вистачило б). 

Легко пройшов закон про прийняття Конституції. Невелика заминка 
трапилася з постановою про указ з приводу референдуму. Президент 
зауважив: «Не треба ставити таке питання на голосування, бо указ 
автоматично зник». Подякувавши за добрі слова, депутати для певності 319-
ма голосами все ж прийняли постанову щодо відкликання указу. 

Потім був виступ Президента. Вперше без підготовки і, можливо, тому 
щиро він високо оцінив парламент, вибачився перед ним, сказав інші розумні 
і правельні слова. 

На фотографуванні вже були і ті,хто до прийняття Конституції був 
дуже опосередковано причетний, хто пізніше одержував нагороди і звання. А 
ще через кілька годин на вітанні в Маріїнському палаці випускників 
військових академій було неголосне запитання Президента. 

− Як це тобі вдалося? 
− Довго розповідати, Леоніде Даниловичу. Іншим разом.  
Іншого разу не трапилось. На тому можна було б поетапній крапку, 

якби не постійні спроби з боку тих, хто мав бути зразком дотримання 
Конституції, і навіть гаранта дотримання спроби відійти від її норм. Рамки 
закону муляють багатьом, це правда. Є в ньому недосконалості, це правда 
теж. Та це зовсім не означає, що Конституцію можна не виконувати. А чим 
далі, тим більше суспільство переконується, що над Основним Законом 
держави піднесено щербату напівкримінальну сокиру. Знову бездумно 
втовкмачується в суспільну свідомість думка про недосконалість Конституції 
як про принчину поганого життя людей. Та ні ж, люди добрі! Не в 



	

Конституції та законах справа, а в їх невиконанні. І не ваші інтереси 
захишалися на не вами ініційованому і не вами зробленому референдумі. 

Захищаються інтереси тих, хто на людському горі і зневірі зліпив собі 
первісний капітал, а тепер підгрібає під себе усе, що лишилося від багатств 
України, включаючи найбільше - землю. 

Навіщо це робиться? Чому топчуться слабкі паростки демократії в 
Україні? Сперечатися тут про суть вмонтування в Конституцію результатів 
референдуму непристойно. Можна лише порозмірковувати: чи 
відстоюватимуть Конституцію люди, які за обставинами стали вирішувати її 
долю, зовсім не будучи причетними до її підготовки і прийняття. 

Прочитайте тую славу,  
Славу України.., 
закликав предтеча української демократії. Конституція - сторінка тієї 

слави. Вистражданої, вибореної. Необхідної. 
Найближчі дні покажуть, чи гідні обранці народу своєї місії. 
Хотілося б сподіватися 
 
	  



	

* * * 

Чергова сесія Верховної Ради завершила свою роботу, поставивши 
крапку на... власній перспективі. За те можна було б не переживати, 
якби йшлося про долю окремих депутатів чи навіть усіх разом. Але ж не 
в них проблема вони - лише інструмент для руйнування Конституції, не 
зовсім вдалий матеріал для загати проти зла, безправ'я диктатури. 

Суть того, шо відбулося 14 липня цього року, найкраще можна 
зрозуміти, порівнюючи реакцію на результати цього дня і події чотирирічної 
давності, ранку 28 червня 1996 року. Тоді, після виснажливої шестирічної 
боротьби і доби безперервного засідання парламенту, керівник Верховної 
Ради в своєму заключному слові говорив про значення Конституці для 
держави, дякував за роботу тим, хто її підтримав, і тил (в т.ч. і Президенту), 
хто проти неї боровся законними і незаконними способами. Тепер директор-
розпорядник парламенту О. Волков після голосування у першому читанні 
змін до Конституції, даючи інтерв'ю журналістам, оцінку зробленому, не міг 
висловити без нецензурщини намагаючись переконати людей, ніби олігархи 
не бояться втрати імунітету на відміну від лівих. 

Прийом простий до непристойності. О. Волков грав роль неотесаного 
матірщинника не випадково. Він має добру підготовку, запас слів і 
аргументів для того, щоб інакше відстоювати свою позицію. «Ми не такі 
дурні, як з виду», — інколи жартує Борис Олійник. Роль простачка 
знадобилася, щоб дійти до люмпенізованого обивателя з потрібною 
«установкою» - ніби дискусія впродовж кількох місяців у парламенті, інших 
політичних сферах велася довкола одного питання - депутатської 
недоторканності. Відбувалося цинічне загравання із затурканою частиною 
населення, якій невідомо, що задовго до референдуму депутати самі внесли 
проект змін до Конституції з приводу недоторканності, стосовно якого 
Конституційний Суд ніякого рішення так і не прийняв. Загравання, аби 
середньостатистичний обиватель не запідозрив, що позбавлення імунітету - 
лиш прикриття справжніх намірів, маскування конституційного перевороту, 
в результаті якого з рук, у т.ч. й депутатів, Президент, його оточення 
одержать нічим не обмежену владу, запровадять де-факто кланову диктатуру. 
А імунітет О. Волкова і невеликої групи таких, як він, абсолютний. Він 
захищений Президентом та створеною ним системою влади, яка на практиці 
багато в чому суперечить Конституції. 

І ще одна паралель на довершення оцінки. Чотири роки тому, після 
голосування Конституції в цілому, депутати організували овацію, були квіти, 
сльози, неприховане торжество спільної перемоги в ім'я народу, держави, 
їхньої перспективи. А нинішнього літа після голосування в сесійній залі 
запала траурна тиша. Зґвалтована більшість, виявляється, усе усвідомлювала. 

Того ж дня до сесійної зали дійшов прес-реліз з Конституційного Суду 
України. За чотири роки його існування я жодного разу не вдавався до 
«уничижительных» (рос.) оцінок його рішень. Цього разу змушений був 



	

сказати, що Конституційний Суд прийняв політичне рішення на замовлення, 
чого робити не має права. Суд дійшов висновку, що внесення змін чи 
уточнень до статей 9, 20... та ін., що на думку Конституційного Суду є 
доцільним при введенні двопалатного парламенту, може призвести до 
порушень прав виборців. А щоб підтвердити свій сумнів, послався на проце-
дуру затвердження державної символіки після прийняття пропонованих 
депутатами змін до Конституції. Буцімто при затвердженні символіки від цієї 
процедури усувається верхня палата і тим самим порушуються... права 
громадян на участь в управлінні державними справами. Мимоволі відчуваєш 
задоволення від того, що не вважаєшся дипломованим юристом. Це ж як 
довелося б викручуватися з аргументацією перед хоч трохи освіченим 
громадянином! Адже і верхня, і нижня палата обираються усіма виборцями, 
отже їхня воля, їхнє право однаково делегуються і депутатам, і сенаторам. А 
затвердження символіки - це функція законодавчого органу, яка 
Конституцією могла б бути віднесена до компетенції однієї з палат, чи обох 
разом (що під час підготовки остаточної редакції змін врегулювати 
елементарно просто), чи Президента, який теж, до речі, обирається 
громадянами. Адже ніхто не заявляє про порушення прав громадян від того, 
що не Президент затверджує символіку. 

Аргументація Конституційного Суду в цьому випадку надумана, а в 
інших - він діє за принципом: проект не передбачає порушення прав і свобод 
людини ні громадянина (це якраз і є суттю ст. 157 Конституції), але він міг 
би їх порушити, якби зміни було внесено ще до низки статей. Тобто 
порушень немає, але майже як у Гулака Артемовського: 

...якби Рябко цю ніч усю не гавкав, 
то я б учора в карти не програв. 
Іншими словами, Конституційний Суд на підставі припущень уникає 

виконання своєї безпосередньої функції, пере, баченої Основним Законом, - 
дати оцінку щодо порушень (чи не порушення) прав людини та 
територіальної цілісності змінами до Конституції. Посилання 
Конституційного Суду на несистемність і некомплексність проекту, м'яко 
кажучи, вистачає досвіду забезпечити комплексність. А коли б така да і була 
гіпотетично допущена, то після результативного голосування вона все одно 
стала б нормою Конституції, отже обов'язковою і для Конституційного Суду. 
Тут напрошується паралель: норми Конституції, навіть недосконалі, 
обов'язкої для всіх, у тому числі для Конституційного Суду так само, як 
обов’язкові до виконання будь-які рішення Конституційного Суду. 

Зміна ж статті 80 Конституції, за якою притягнення депутата до 
відповідальності дозволяється після згоди на це Верховного Суду і 
доповнення до низки інших статей, зокрема введення в дію ст. 29 розширює, 
а не обмежує права громадян і жодним чином не стирає межі між функціями 



	

обвинувачення і правосуддя. Верховний Суд лише відкриває можливість 
кримінального переслідування депутата (точно так, як це робить сьогодні 
парламент), а вся процедура переслідування здійснюється у повній 
відповідності з кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством. 
А те, що редакція 80-ї статті у дептатському варіанті не відповідає рішенню, 
прийнятому на референдумі, то це теж не клопіт Конституційного Суду, 
адже 150 депутатів як суб'єкт законодавчої ініціативи могли вносити зміни, 
не посилаючись на референдум взагалі. Це з одного боку. А з іншого – 
Конституційний Суд «забув», що в своєму рішенні щодо президентського 
варіанта змін він звертає увагу на необхідність залагодження багатьох 
прогалин, які виникають в матерії Основного Закону після буквального 
запровадження результатів референдуму і що це теж є ознакою системності 
та комплектності Конституції, про які так дбає Конституційний Суд.  

Вищий орган конституційної юрисдикції прийняв важливе рішення, яке 
стосується зміни балансу влади не на основі принципу конституційності, а 
на основі принципу доцільності. Доцільності, визначеної (на жаль, і для 
Суду) справжніми ініціаторами референдуму. Так є. 

Суд фактично намагається стати над Конституцією, над парламентом, 
уникаючи, між іншим, виконання своїх безпосередніх функцій. А це теж 
карається законом.  

Така політична оцінка рішення Суду. Вона, повторюю, не відкидає 
обов’язковості виконання самого рішення. Однак «обов’язковість» зовсім не 
синонім поняття «правова обґрунтованість». Та і сам КС в особі його 
речника під час прес-конференції підтвердив, що він керувався не 
юридичною, а політичною фабулою питання, бо якби, мовляв, Президент не 
висловився некоректно щодо депутатського проекту, то рішення КС було б  
іще суворішим. Виходить, рішення Суду приймалося під стороннім впливом, 
тобто необ'єктивно. 

Звичайно, мені не хотілося б вступати в дискусію з КС чи окремими 
представниками. На те вони фахівці, і Верховна Рада також відправляла туди 
кращих. Правда, вони теж люди, а ще з Біблії відомо, що людина слабка... 

Конституційна реформа назріла. Так каже Президент, посилаючись на 
результати референдуму, точніше кажучи, на штучно вигадану та 
організовану підставу. На мій погляд, не зважаючи на на пряму дію норм 
Конституції, зміст їх доволі широкий, у його межах можна дещо зміщувати 
акценти в законах, що випливають з Конституції та в практиці їх 
застосування, залежно від потреб суспільства та держави, чи навіть 
враховуючи суб’єктивні фактори – персональний склад влади. 

Зміщувати акценти, але не змінювати саму Конституцію, не руйнувати 
її цілісність, внутрішню логіку, бо то небезпечніша за наслідками справа, ніж 
видається небезкорисливим підлабузникам «при дворі». Та вже коли 
«реформування» не уникнути, то це має стосуватись усього документа, це 
має бути усунень найбільшої (впродовж десятиліття) вади механізму 
державно го управління - слабкої взаємної відповідальності і взаємодії між 
парламентом та урядом. «Ініціатори» референдуму, провівши як «волю 
народу» створення двопалатного парламенту не врахували, що такі інститути 



	

запроваджуються в країнах, і центральна виконавча влада в особі уряду 
сильна і потребує стримувань з боку обох палат, і що сумарно обидві палати 
наділені більшими повноваженнями, ніж однопалатні парламенти. Тобто 
йдеться про баланс сильних гілок влади — законодавчої і виконавчої. 

Наші «реформатори» перехід до двопалатності розуміють лише як засіб 
послаблення парламенту, на досвід інших країн вони зважати не бажають. А 
навіщо? Ще повноваженнями ділитися доведеться. Краще вже так, як 
робиться, явочним порядком: балансу влади досягти не урівноваженням 
сильних гілок а підпорядкуванням їх одному центру (Президентові та груї 
олігархів разом з «силовиками»), себто завдяки ослабленні обох гілок влади. 

Результат буде сумним. В Україні і без того уряд у своіх 
повноваженнях пригнічений, паралізований президентськими структурами. 
Вони ж — адміністрація Президента та держадміністрації нижчого рівня, 
маючи всю повноту влади, не несуть за неї ніякої відповідальності, стоять на 
сторожі влади взагалі. Влада бореться за владу і ні за що інше. 

Не варто посилатися на європейський досвід організації жавного життя. 
Сучасна Україна в європейське співтоваристі інтегрується більше балачками, 
аніж справами та запозичення перевіреного досвіду. Варто зважити на те, що 
при двовладді виконавчій гілці та при ослабленому парламенті влада стає 
сильною сама для себе, але її інтереси чим далі більше розходяться з 
інтересами народу - джерела влади. 

У спосіб, пропонований «ініціаторами», створюються умови для 
розбещеності владців, які відчувають свою безкарність. Як в центрі, так і на 
місцях чиниться свавілля від безкарності переслідування не лише за 
політичну позицію, а й взагалі за сміливі, власні погляди. Де вже тут 
розвиватися підприємництву, середньому класу, займатися своїми справами 
керівникам і технологам виробництва. Владу це не цікавить. ВОна чатує на 
свій інтерес. У таких умовах корупція не може не розвиватись, бо вона сама 
стає і наслідком, і невід'ємною та необхідною умовою існування такої влади, 
якою сьогодні вона є в Україні. 

Канцлер Бісмарк колись радив учитися на чужих помилках. Якщо 
проаналізувати матеріали високих зібрань з приводу адміністративної 
реформи, то можна вловити намір формувати верхню палату з губернаторів. 
Може, варто було б пришитися до сусідньої Росії, де подібний досвід не 
виправдав себе? 

І це в Росії - євроазійській державі. Ми ж весь час чуємо 
розмірковування про європейський вибір України. 

Те, що намагаються вибудувати в системі влади в Україні, не 
стосується Європи. Воно, швидше, схоже на дію кровних зв’язків, таких як 
чеченські тейпи, з тією лише різницею, що роль родових общин в Україні 
виконуватимуть кримінальні, напівкримінальні клани або силовики. 

Світовий досвід засвідчує, що чим жорстокіша диктатура 
застосовується як форма державного управління, тим більше у її достойників 
риторики про захист державності, патріотизм, «волю народу». Сьогодні ця 
риторика через контрольовані загальнодержавні ЗМІ глушить будь-яку 
думку, що не збігається з думкою ініціаторів. Щоб приховати справжні свої 



	

наміри, вони чиї від часу приречено розводять руками - народ, мовляв, 
вимагає. Який «народ» вимагає — відомо. Щоправда, відома трійця 
ініціаторів теж може послуговуватись поетичним «Я єсть народ...», але ж при 
тому варто було б приєднувати і наступне – «… якого правди сила…». А чи 
на правді тут все побудовано? 

Уже ж і Конституційний Суд визнав, що Конституція не дозволяє 
референдумом ні приймати Основний Закон, ні вносити безпосередньо зміни 
до нього. Окремі питання, скажімо, бюджет, податки тощо, взагалі 
неприпустимо виносити на референдум. Невже високим достойникам 
авторитетне слово (цьогоо разу - Конституційного Суду) ні до чого? Мабуть, 
що так. Не випипдково ж у пояснювальній записці Президента 
Коннституційному Суду під час розгляду першого варіанта «житомирського 
дива» на шість пунктів, Л. Кучма акцентує увагу суддів на ідеї прийняття 
нової Конституції референдумом. Автори «дива» - «кращі юристи» мали б 
знати, що не можна референдумом затверджувати документ, частини якого 
змістом своїм забороняють це робити, бо з юридичної точки зору – це 
безглуздя. Мали б хоч поцікавитись: а скільки громадян України прочитали 
Конституцію? Адже не можна робити узагальнення на підставі 
висловлювань, підготовлених перед «випадковим» інтерв’ю на вулиці 
дядьків, що ошелешено намагаються вгадати, чого хочуть від них люди з 
мікрофоном. І щоб не сказати чогось не до речі. кажуть правду про наболіле: 
ціни, платеж низькі пенсії... Так що, мовляв, час наводити порядок. Звідси і 
висновки майстрів з різноманітних псевдоаналітичних програм - треба 
змінювати Конституцію. 

Реакційні дії в Україні щодо зміни балансу влад діаметрально 
протилежні тим, що простежуються нині в Європі. У Франції наприклад, 
дійшли висновку про необхідність скорочення терміну президентства. В 
Італії референдумом (!) підтверджена пропорційна система виборів. Молдова 
зробила вибір на користь парламентської республіки. Країни Балтії - або 
парламентські або з президентами, які мають повноваження європейського 
зразка. 

Що спільне в європейських країнах — це сильні уряди сильні прем'єри. 
Їх знає світ, запам'ятовують співгромадяни. В Україні ж їх знають завдяки то 
ув'язненню, то переслідуванню або й не можуть запам'ятати через часті 
зміни. Це не управління державою, швидше - «довга лоза», при якій 
останніми стрибають важкі олігархи. 

Знову повертаюсь до дозволених у ЗМІ висловлювань що до поразки 
авторів альтернативного проекту. По-перше, не поразки. А по-друге, якщо 
говорити про поразку, то програли не Шишкін, Мороз, Головатий та інші. 
Програє народ України. Це тепер. А в недалекому майбутньому — це 
колосальна поразка Л. Кучми і його підлабузників. Адже узурпація влади - то 
за гроза не лише демократичним засадам управління. Це, передусім, протидія 
економічному розвитку, застереження до потенційних закордонних партнерів 
з виробництва і бізнесу. Неправовий шлях зміни правил поведінки в державі 
неприйнятний для світу. Такий шлях не дає гарантії нікому, найперше – 
закордонному бізнесу. Тому слова: інвестиції, Європейський Союз, 



	

рівноправне співробітництво тощо – ще певний час для України, на жаль, 
залишаться лише словами. 

Трагедія України в тому, що зміна балансу влади здійснюється на 
догоду тим, хто над усе ставить власний інтерес, а взаємини вимірює лише 
грішми. «За гроші можна купити все!» 

— цей принцип сповідується ними не лише під час нормативного чи 
організаційного забезпечення своїх намірів, а й при їх сутнісному 
впровадженні в систему суспільних відносин. Бо якщо в першому випадку 
вони легко переконуються в достовірності такого принципу (а в доведеному 
до злиднів суспільстві цього досягти неважко), то в другому - в організмі 
суспільних відносин - цей принцип сіє ті ракові клітини, які згодом 
перероджують весь організм, нищать вкрай необхідні для добробуту людей 
засади духовності, довіри, патріотизму, бережливого ставлення до 
навколишнього середовища, часткою якого людина і є. Сьогодні це здається 
віддаленою небезпекою, але людство розвивається стрімко і поки що в 
напрямку глухого кута. Такого висновку дійшли світового рівня аналітики з 
Римського клубу та учасники Всесвітньої конференції глав держав в Ріо-де-
Жанейро. Сліпе наслідування чужого прикладу можливо і наблизить 
процвітання купки достойників, але суспільству нічого доброго не принесе і 
далі розводитиме інтереси суспільства і влади. 

Осмислити сьогодення, визначити перспективу, уявити загальне, а тоді 
вже братися за деталі та їх правове оформлення - це завдання для всіх гілок 
влади, якщо вона, звичайно, здатна на таку високу роль. Немає кроків 
«ринкових» чи «не ринкових», які посилюють чи послаблюють владу, — такі 
порівняння годяться для аналізу частковостей. З позиції влади єдиним 
критерієм оцінки намірів і механізмів їх забезпечення є користь або зло 
для народу і окремої людини. Гірше буде народові чи краще - цим виміром 
повинен керуватися представник влади. 

Наміри змінити Конституцію цікаві також з позиції аналізу змін 
інтересів соціальних груп нашого суспільства. Те соціальне розшарування, 
яке відбулося протягом останніх років, шукає собі адекватних форм 
державного управління. Парламентська більшість тут відіграє роль 
підсобного інструменту. За нормальних умов так не повинно бути, але в 
Україні вони умови — не є нормальними. Однак, важливіше інше — пе-
рерозподіл влади здійснюється в інтересах окремих, нечисленних груп 
суспільства, яким надаються переваги і привілеї, в широкому розумінні  

цих визначень. У найближчій перспективі це неминуче призведе до 
проблем в економічній та соціальній сферах, до виникнення суперечностей 
всередині держави та на міждержавному рівні і потребуватиме пошуку 
інших механізмів державного управління, інших політичних рішень. У 



	

нашому випадку, це значною мірою означатиме повернення до тих норм 
Конституції, які сьогодні кон'юнктурно намагаються нищити. 

В Україні ще ніхто серйозно не займався проблемою взаємозв'язку 
форми державного управління зі змістом внутрішньої і зовнішньої політики. 
Йдеться про надто серйозну проблему. Адже непослідовність, хаотичність 
важливих рішень, які спостерігаються впродовж останнього десятиріччя, 
можуть накластися на інструментарій диктатури і наслідки від того будуть 
для держави неблагополучними. Візьмемо лише один аспект політики - 
зовнішній - у його «багатовекторності» інтересів. Суб'єкти відносин - чи то 
європейські країни та їх міждержавні утворення, чи відповідники з СНД — 
потребують послідовності і визначеності у стосунках. У будь-якому разі ця 
визначеність не припуска» неправди. Нею «світ пройдеш, та назад не 
вернешся», каже народна приказка. Рефлексивні дії нашої влади на оцінку 
Ради Європи щодо Конституції і референдуму в Україні, заяви і повчання на 
адресу США, зондування особливостей контактів і Росією тощо це не 
звичайний (в звичайних умовах) пошук владою лінії поведінки, а, швидше, 
підтвердження відсутності такої лінії. Власної лінії. Не можна будувати 
довгострокові торговельно-економічні відносини в одному напрямі і в 
одному політичному контексті, а політичні відносини в протилежному. Так 
не буває. Ці напрями принаймні не повинні бути взаємно суперечливими. 
Практичне втілення такої «багатовекторності» призведе до суттєвих змін у 
зовнішній політиці, відповідно до змін і внутрішнього житгя, звичайно ж і в 
структурах державного управління. Стосовно предмета обговорення приведе 
до нових змін Конституції. 

Один з відомих політиків, який доклав немало зусиль до формування 
нинішньої системи влади, розмірковуючи про ситуацію після голосування 
президентських поправок до Конституції, висловився про потребу змиритися 
і існуванням сильної політичної влади, яка диктує свої вимоги, у т.ч. через 
«адміністративний ресурс», констатувавши, що КС лише юридично 
«оформляє» існуючі політичні тенденції. Справді, цього заперечити не 
можна. Однак нелогічно було б сподіватися, що люди, здатні думати, 
залишаться байдужими до того, в який бік зорієнтовано волю влади. Коли 
цих людей підштовхують до прірви специфічно продуманою 
адмінреформою, намаганням узаконити відмивання награбованих на 
престижному майні та землі капіталів, то вони змушені будуть проявити і 
власну волю, яка, зрозуміло, буде протилежною владній. Скоро це станеться 
чи ні - не варто гадати. Суспільні процеси розвиваються за власною логікою, 
в історії вистачає прикладів, коли незначний, здавалося б, фактор так 
прискорював зміни, що те, яке здавалось непорушним, вмент ставало 
нікчемним. І чим міцнішим здалеку та «згори» здавався «Олімп», тим 



	

стрімкіше він ішов у небуття. Залишалася незмінною основа розвитку сус-
пільства - розумно продумана організація корисної людської праці. І 
залишаться з гідністю ті, хто не прогинався разом з «генеральною лінією», 
яку ведуть не зовсім тверезі політичні єфрейтори. 

Завершуючи аналіз продовження історії з Конституцією, варто було б 
торкнутися чи не найважливішого аспекту державного управління - рівня 
довіри народу до влади. Можна нескінченно запевняти людей вустами 
підгодованих центрів політичних та соціологічних досліджень у правдивості 
рейтингів популярності політиків та структур влади. Можна всоте згадувати 
про референдум як волю народу, який знає, що її не було, і знає, що той, хто 
про те каже, також цілком усвідомлює облудність своїх слів. Можна 
вигадати економічне зростання і дискутувати щодо точності показників та їх 
передумов на телеекранах перед усім громадянством, яке на власному 
досвіді складає всьому тому справжню ціну. Можна доводити людям, як їм 
необхідні зміни до Конституції, але на тлі загальної неправди це лиш 
утверджуватиме закоренілий висновок: «Закон, як дишло...». 

У житті країни справді бувають періоди, коли потрібно, 
централізуючи, посилювати виконавчу владу. Але то ненормальні періоди, 
тим паче, якщо їх ненормальність самою владою і створена. Влада - це 
накладення сконцентрованої волі громадянства - сильної волі - на волю 
окремої людини. Якщо вона через зневіру не сприймає такого насильства, то 
вона не сприймає і влади, а через неї і держави. А якщо так, то рано чи пізно 
вона намагатиметься звільнитися від такого насильства, бо воно робить її 
невільною в усіх проявах життя. 

Це закономірність, яку ще ніколи і нікому в історії не вдалося обійти. 
Гучно зрежисовані події довкола Конституції не спростували, однак, 

прозаїчного висновку: в Україні політична ситуація радикально не 
змінилась. Події (президентська кампанія, «оксамитове шахрайство», 
референдум, імплементація) поглибили і закріпили статус-кво, не змінивши 
суті суспільних відносин. Закріплення ж пройшло «згори», що широкі 
суспільні кола цікавить хіба як сюжет звичайних новин. 

Розстановка політичних сил в їх проекції на суспільство не змінилася. 
Вплив політичних партій, рейтинги партій і структур влади в пропорціях не 
змінилися, а знакові події, згадані вище, були «разовими» - для вирішення 
конкретних завдань, що означали фіксацію розстановки як старту для 
досягнення згодом інших позицій. Проте «разові» входження в політику 
заклали підмурівок серйознішим змінам, вони передбачають можливість 
зміни розстановки політичних сил завдяки набиранню ваги ними внаслідок 
саме «разових» факторів. 



	

Бо що в соціальних відносинах змінилося внаслідок референдуму? 
Його зміст відбився на суті цих відносин, навіть якщо результати 
імплементуються в Основний Закон? Ні, все залишилося по-старому, 
засвідчуючи, між іншим, що соціальної потреби в референдумі не було, що 
«згори» інструментом референдуму закріплювалися лише корпоративні 
інтереси. Відбулася формалізація того, що існувало і до проведення 
кампаній. 

Одначе при тому стався колосальний зсув політичних структур. На 
маргінесні позиції відсувається парламент, а з ним і політичні партії, які 
реалізовуються саме в парламенті - центрі політичної дискусії. Початком 
цього зсуву можна вважати дві події: «спікеріаду», коли внаслідок 
використання позапарламентських, м'яко кажучи, незаконних механізмів 
розпочалося нищення парламенту, а також незаконне припинення трансляцій 
сесійних засідань у травні 1999 року. 

Самовираження партій і міжпартійні дискусії потребують тепер інших 
форм, ніж це було в умовах передвиборних кампаній та в сесійній залі. 
Політична дискусія за схемою «ліві—праві» втратила сенс, її час від часу 
підігрівають ляльководи, але сутички ці епізодичні, бо і ліві, і праві чим далі, 
то все більше бачать, що їхня дискусія — як відвернення уваги господарів, 
коли злодій заходить на подвір'я з тилу. Заходить і виносить усе, що має 
вартість, та в таких обсягах, що вже робить це не крадькома, бо майно - 
власне держава - стає його власністю. Йому ще треба цей результат 
закріпити політично, знайшовши відповідні інституційні форми. Для того і 
з'являються бізнес- партії на зразок ДС чи СДПУ(о), тому вони й ідуть через 
парламент, ламаючи його під себе. Адже «згори» видно, що їм саме 
парламент ні до чого. їм потрібна видимість політичного дійства тепер, бо під 
час виборів одних — які раптом стали чи не найвпливовішими — не 
існувало в природі, інших - не підтримали виборці, бо не знали, що вони є 
взагалі. Тепер відчувають - є, бачать: ці беруть своє, прошкуючи через закон, 
мораль, право, інтереси громадян і держави. А весь інструментарій держави 
— до їхніх послуг. Це ще більше дистанціює суспільство від «верхів» та 
їхніх інституцій — Президента, уряду, парламенту, партій. 

І партії, і суспільство втрачають парламент як середовище визначення 
домінуючих засад українського соціуму. Саме середовище замінити нічим, 
бо раніше його функцію виконували різноманітні партійні акції, їх адекватне 
висвітлення в ЗМІ. Тепер же, в багатопартійній Україні, ЗМІ стали рупором 
лише адміністрації Президента та господарів життя, на догоду їй цен-
зурована і вочевидь неправдива інформація не зачіпає, однак, душ людей, ще 
більше дистанціюючи суспільство «від верхів» і від політики загалом. На 



	

соціально-економічну кризу в Україні наклалася криза зневіри в інституціях 
влади, в можливостях партій та їхніх лідерів. 

Щось схоже простежувалось десять років тому, коли на маргінесні 
позиції суспільного життя відсувався тодішній ЦК, але центром політичного 
дійства, більш політичним, динамічним і, що основне, - визначальним для 
суспільних змін - ставав парламент. То був повчальний період утворення 
простору єдиного буття суспільства, коли політичне спілкування «зверху» 
було вираженням потреби, продовженням спілкування всередині всього 
суспільства. 

Теперішнє руйнування простору єдиного буття руками конкретних 
людей не випадкове. У тому є потреба для них і тих мікрогруп людей, що за 
ними стоять. Потреба суто меркантильна, захист якої потребує 
інституційного оформлення (парламентом, партіями, ланками влади...). Але 
не більше, аніж оформлення. Свій інтерес вони реалізовують безпосередньо, 
інституційне оформлення - це імітація законності, антураж соціальної 
потреби. Звідси незрозуміле протистояння адміністрації Президента й уряду, 
покірне голосування більшості, безрезультативна дискусія Суркіс — 
Тимошенко, ялове визнання крадіжки газу на 700 млн. дол., колотнеча з 
керівництвом НАКУ чи Кабінету міністрів Криму... Усі ці речі - антуражні, 
імітаційні. «Справжнє» робиться за лаштунками офіційної влади, поза 
інституційним оформленням політики. І чим скоріше політичні партії (не 
бізнес-партії) зрозуміють небезпеку дистанціювання суспільства і влади, чим 
зрозумілішими стануть нав'язані правила гри, тим швидше вони вийдуть за 
межі цих примітивних правил, розгортаючи свої дії двома колонами: зовні, 
впливаючи безпосередньо на суспільство (через поширення своїх структур, 
різноманітні акції на потребу дня, власні ЗМІ тощо) і зсередини - через 
відновлення інституційних норм боротьби, надаючи їм (через парламент, 
вибори тощо) первісного значення - спільного для суспільства і влади 
простору єдиного буття. 

Що позитивного бачиться в реакційних зусиллях нинішніх імітаторів 
(«вгорі» їх менше десятка, на чолі з Президентом), так це те, що вони 
стимулюють консолідацію політичних партій різного спрямування. 
Наближається час прозріння, коли і праві, і ліві зрозуміють: загроза державі, 
перспективі громадянського суспільства, окремій людині - не їхні політичні 
опоненти, а саме імітатори політичного дійства «вгорі», що в такий спосіб 
здобувають можливість безкарно грабувати народ. 

Причому «зовнішня колона» буде важливішою, бо інструментарій 
інституційних форм імітатори опанували досконало: досить пригадати 
«адміністративний ресурс», який вони застосовували впродовж останніх 
помітних політичних подій: виборів Президента, конституційного 



	

перевороту, референдуму та імплементації, довиборів у парламент. У суто 
політичних партій подібного за впливом інструментарію ще довго не буде. 
Його і не треба. Треба зовнішніми діями ставити імітаторів у незвичну 
ситуацію. Тоді всі побачать, що король — голий. І що їхня казка 
закінчується, а суспільство з кімнати кривих дзеркал виходить на чисте 
повітря справжньої свободи. 

Але якщо це прозріння прийде занадто пізно і все за їхнім планом 
дійде до логічного кінця, то мораль казки виголосить 

Король: «А народ-то голий!..». 

* * * 
10.07.2000 р. 

До виступу з приводу проекту Закону 

«Про зміни до Конституції» 

Мабуть, нікого не треба переконувати, що поспіх в розгляді змін до 
Конституції, обмеження часу на справу, унікальну за своєю важливістю, є ще 
одним доказом спроби протягнути варіант, вигідний групі справжніх 
ініціаторів референдуму. Воно ясно: злочини завжди робляться 
крадькома. 

За браком часу не варто аналізувати суть проекту, внесеного тепер в 
порядок денний. Не варто, бо він — ревізія референдуму, спроба юридично 
обгрунтувати узурпацію влади. Знищити парламентаризм руками самого ж 
парламенту. 

Викликає протест цинічність технології забезпечення намірів тих, хто 
стоїть за проектом закону. Суть цієї технології можна виразити низкою 
риторичних запитань: 

- Чому Конституційний Суд, аналізуючи проекти законів на 
відповідність їх ст. ст. 157 та 158 Конституції України, так невиправдано 
довго зволікав з оприлюдненням свого рішення, в т.ч. і на такий простий 
проект, котрий ми розглядаємо? 

- Чому Конституційний Суд знехтував постановою Верховної 
Ради щодо одночасного розгляду двох проектів закону і ніяк не відреагував 
на проекти змін до Конституції в частині депутатської недоторканності, 
внесений депутатами задовго до проведення референдуму? 

- Як можна пояснити графік розгляду проектів по суті, - 
президентського за день до завершення сесії, а стосовно проекту народних 
депутатів - наступного дня після закриття сесії? 

- З яких пір Конституційний Суд починає називати дати винесення 
рішень з питань, що є предметом розгляду? 



	

- Чи відомо суб'єктам розгляду змін до Конституції те, що 
прийняття рішення з приводу одного проекту змін відповідно до ст. 158 
Конституції автоматично виключає розгляд інших проектів подібного змісту 
до завершення каденції нинішнього складу парламенту? 

 
- На якій підставі гарант дотримання Конституції та наближені до 

нього особи привласнили право тлумачення результатів референдуму, в т. ч. 
щодо чисельності палат парламенту? 

- Чому порушується процедура розгляду такого важливого 
питання, зокрема, чому не розповсюджено серед депутатів рішення 
профільного комітету Верховної Ради щодо проекту змін до Конституції? 

- Хто дав право представникам не законодавчої влади, включаючи 
Президента, узурпувати повноваження Верховної Ради України, визначені п. 
1 ст. 85 Конституції щодо внесення змін до Основного Закону, створюючи т. 
зв. конституційну комісію, визначаючи їй завдання і т. ін.? 

- Хто, відповідно, дозволив керівникові Верховної Ради 
самоусунутися в цьому випадку від своїх обов'язків? 

- Чому намагання переглянути систему організації державного 
життя в часі та змісті повністю збігається з подібними намірами в сусідній 
державі та повторює схеми, відкинуті українським парламентом чотири роки 
тому? 

- Чи не йдеться тут про наддержавне утворення імені одного (чи 
кількох) олігархів? 

- Де гарантії дотримання слів щодо термінів нових виборів, змісту 
виборчого законодавства, функцій законодавчого органу і т. ін., котрі звучать 
з уст тих, хто неодноразово демонстрував зневагу до тих, кому вони 
адресувались? 

- Чому недемократичними за змістом змінами до Конституції 
ініціативно займаються ті, хто доклав найбільше зусиль до того, аби вона не 
була прийнята Верховною Радою у 1996 році? 

- То хто ж є патріотом України: ті, що прислужуються кланам під 
розпатякування про загрозу «лівого реваншу», чи ті, хто бореться за 
збереження прав людей, парламентаризму, демократії і Конституції? 

Останнє запитання до більшості: 
- Хто ви: «дядьки і тітки отечества», маріонетки чи народні 

обранці? Чи ви не бачите, що вас тупо і цинічно ґвалтує звичайний 
криміналітет разом з сексотами колишнього КДБ? 

Підтримую проект постанови про відправлення проекту, внесеного 
Президентом, на доопрацювання і його розгляд одночасно з варіантом, 
внесеним депутатами. 

 
 



	

Слово про землю 
Довкола аграрних реформ 

Отже, село, сільське господарство, земля 
Беручи участь у президентській кампанії, я мав намір звернутися до 

різних категорій українського громадянства зі своїми думками щодо 
перспектив молоді, інтелігенції, ветеранів, військових... І, звичайно, 
селянства. Частково це вдалося, але з цілого ряду причин далеко не тією 
мірою, як хотілось. Не тому, що тема надзвичайно складна, а тому, що вона, 
як жодна інша, зачіпає інтереси не лише селян, а всього народу України. 
Політична кампанія має свою, так би мовити, технологію, і в неї не 
вписувався такий об'ємний, не зовсім агітаційний матеріал. Тому 
підготовлений тоді аналіз, деякі розрахунки хочу використати зараз. 

Вичерпних відповідей на всі можливі запитання, однак, давати не 
збираюсь, їх так багато і вони настільки об'ємні, що заслуговують великого 
дослідження. Адже доки існуватиме людство, земля і все, що пов'язане з нею, 
залишиться його головною, одвічною проблемою. 

Усе, що робиться останнім часом в Україні у сфері АПК, його 
реформування, як би хто не маскував це, зводиться до кількох моментів, а 
саме — до прагнення роздрібнити, леіндустріалізувати агропромисловий 
комплекс, щоб покінчити в такий спосіб з колективними формами 
господарювання і - основне - перетворити землю на товар. 

Саме на це спрямований і відомий указ Президента України щодо 
прискорення реформи в АПК. Незважаючи на неконституційність указу, його 
наввипередки взялися виконувати і найвищі урядовці, і місцеві адміністрації, 
і, хоч як це прикро, науковці-аграрники. Тож минуло лише кілька місяців, і 
Президенту доповіли про успішне виконання його доручення. Керівники 
адміністрацій відтак з задоволенням потирають руки: «Ще покомандуємо». А 
що польові роботи проведено невчасно і неякісно, навіть не на всіх площах, 
— то другорядне. Головне — доповісти. І хоча в цей же час полізли вгору 
ціни на хліб, цукор, молочні продукти, реформи йдуть і йдуть «успішно». 

Щоб узаконити указ, про який мова, зроблено кілька спроб внести на 
розгляд парламенту новий Земельний кодекс (ЗК). За поданнями, правда, 
йшли відкликання, які, до речі, не були пов'язані з поліпшенням змісту. 
Просто зарубіжні консультанти звірялися: чи правильно збираються українці 
розпорядитися своєю (чи їхньою?) землею. Нарешті, в парламентському 
Комітеті відбулася презентація проекту Земельного кодексу. У цілому це 
зовсім новий закон, у деяких частинах, зокрема щодо комунальних земель, 
він поглиблює норми права. Але щодо основного багатства, тобто 
сільськогосподарських угідь, то, за словами фахівців Науково-експертного 
управління Верховної Ради, - це жах. Академік В. Шепа так і сказав на 
засіданні комітету: «У нас земельна реформа ще не розпочалася. Вона роз-
почнеться тоді, коли проллється кров за межу». 

Страшні слова. Але академік має рацію. 



	

Земля - найконкретніша (юридично теж) категорія. Щодо неї не може 
бути недомовленостей, натяків, двозначнос- тей. Постійно займаючись 
проблемами виборців, я переконався: найтяжче вирішується все те, шо 
стосується землі, обніжка, садиби. 

На початку 90-х років, передавши державну землю тим, хто на ній 
працює, хоча й не довівши це всупереч закону до кінця, в Україні створено 
зовсім інший, аніж досі був, правовий простір. Тому його треба 
відрегулювати, змінюючи, поглиблюючи й уточнюючи з урахуванням 
практики всі правовідносини, що виникають довкола землі. Вважаю, шо 
Земельний кодекс - як звід законів — зараз не на часі. Спершу потрібно 
прийняти основи земельного законодавства, щоб визначити загальні умови 
правовідносин: категорії власності, володіння і розпорядження, умови зміни 
власності, види земель, порядок їх відчуження, функції владних органів 
тощо. Всі інші відносини повинні регулюватись окремими, «прикладними» 
законами, яких треба разів у двадцять більше, аніж є сьогодні. Іншими 
словами, спершу потрібно створити кістяк земельного законодавства. Інакше 
спроби увічнити в Земельному кодексі все, що відомо і що ні, будуть лише 
освяченням беззаконня, яке ми спостерігаємо повсюдно, але яке ще не 
набуло ознак масової біди лише тому, що, формально сприйнявши визначені 
указами зміни, люди фактично в своїй більшості зберегли колективний 
спосіб використання землі. Інерція, традиція рятують поки шо ситуацію. Але 
запас інерції не безкінечний. Саме тому слід знайти правильні відповіді на 
принципові питання, які важливі уже тепер, та ше важливішими стануть у 
майбутньому. 

Володіння землею визначає нашу державність 
Так сказано в Програмі СПУ. Це не просто слова. Втратити землю 

громадяни можуть за рік-два, це вже багато хто збагнув. «Допоміг» власний 
досвід, коли всі хутко «розбагатіли», отримавши майнові сертифікати. Де 
тепер загальнонародне майно? Кому належить? Те саме станеться й з землею. 
Адже до неї «реформатори» ставляться як до звичайних засобів виробництва. 
Щоб переконатись у цьому, давайте подивимось на деякі моменти. 

Ви, очевидно, звернули увагу на одночасність виходу в світ кількох 
указів Президента, які спрямовані на вирішення триєдиного завдання: 
юридично узаконити диктатуру, амністувати вкрадені капітали, 
запропонувати їхнім власникам майно і землю (!) для відмивання 
награбованих грошей. 

Можливо, я занадто спрощую, але, по суті, передбачається саме це. Хто 
сумнівається, тому пропоную звернути увагу на все те, що пов'язано з 
референдумом, указами про адмінреформу, про порядок амністування 
капіталу тощо. Прочитайте принаймні послання Президента, виголошене на 
засіданні Верховної Ради. 

Скільки капіталів з України викрадено, ніхто точно не скаже. Цифри 
називаються різні - від ЗО до 50 мільярдів доларів. Запам'ятавши це, давайте 
зважимо на те, що річний обіг нар- кобізнесу в світі сягає 600-800 мільярдів 
доларів (використовую деякі факти з книги С.Г. Кара-Мурзи «Продажа 



	

земли...», 1998 р.). До того ж, фінансові спекуляції на світових біржах кон-
центрують у руках окремих монополістів також астрономічні суми грошей, 
не зв'язаних товаром. За таких обставин поява на ринку української землі - це 
можливість «зв'язати» такі гроші, оскільки у світі іншого товару, придатного 
для цього, немає. А тепер припустимо, що відмиваються гроші тільки 
амністованих українських олігархів. Якщо при реалізації землі її ціна 
дорівнюватиме тій, що визначена Кабміном, — 7,7 тисячі гривень, або 1,4 
тисячі доларів за гектар, - тоді вся наша земля коштуватиме приблизно сорок 
мільярдів доларів. Тобто, вона вся може бути скуплена рідними зл... 
земляками. 

Зробимо й фантастичне припущення: ці гроші дійдуть до власників 
(незаконних, не забуваймо) земельних сертифікатів. Село - це близько 16 
мільйонів людей, на кожного з яких припаде в середньому 2 га ріллі. 
Оскільки сім'я в селі — це 3-4 особи, то їй припаде близько 8 га ріллі, що за 
ціною рівнозначне приблизно 11 тисячам доларів. Зважте: я не зменшую цю 
суму в 14—30 разів, що може статись насправді. Таким чином сім'я може 
одержати капітал для старту в ринковому середовищі, де за все треба платити 
самому і сповна. Це значить: якщо хтось збирається дати дитині вищу освіту 
— хай відкладе приблизно 6 тисяч доларів, на випадок хвороби — зо дві 
тисячі за місячне перебування в стаціонарі тощо. Підсумуйте й побачите: 
хоча «одержана» вами сума на тлі нинішнього безгрошів'я здається досить 
великою, але змоги придбати навіть невеликий автомобіль ви не матимете — 
він вам не по кишені. Не вистачить ваших грошей і на однокімнатну 
квартиру в Києві. В обласному центрі, може, вистачить, але вижити 
вчотирьох без землі і без роботи вам не вдасться. Старт, як видно, не дуже 
перспективний, однак він (не забудьте!) — єдиний. Більше нічого такого, 
щоб продати, у вас не буде. 

Злидні на золоті 
А що робити фермерам, котрі захочуть мати землю в своєму 

розпорядженні? Аби земля забезпечувала сяку-таку рентабельність, 
фермерові слід мати хоч би гектарів 50 ріллі. Отже, треба прикупити 
приблизно 40 га, виклавши на це 57 тисяч «умовних» одиниць. «Умовних», 
але своїх. В Україні нема і найближчим часом не з'явиться прошарок 
селян, котрі зможуть купувати собі землю. Відтак виникає кілька запитань. 
Кому земля належатиме? Не селянам, звичайно. Хто на ній 
працюватиме? Не власники, напевно. То хто? Селяни. Ті селяни, які 
стануть найманими працівниками. Наймитами, точніше кажучи. Без 
будь-яких прав щодо землі залишаються сільські учителі, медики, 
бібліотекарі, інші інтелігенти, їхні діти. А поки що чинний Земельний кодекс 
їхні права враховує. 

Поборники реформ відразу ж кинуть контраргументи. 
— А кредит? - скаже, наприклад, представник Держкомзему, що 

працював над новим Земельним кодексом. — Кредити будуть, бо землю 
можна буде використовувати як заставу. 



	

Справді, так. Якщо банк ризикне. І за землю, ціна якої і 1 тисяч доларів, 
дасть кредит в еквіваленті 6,6 тисячі доларів, або 35 тисяч гривень. Це ціна 
4,5 га землі або чогось із реманенту, бо навіть на трактор ЮМЗ не вистачить. 
Але ж - кредит видається під відсотки, тому його доведеться повертати з 
половинним надвишком, тобто через рік борг становитиме вже близько 10 
тисяч доларів. Отже, у підсумку, не гроші підуть до землі, а земля рушить 
назустріч грошам. Що й потрібно тим, хто задумав реформу: почнеться 
перетікання капіталів і землі (як капіталу!) в певні руки. 

Візьмімо до уваги й те, що зовнішній борг України становить уже 
третину (підкреслюю це навмисне) вартості землі. Розраховуватися за нього 
державі нічим. Тому такий товар, як земля, й піде в чужі руки. Україну вже 
можна зарахувати до країн третього світу. Там 3 відсотки землевласників 
володіють 80 відсотками землі. Це чекає й на нас. 

При презентації проекту Земельного кодексу в парламентському 
Комітеті Держкомземом його голова А. Даниленко особливо наголошував, 
що кодекс і ті закони, що розвиватимуть його згодом, не допустять 
спекуляції землею, тим паче на користь іноземців. Дивно чути це від людини 
не наївної і, до того ж, свіжоспеченого доктора наук. Землю - це істина — 
від спекуляції законом захистити не можна. Її, як усяке багатство, 
захистити можна тільки економічним становищем господаря. А у нас 
селянин - злидень. Навіть якщо він фермер, голова сільгоспкооперативу чи 
того ж горезвісного ПОПу. Злидень на золоті - страшна небезпека для 
держави. 

Названа урядом ціна землі в десяток разів нижча від середньосвітової, 
фактична буде меншою іще в один-два десятки разів! У таких умовах 
робити із землі товар - злочин! 

Увесь світ шукає вирішення продовольчої кризи, що проявиться 
невдовзі. Про це йшлося на світовій конференції у Ріо-де-Жанейро в 1992 
році. Той, хто володітиме українською землею, визначатиме світову 
політику. Невже ми такі убогі розумом люди, щоб самі не розпорядилися 
найбільшим у світі багатством? 

Про те підказують нам... американці. 29 квітня цього року англомовна 
частина української газети «Америка», що виходить у Філадельфії, в статті 
Богдана Тодоріва переконливо доводить, що «...американські харчово-
промислові конгломерати в силі закупити всю сільськогосподарську площу 
України, до того ж за... ціною... по 90 дол. за акр» (1 акр - 0,75 га). 
«Українські високі чиновники: Президент, міністри та депутати повинні... не 
допустити таких «інвестицій». «Така земельна політика (української влади. - 
О. М.) приведе до того, що українське населення опиниться «батраками» на 
своїй власній землі, як за часів феодалізму, коли земля була в руках 
Потоцьких, Вишневецьких, Конєцпольських і російського дворянства». 
Полемізуючи з автором іншого матеріалу «Добра нагода купувати орну 
землю», Богдан Тодорів називає свою статтю красномовно «SOS», 
закликаючи нас: «Бережіть свою землю!». 

Земля у власності - багатство особливе. Навіть сучасні так звані 
дачники розуміють: копнув грядку раз - копатимеш весь вік. Земля не 



	

терпить байдужості. Але одна справа 6-10 соток у місті чи 40-60 у селі, якими 
рятуються люди, інша - 8 гектарів. Із лопатою і сапою туди не поткнешся. 
Потрібен повний обробіток землі. Принаймні її треба хоч би виорати. Радник 
Президента з питань АПК упевнений, що треба розширювати кінноручні 
роботи. Порада «мудра» як для радника. Тільки де взяти для цього хоч би 
мільйонів 3—5 кінних плугів і завести хоч би 15 мільйонів коней. На 
останнє, при серйозній підтримці держави, потрібно близько 10 років. Та 
треба ще подумати, хто візьме в руки чепіги. Урбанізація, механізація плюс 
демографічні зрушення впродовж останнього десятиріччя призвели до того, 
що в середньому селі за плуг можуть стати хіба що 10-15 чоловік, а в усій 
Україні - менше півмільйона. Коли 1990 року на одного працюючого в селі 
припадало приблизно три жителі, то тепер більше шести. А щоб зорати один 
гектар, треба за плугом пройти більше 40 кілометрів! Де взяти здатних на 
таке? 

Отже, з кіньми справа не виходить. Тому з механізацією розлучатися 
пізно. Та й хто розумний може порадити повертатися на ціле століття назад. 
Хіба що згадані радники. 

Ні тракторів, ні комбайнів 
За радянських часів оснащеність сільського господарства тракторами 

була на рівні 1,28 кінської сили на гектар ріллі. Будемо вважати, що наявних 
нині потужностей залишилось 40 відсотків до потреби, хоча, враховуючи 
справжній знос техніки і що в її відновленні допущено величезні втрати часу, 
слід би говорити про подолання дефіциту техніки «від нуля». 

За таких умов, щоб вийти на рівень десятирічної давності (зважте, не 
заради ринкової конкуренції), не вистачає лише тракторів на суму понад 15 
мільярдів гривень. А ми хочемо рівнятися на західного фермера, скажімо, 
німця, у якого в 1995 році на 1000 га ріллі було 113 тракторів, або на 
француза - 83, або поляка - 93. А в українця - 12. Хтось може заперечити: 
коли і площі обробітку менші, тоді використовуються дрібніші трактори і їх 
загальна кількість зростає. Правильно: в американців площі більші, тому і 
тракторів менше - 36 на 1000 га. Та скористаємось універсальним 
показником — потужністю на гектар. У нас за радянських часів було 1,28 
кінської сили, у французів - 5,6, тобто вже тоді у 4,4 раза більше. 
Енергооснащеність за десятиріччя у тих же французів зростала, у нас 
катастрофічно падала. Чи не тому за останні три роки валовий збір зерна у 
Франції збільшився на 12 мільйонів тонн, а у нас упав майже вдвічі? 

Якщо тракторів для фермерства за західними мірками не вистачає на 
60 мільярдів гривень, то іншої техніки — в 1,4 раза більше: на 84 мільярди. 

Враховуючи погодні умови і оптимальні терміни збирання хліба, в 
Україні у жнивну пору треба намолочувати за годину близько 200 тисяч тонн 
зерна. Сучасний комбайновий парк дає можливість збирати в 5 разів (!) 
менше. Отож не приведи, як мовиться, Господи, до високого врожаю - він 
наполовину залишиться в полі. Якщо говорити про комбайни типу «Лан», то 
їх не вистачає близько 40 тисяч, їх виробництво, як і виробництво 
«Славутичів», попередніми урядами гальмувалося. Але якби їх і випускали, 



	

то чи спроможні селяни купити цю техніку? Хоч «Лан» у два з гаком рази 
дешевший від німецького зразка, але ж 80 тисяч доларів за нього треба 
віддати. Картати за це олександрійських чи херсонських комбайнобудівників 
не варто, вони й так ледь утримуються в межах виробничої доцільності. Щоб 
комбайни здешевити, зберігши при цьому мінімальну рентабельність 
виробництва, треба за рік виробляти їх на одному заводі не кілька сот, а хоч 
би 4-5 тисяч. Усього ж дефіцит комбайнів у грошовому еквіваленті сягає 
круглої суми — понад 17 мільярдів гривень. 

Такі витрати для України найближчими роками неможливі. А треба б 
згадати й про автомобілі. Та й про пальне, хімічні матеріали і ще багато чого. 
Як і про те, що техніка без сервісу, як сало без хліба. «Сільгосптехніку» 
свідомо знищено, за нею залишено лише фрагменти торговельно-
посередницької діяльності, а про техобслуговування вже ніхто не згадує. 
Виходить, заводи-виробники повинні взяти на себе весь комплекс послуг з 
обслуговування техніки - тих же тракторів, комбайнів, автомобілів. Селянин 
не повинен купувати кота в мішку, йому потрібні гарантії на техніку і 
законом встановлений порядок їх забезпечення. Та про це в Україні ще ніхто 
не задумувався. Аграрна наука клопочеться іншим: як «науково» підтвердити 
взяті зі стелі аргументи «реформаторів» про доцільність торгівлі землею. За 
досвідом вони звернулися до колег у Росії. Та виявилося, що наукових 
розробок проти купівлі-продажу землі є чимало, а от за — жодної. Ніхто 
всерйоз там не береться доводити (бо нічим), що перетворення землі на товар 
дає хоч якусь вигоду людині, суспільству, державі. Схаменутися б і нашим 
вче- ним-академікам, радникам і консультантам! Не шаманствуйте, будьте 
вченими! Розрахунками доведіть доцільність перетворення землі на товар. 
Чому ж не доводите? Бо знаєте — нема від того добра ні людям, ні державі. 

З великою повагою ставлячись до вчених, змушений сьогодні 
вдаватися до некоректності щодо окремих із них. Годі розводити теревені 
про диспаритет цін, не згадуючи, що середня ціна на світовому ринку 
зерна тримається винятково на державних дотаціях селянину-фермеру. З 
огляду на принципи торгівлі це називається демпінгуванням. Щоб якось 
утриматися на ринку, при тому розрахуватися з посередниками, котрі з 
допомогою обласних і райдержадміністрацій викручують руки селянинові, 
останнього змушують працювати задарма. Так твориться розор селу, 
топчеться гідність селянина, а потім ті, хто довів виробництво і людей до 
такого стану, «списують» борги, ще й колють тим очі селянам, налаштовують 
проти них жителів міста, інтелігенцію, пенсіонерів. 

Хоча фермер — подвижник 
Я не проти фермерства і фермерів у нас. Не раз був на їхніх з'їздах. 

Тепер не запрошують. І закон про фермерські господарства готував, і 
відвідував не одне фермерське господарство. Тож переконаний - це 
подвижники, їм держава повинна допомагати обов'язково і за будь-яких 
умов. Хоч би тому, що подвижництво їхнє запізнилося років на вісімдесят. В 
організаційному і технологічному відношенні сільське господарство в 
Україні випередило фермерство набагато, точніше - назавжди. Однак 



	

фермерство має свою нішу — відсотків десять у всій системі аграрних 
відносин, але домінуючим способом господарювання йому не бути. У 1998 
році фермери обробляли 3 відсотки землі, а дали зерна — 1,9 відсотка, м'яса - 
0,3, молока - 0,3 відсотка від загальних обсягів виробництва. Хтось скаже: у 
них гірші землі. Можливо. Але ж йдеться про мільйон гектарів з гаком, та ще 
й на тлі стрімкого загального падіння виробництва. Тут вочевидь інші, 
глибші причини. Одна з них - фермери можуть вижити лише по сусідству з 
потужними господарствами, в кооперації з ними і тоді, коли фермерство, 
як і будь-яке господарство, підтримуватиме держава. 

Двічі Герой Соціалістичної Праці Омелян Парубок на засіданні 
парламентського Комітету згадав, як свого часу рятував посіви буряків від 
довгоносика: 

— Дивлюся, через лісосмугу мов хмара переливається. Я на машину, 
добрався до телефону. Поки повернувся, перше поле літак уже обробив, 
«Сільгоспхімія» направила. А сьогодні? Голова купив на 20 гривень бензину, 
помотався по сусідах, щоб отруту випросити. Ніде - нічого! Плюнув, нехай, 
каже, горить воно вогнем! Невже в державі нікому діла нема до того?! Цукор 
уже до 3 гривень за кілограм добирається, із-за кордону завозимо... 

Контраргументи з Мінагрополітики: «А картопля, овочі? Гляньте, як 
біля своєї землі порається селянин...». Що правда, то правда, порається - як 
проклятий. Воістину: святий у пеклі. Але ж то не фермерство дає картоплю, 
вона й раніше заготовлялася здебільшого на присадибних ділянках. Суті 
справи, виявляється, навіть міністерство не знає. Он місяць тому уряд брав 
приступом Верховну Раду, аби дозволила без мита завозити картоплю з-за 
кордону, бо посадити нічим. Нічого, обсадилися. Інша справа - чим? Адже 
селекція і насінництво зруйновані. Ось би чим зайнятися міністерству, як і 
іншими державними клопотами: меліорацією, селекцією в тваринництві, 
обґрунтуванням дотацій, обсягів обов'язкового держзамовлення, 
забезпеченням цінового балансу на сільськогосподарську і промислову 
продукцію, формуванням системи закупівлі і збуту продукції, підготовкою 
кадрів. Щоб не вийшло, що, приміром, Національний аграрний університет, 
готуючи кадри на рівні вище світових стандартів, стане перед фактом: його 
випускники нікому не потрібні. Бо навіщо ПОПу сучасний зооінженер чи 
агроном з захисту рослин? Можливо, академік Д. Мельничук, ректор НАУ, 
мій шанований однокурсник, спираючись на свій авторитет, збере вчену раду 
і, не оглядаючись на дуті авторитети на різних державних щаблях, попросить 
колег чесно відповісти на вічне запитання: що робити? У шістдесятих роках 
академік П. Власюк за істину поплатився посадою, але ім'я його і тепер 
відоме в сільськогосподарській науці. А про тих, хто хаяв його, пам'ять давно 
тліном покрита. Не закликаю ректора наслідувати цей приклад, а тим паче 
розчаровувати студентів-аграрників. Хай учаться, терплять і борються, - лихо 
не вічне, їхні знання ще знадобляться і їм, і суспільству. 

Нещодавно у «Сільських вістях» я розповідав про побачене у східній 
частині Німеччини, де збережені сільгоспкооперативи виявилися 
ефективнішими за фермерські господарства західної частини країни. Відоме 
також стрімке зростання обсягів виробництва сільгосппродукції в Китаї та 



	

В'єтнамі, дивовижна продуктивність АПК в Ізраїлі, де земля не продається і 
діють колективні форми господарювання. Та не колгоспи я захищаю, а 
умови для сучасних технологій у рослинництві і тваринництві, 
відповідний їм уклад сільського життя. Бо не форма власності на землю 
забезпечує ефективність АПК. У Китаї на 100 чоловік припадає 8 га землі. 
Вважаймо - навіть 16, враховуючи можливість двічі на рік збирати урожай 
рису. Ця земля годує китайців - третину населення Землі, і голоду там давно 
не було. А от у Бразилії на 100 чоловік припадає 46 га куди кращої землі, але 
майже половина населення недоїдає. Бо земля в приватних, у тому числі і 
«іноземних» руках. Ось вона - принципова різниця використання землі 
селянами, котрі живуть цим і годують народ, і фермером, мета якого - 
прибуток. Ідеться, правда, не про нашого фермера. Фермер у даному випадку 
- поняття узагальнююче, це — представник ринкової, конкурентної 
економіки. У нього інші мотиви поведінки, інший спосіб життя. Той, хто сам 
працює на землі, у моєму розумінні, не фермер, він - селянин, господар. 
Принаймні це маємо в Україні. Він, до речі, соціаліст за своєю сутністю, бо в 
собі поєднує працю, власність і право розпоряджатися результатами своєї 
роботи. При правильно організованому державному житті такий господар 
повинен би почуватися вільним від експлуатації. У нас же і фермера, як і 
більшість селян взагалі, держава, хоч як це прикро, змушує працювати 
задурно, себто нещадно експлуатує. 

Дещо про столипінську реформу 
Дивно влаштована все-таки людина, наша людина. Звикнувши вірити 

радіо і телебаченню, вона ніби втрачає здатність мислити самостійно, 
послуговуватися аргументами з власного досвіду чи досвіду своїх 
попередників. Досить з телеекрана черговому псевдоспеціалісту (щоб не 
сказати точніше: невігласу або платному брехунові) сказати, що столипінська 
реформа зробила революцію в сільгоспвиробництві, що наші селяни недавно 
не могли конкурувати з фермерами Заходу і що ми харчувалися гірше за 
інших, як нашому глядачеві, тим паче інтелігентові, здається, що сказане 
справді істина, і йому стає жаль себе. 

Але ж це неправда. Столипін справді зробив революцію, але не 
аграрну, а Велику Жовтневу, заклавши для неї передумови намаганнями 
фермеризувати общинне, майже кооперативне господарювання на землі 
насильницьким введенням приватизації. «Столипінські галстуки» - 
шибениці, «столипінські» вагони, близько десяти тисяч скараних на смерть і 
десятки тисяч висланих на каторгу селян створили в результаті цього проша-
рок сільського пролетаріату, який знав, що робить, «грабуючи награбоване». 
Але з общини вийшло лише близько 10 відсотків сімей, тобто загальну 
систему господарювання змінити не вдалося, приросту виробництва не 
сталося теж, навіть враховуючи великий урожай 1909 і 1910 років. Натомість 
відбулося колосальне перетікання землі, «фермерами» стали містечкова 
знать, поліцейські чини, інші представники влади і ділки, котрі й 
скуповували наділи. І не в обмеженій законом кількості, а скільки вистачало 
в них грошей і в міру того, наскільки нужда виривала землю у хлібороба. 



	

Хабарі ж бо бралися і тоді, тому це не новинка нинішньої «демократії». 
Попередні власники наділів змушені були брати ще недавно свою землю в 
оренду. Давайте змінимо слова і тим самим час: «поліцію» на «міліцію», 
«знать» на «ділових людей», «наділи» на «паї» і оглянемося довкола, що ми 
маємо зараз: кінець чи початок XX століття? Права ж місцевої влади тепер 
диктаторські, земства немає, корупція... Порівняти ні з чим. Паралелей для 
імператорів і прем'єрів шукати не будемо, тим більше, шо і не Ленін 
переховується за кордоном. 

Хочу звернутися окремо до інтелігентів. Переважна більшість із вас, і 
по праву, захоплюється генієм Л. Толстого, дехто читав його роздуми про 
організацію господарювання на землі. Дехто знає й про родоначальника 
сільськогосподарської кооперації О. Чаянова, якого, між іншим, не видають у 
наш демократичний час. Так от, видатні люди категорично виступали проти 
політики Столипіна. Отож треба розібратися в своїх почуттях. 

У статті «Не можу мовчати» Л. Толстой відгукнувся на повішання 20 
селян у Херсонській губернії, він жахався: до чого дійшла Росія, де 
донедавна взагалі не було смертної кари. Ще у 80-х роках минулого століття, 
писав він, на Росію був усього один кат, і по всій країні не могли знайти 
другого. 

«Теперь не то, - писав Толстой у 1908 році (користуюсь російською 
мовою, щоб не зіпсувати інтонацію великого письменника. - О.М.). - В 
Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для 
исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 
рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро 
перестал нуждаться в этом побочном промысле и теперь ведет по-прежнему 
торговлю». 

По 100 рублів за повішеного, у той час, коли десятина (1,06 га) землі 
продавалася за 125-130 рублів. То були великі гроші. У 1908 році мій дід 
повернувся із шахти, купив корову за 12 рублів. Узяв в оренду 3 десятини 
землі. Зміг зробити це, бо вісім років добував руду в Кривому Розі, одержую-
чи близько 40 рублів на місяць. Але таких серед селян були одиниці. 

Називаю ці цифри не для того, щоб чимось здивувати читача. Щоб 
зрозуміли — не у власності справа, вона, перш за все, у ціні робочої сили 
та її зайнятості. Дати людям роботу і платити за неї по справедливості — 
ось шлях до прогресу і добробуту! До цього додам: і в Америці сьогодні все 
менше фермерів є власниками землі. Вони в наймах! 

Придбавши за безцінь землю в результаті президентського 
розпаювання, власник її (а не селянин, це вже зрозуміло) навічно одержує 
невичерпне джерело достатку у вигляді земельної ренти і орендного платежу. 
Орендна плата не буде 1-2 відсотки, як встановлено одним із 
неконституційних указів. Оренда - умова договірна. Коли сьогодні за викори-
стання своїх комбайнів на жнивах приватник бере п'яту частину врожаю, то 
що він братиме за свою землю? Світовий досвід підказує: нижче третини 
вартості врожаю плата не опускається. А що це таке? В Україні без 
надмірного напруження власника земля даватиме з гектара 3 тонни пшениці. 
При різних коливаннях на світовому ринку ціна тонни пшениці буде близько 



	

150-200 доларів. Це зараз ми разом з казахами та росіянами збили ціни на 
світовому ринку, а ще кілька років тому вона була на рівні 300 доларів. 
Можливо, нам і «допомогли» її збити. Одна справа - тримати низьку ціну, 
дотуючи фермера в Німеччині, де агропромисловому комплексу належить 5 
відсотків у структурі валового внутрішнього продукту, інша - у нас, де навіть 
за радянського періоду АПК дотував економіку, його частка у ВВП сягала 
40 відсотків. Отож з гектара можна виручити близько 600 доларів. Орендна 
плата, тобто дохід власника за рік, становитиме 200 доларів. А земля куплена 
назавжди за 1400 доларів (а буде в 10 разів дешевшою), тому орендна плата 
за один-три роки окуповує всі витрати власника на придбання землі, і 
далі його доходи будуть чистими. Він, як кліщ, сидітиме на шиї селянина-
орендаря, збираючи свій наддохід через економа в особі нинішнього голови 
ПОПу або присланого з-за кордону управителя. 

То кому ви голову морочите, ПОПізатори? 
І чому ж тоді не давати кредити під заставу не землі, а врожаю, адже 

це найнадійніша застава, вона в Україні застрахована природою. Власники 
землі не вкладатимуть капітали в сільгоспвиробництво, їм це не вигідно, 
бо щоб воно було конкурентним, туди треба вкладати колосальні кошти. На 
прикладі техніки я це показав. Крім того, потрібні ще інвестиції у вигляді 
дотацій. У середині 80-х років вони в Європі становили понад тисячу доларів 
на гектар. Якщо діяти так в Україні, то інвестор залишиться із збитками - 
приблизно 800 доларів на гектарі щороку. Навіть за умови, що врожай 
підвищиться удвічі, збитки залишаться на рівні 500-600 доларів на гектарі. Та 
ж казочка про інвестиції в приватизовану землю залишиться казкою. 
Отже, не можна сподіватися на благодійника, якщо держава умиває руки від 
свого обов'язку. Земля спершу буде прибрана до рук за безцінь, а потім 
здаватиметься в оренду. Так задумали наші реформатори і їхні 
представники за кордоном. 

Тепер про вас, шановні керівники «реформованих» господарств, 
спеціалісти і кращі трудівники-хлібороби. У багатьох випадках ви стали 
засновниками нових господарств. Від вас залежить і розподіл майна (кому 
трактор, кому навіс чи клуб) між тими, хто до вас пристав, і тими, котрі в 
ПОП не увійшли. Не увійшли і у багатьох випадках не здали землю в оренду, 
бо нікому. А якщо й здали, то за символічну плату. Сьогодні вам здається, що 
реформа працює на вас і вам випало щастя. Не поспішайте з висновками. 
Пригадайте, чи було коли-небудь у світі, щоб задарма на людину впало 
багатство? Адже всі механізми визискування села залишаються і лише 
зміцнюються. Вони перемелють і вас, і ваше уявне багатство. Поїзд 
благополуччя йде не на вашу станцію, він — міжнародний. Але поки ви в 
цьому переконаєтесь, ще багато чого доведеться пережити, бо вже восени 
доведений до відчаю ваш земляк нагадає вам те, що зараз у душі тамуєте. Бо 
якщо в моєму малому селі вже є два господарства - ПОП і кооператив — і 
близькі мені люди, в т.ч. родичі, пересварилися поміж собою, то це не без 
причини. І це не суперечка Галушки з Часником, справа серйозніша. Адже 
задача розподілу землі по справедливості не має розв'язку! Його просто не 
існує в природі. 



	

Тому реформуйте господарства, зробіть співвласниками усіх, захистіть 
себе та людей надзірною радою (радою акціонерів, пайовиків...), введіть 
категорію найнятих працівників для тих, хто за різних причин відповідати за 
господарювання не здатен і... боріться, щоб держава для села не була злою 
мачухою. Усе це можна зробити на основі існуючих законів, а не указів. Тож 
не спішіть здавати землю в заставу, не пніться в поміщики, огляньтесь: де 
вони тепер? Чеховський «вишневий сад» вирубали сто років тому і дорогу 
через нього поклали... не до феодалізму. Нехай академік П. Саблук каже, що 
йому велено, а ви не будьте наївними і надто довірливими. На таких потім 
возять воду, ви знаєте. 

Про «неконкурентність» колективного господарювання в попередні 
роки перед західним виробництвом я говорити не хочу, аби не подумали, що 
я за повернення до колгоспно-радгоспної системи. Вона вичерпала себе. Але 
й з послідовністю дятла втовкмачувати людям через ЗМІ думку про 
неконкурентність її теж не можна, бо це брехня. Нашого виробника на 
світовий ринок просто не випускали - він би його розвалив. За тодішнім 
курсом він міг поставляти пшеницю та іншу продукцію в багато разів 
дешевшу, ніж західний фермер. 

Хто кого дотує? 
З ким же конкурує сьогоднішнє село? І хто кого дотує? Давайте 

порівняємо цінові умови споживання хліба в Києві у 1990 і 1998 роках. 
Десять років тому тут було реалізовано 194,4 тисячі тонн хліба за 31,1 
мільйона карбованців. На цей хліб використано зерна на суму 52,9 мільйона 
карбованців. З цього видно, що держава дотувала покупців хліба, причому 
серйозно. А тепер візьмімо 1998 рік, коли було реалізовано 248,8 тисячі тонн 
хліба. Кількість збільшилася головним чином через зміну структури 
споживання, що завжди супроводжує процес збіднення населення. Інша теж 
важлива причина - вивезення хліба в райони, де він був дорожчий. Вартість 
усього хліба - 149,3 мільйона гривень. А вартість зерна, необхідного на таку 
кількість хліба, становила 45,8 мільйона. Природне запитання: куди поділась 
різниця в 104 мільйони гривень? Та ясно ж, що гроші ці, живі гроші людей, 
осідають в кишенях різноманітних посередників. Факт, здавалося б, для 
криміналістів, але їм не до цього — займаються політичним переслідуванням 
супротивників продажу землі. 

Не згадую про критичне зменшення родючої сили грунтів через 
невнесення добрив, про проблему зселення людей з землі, про падіння 
виробництва тваринницької продукції, розвал промислових комплексів, 
вирізування худоби, про багато інших речей. Нагадаю, однак, що в Україні 
кінця 80-х років рівень душового споживання білків був практично такий, як 
і в США. Різниця була в структурі споживання, не в усьому, до речі, на 
користь американців. Тепер же спад колосальний (порівнюю 1998 і 1990 рр.): 
по хлібу (навіть!) - менше на 15 кілограмів; по м'ясу — вдвічі (!); молоку і 
яйцях - в 1,76 раза. Про рибу і фрукти краще не згадувати. Там рахунок у 
кілька разів. Отже, все харчування стало набагато біднішим. Чи не звідси 
смертність людей через ослаблення? Чи не це причина деяких епідемій? На 



	

благословенній землі Черкащини - 20 тисяч хворих на туберкульоз. В Івано-
Франківську захворюваність на туберкульоз за останні три роки зросла 
більше ніж у 15 разів. Про інші хвороби говорити соромно і страшно. В 
Європі на 100 тисяч громадян припадає один хворий на сифіліс, в Україні — 
182 (!). Згадані дві хвороби, їх епідемії - ознаки злиденних суспільств. За 
даними Держкомстату, у 1998 році ми мали 28 794 села, у 12 673 з них - 
майже в половині - не народилося жодної дитини. Це гірше платних 
шибениць! Де, до речі, наш всевидющий Мінінформ, чи хто там його 
заміщає? Чому не закриє Держкомстат, що компрометує прогресивність «без-
альтернативного» курсу? 

Підсумком нашої розмови мало б стати обґрунтування пропозицій, які 
внесла СПУ на своєму з'їзді. Нагадаю, це найбільший розділ Програми-
мінімум. Кажу це для тих, хто, ознайомившись з викладом цієї розмови, 
захоче знайти нашу Програму, щоб поцікавитися, які іще засади відстоює 
СПУ. Це корисно знати б інтелігентам, щоб їх не дурили прикуплені ко-
ментатори. Знати активістам з аграрної профспілки, щоб їм не здавалось, що 
всі партії байдужі до проблем села. Усім читачам «Сільських вістей», однієї з 
небагатьох правдивих газет України. 

У зовсім загальному вигляді наші пропозиції зводяться до того, що на 
землі найефективнішими можуть бути сільгоспкооперативи та інші 
форми співволодіння землею, що уже наявні закони дають можливість 
розмежувати права співвласників і найманих працівників, котрі через своє 
ставлення до праці чи з інших обставин не можуть бути співвласниками. Ми 
відстоюємо запровадження індустріальних технологій, а без держави - це 
нездійсненне завдання. Тому зміна податкової, кредитної і цінової 
політики - обов'язок держави і влади. А якщо влада не збирається цього 
робити, то народ повинен змусити її це зробити. Завтра, після злочинів, що 
послідують за перетворенням землі на товар, гарантувати конституційність 
захисту інтересів селян і всього народу навряд чи хто візьметься. 

Я, наприклад, не взявся б. 

Замість висновку 
Нарешті, останнє. Я не торкнувся й сотої частини проблем села, власне, 

проблем держави. Втратимо село - України не буде. Невже треба це комусь 
доводити? 

Втрачається ж вона через нашу хорошу іще землю. У цьому парадокс. 
Бо владні «реформатори», підтримані, між іншим, слухняним народом, готові 
пустити землю з молотка. І роблять усе для цього. 

У цій розмові я хотів довести, що приватизація землі, перетворення 
її на товар не дасть нічого корисного ні селянинові, ні керівникові 
господарства, ні міському жителю, ні суспільству, ні державі. Вигода 
тільки десятку олігархів та зарубіжним наставникам. Ви ж погляньте, МВФ 
уже не лише спрямовує внутрішню політику України (за 9 відсотків витрат 
бюджету - обіцяну позичку, яка вся піде на погашення боргів). Він просто 
нахабно лобіює приватні інтереси окремих комерсантів. 



	

Жаль, ніколи читати це Президентові. Йому здається, що поради 
залежного оточення і політичних перекинчиків - істина. 

Ні. Істина — в землі. 

(«Товариш» № 25, червень 2000р.).  



	

Українська земля не повинна 
потрапити до рук міжнародних аферистів! 

Невже ми такі убогі люди, що не розуміємо, що ходимо по 
найбільшому в світі багатству - українській землі і що треба тримати її, 
аби вона була власністю нашого народу, а не пішла з рук? 

Ця проблема має свою передісторію. Тому свій виступ я розділю на дві 
частини: передісторію і власне предмет нашої розмови. 

Сьогодні часто чути претензії до змісту Земельного кодексу України. 
Цікаво, що 7 років тому і ліві, і праві, і... ніякі пишалися тим, що Україна має 
власний збалансований Земельний кодекс. Лука Іванищенко, видатний 
український аграрій з Черкащини, сказав, що з прийняттям Земельного 
кодексу і деяких інших законів на початку 90-х років в Україні вирішено дві 
корінні проблеми: земля передана тим, хто на ній працює, і надано право 
суб'єктам господарювання розпоряджатися результатами своєї праці. 
Щоправда, він говорив, що треба зараз забезпечити механізм реалізації цих 
прав. 

Нагадаю, що рух у цьому напрямку розпочався з прийняттям Закону 
України «Про пріоритетність соціального розвитку села» у 1990 році — 
першому законі прямої дії, прийнятому Верховною Радою XII скликання. Під 
час розгляду цього та інших законів депутати передбачали прийняття 
Земельного кодексу, щоб чітко врегулювати земельні правовідносини. І, до 
речі, саме закон про пріоритетність соціального розвитку села дав 
можливість провести за умов падіння виробництва масштабну газифікацію 
сіл, будівництво різних об'єктів соціальної сфери, чим так пишається 
нинішня влада. 

У розвиток цього закону у листопаді 1990 року прийнята Постанова 
«Про земельну реформу», дані доручення уряду щодо інвентаризації земель, 
їх закріплення за місцевими представницькими органами і забезпечення 
контролю за їх використанням. Того ж 1992 року, коли приймався Земельний 
кодекс, ура-реформатори розпочали посягання на його норми, щоб 
перетворити землю на товар. 

Спочатку декретом Кабінету міністрів зупинено низку важливих статей 
Земельного кодексу. Інвентаризація, видача державних актів припинилися, 
акти на користування землею не виготовлялися. Була спроба розпродати 
землю через механізм бонів, які намагалися зрівняти з сертифікатами (з 
правом взаємної конвертації). Що з того стало? Ви знаєте, де тепер майнові 
сертифікати, але не знаєте, де майно. Те було б і з землею. Парламент (і 
моїми зусиллями теж) того не допустив. 

До речі, де ж ті кредити під заставу майна, що надійшли у 
виробництво, у промисловість, про що вчора згадував новий прем'єр-міністр, 
говорячи про необхідність застосування такого механізму щодо землі? Так 
само буде і з кредитами під заставу землі, бо де ви бачили кредити під 



	

розвиток промисловості? Почитайте виступ Президента на нараді 14 грудня. 
Кредитна функція банку фактично втрачена. 

Не підуть гроші до землі. Земля піде назустріч грошам, за безцінь 
піде. Пай і орендне право — не спосіб дати землю, а спосіб забрати її у 
людей. І прикладів таких я можу навести, на жаль, дуже багато в Україні. 

Треба відзначити, що всі потреби громадян, усі варіанти правовідносин 
щодо землі законодавством на сьогодні врегульовані. Хочеш - працюй в 
колективі, хочеш - самостійно з власним наділом, створюй акціонерне 
товариство, агрофірму, пайове чи фермерське господарство, будь ласка. 
Хочеш орендувати землю? Є відповідний хороший закон. Причому сучасні 
господарства, що й тепер зберегли економічні позиції, реорганізувалися 
на базі чинних законів, а не всупереч їм. Одне, що не передбачається ними, 
— повне розпорядження землею. Розпорядження найбільшим, по суті, 
справжнім багатством України. 

Нова хвиля наступу на землю розпочалася з поверненням Леоніда 
Кучми до влади в 1994 році. У жовтні 1994 року видається Указ про 
сертифікацію земель. Вето накласти не вдалося. Скасувати декрет про 
зупинення статей Земельного кодексу теж не вдалося. Комісія Верховної 
Ради не підготувала навіть проекту закону з цього приводу. 

У 1996 році Україна отримала кредит у 360 мільйонів доларів під 
реформування економіки, але на таких умовах: сертифікація розпродажу 
землі; приватизація переробних підприємств фізичними, а не юридичними 
особами (ви пригадуєте, двічі Президент накладав вето на закони, прийняті 
Верховною Радою, щоб можна було поспіхом приватизувати переробні 
підприємства не за тією методикою, яка передбачалася законом? І це вдалося, 
до речі, зробити); скасування сертифікації імпортованих продуктів 
харчування і затвердження широкого переліку допустимих біодобавок. 

Навіть після прийняття Конституції, де статтею 14 передбачено 
виключно законну підставу для операцій із землею, спроби перетворити 
землю на товар не припинилися. Я якраз очолював робочу групу з підготовки 
норм щодо відносин власності і пам'ятаю, в якій боротьбі це відбувалося. 
Тепер ініціатори «пішли в обхід», намагаючись ще раз через інші закони — 
про кооперацію, обіг цінних паперів тощо - досягти бажаного результату. 

Нав'язувалася в цей час американська схема фондового ринку, яка б 
завершила трастівську аферу, але уже з виведенням цінних паперів, у тому 
числі земельних, на світовий ринок. 

Так, у проекті закону України «Про кооперацію» передбачалося 
поєднати майнові та земельні сертифікати. Парламент зламав цю схему. 
Майно охоплювалося загальними сертифікатами і відповідними законами, 
операції з землею віднесені до відання Земельного кодексу. 

У 1996 році ще одним указом Президент надає право Комісії з цінних 
паперів видавати підзаконні акти без реєстрації їх у Міністерстві юстиції. І 
знову ж таки з проекцією цього права на землю. Зупинити дію указу не 
вдалося. Він втратив чинність після прийняття закону про електронний обіг 
цінних паперів у 1997 році. Про дискусію я говорити не буду, розробники і 
депутати пропонували європейську систему контролю за обігом цінних 



	

паперів. Раптом до прийняття закону у другому читанні на вимогу 
Міжнародного валютного фонду з'являється, по суті, американський варіант 
системи, у тому числі з глобальними сертифікатами, які включають цінні 
папери: майнові, житлові, компенсаційні й земельні. Зрозуміло, з виходом їх 
знову ж таки на зовнішній ринок. 

До речі, тим самим передбачалося протистояння між українським і 
європейським законодавством. Адже указ щодо приведення у відповідність 
українського і європейського законодавства був ще в 1991 році підписаний 
Президентом Кравчуком. 

Готувалася афера міжнародного рівня. Ви пам'ятаєте, як торгували 
різними сертифікатами на базарах, коли люди продавали чи купували їх за 
копійки. До того ж не можна було налагодити хоча б елементарний контроль 
за перетворенням окремих сертифікатів у глобальні. А це очікувалося в 
астрономічних масштабах. 

Знаючи, що така афера не буде пропускатися Верховною Радою і мною 
зокрема як Головою Верховної Ради, збираються підписи за мою відставку. 
Причому ініціатори домагаються перенесення розгляду цього законопроекту 
на день пізніше, ніж розглядатиметься, так би мовити, моя персональна 
справа. Однак вдалося закон прийняти на день раніше, ніж розглядалося 
питання про мою відставку. Вдалося в законі пояснити, що глобальний 
сертифікат об'єднує лише сертифікати майнові. 

Через два місяці розгорілася світова фінансова криза у Токіо. 
Упевнений, її можна було б погасити, якби українські глобальні сертифікати 
включали всі види цінних паперів. Тоді фінансова пожежа загасилася б 
українською землею. Зрозуміло, що вже у чужих руках. 

За період мого головування у Верховній Раді не вдалося реалізувати 
ідею цієї афери. Але світова фінансова криза набула перманентних ознак. Не 
хотілося б, щоб створена більшість у Верховній Раді «протягла» через 
парламент основу для здійснення такої афери. Прилюдно й офіційно про це 
попереджаю, щоб ви знали і потім не посилалися на непоінформованість, 
бо, по суті, йдеться про найбільший злочин перед Україною та її 
народом. 

Невже ми такі убогі люди, що не розуміємо, що ходимо по 
найбільшому в світі багатству — українській землі і шо треба тримати її, аби 
вона була власністю нашого народу, а не пішла з рук? 

У деяких арабських державах при народженні дитини на її рахунок 
кладеться чималий капітал для того, щоб дитина, коли виросте, мала добрий 
«старт». Ми ж ходимо по багатству куди більшому, ніж їхня нафта, і хочемо 
позбутись цього багатства. Невже це не зрозуміло? Звертаюсь до авторів 
проекту постанови, які сліпо дотримуються лінії, визначеної указом. 

Роман Шмідт знає, чому він наполягає на підтримці намірів, 
проголошених в указі. Якщо він не випадково з трибуни, посилаючись 
статистику, плутає приватний та індивідуальний сектори, то чим можна 
пояснити угодовську позицію депутатів, досвід яких від кореня, від землі: 
Катерини Ващук, Олексія Марченка та інших? 



	

Ось така передісторія. Вона розкриває надзвичайний інтерес певних кіл 
у світі до української землі. Управлінці ж від цих кіл в Україні намагаються 
їм догодити. І черговим кроком на цьому шляху є указ Президента. Ним 
відпрацьовується механізм, по-перше, розпорошення господарств, по-друге, 
соціально-класового розшарування сільського населення, введення 
феодалізму, по-третє, і це головне, розпродажу земель через механізм 
застави. 

Не торкаюсь юридичного боку справи. Указ суперечить Конституції, 
але це справа Конституційного Суду. Депутати до нього звернулися. 

Прибічники Президента, виконавці і замовники туг поквапилися, 
пропонуючи свою постанову, передбачивши в ній навіть доручення щодо 
змісту законів. Але ж процедура передбачає інший порядок. 

Так, земельні відносини треба удосконалювати, виходячи 
принаймні з двох орієнтирів. По-перше, не допустити втрати землі 
українським народом, тим самим захистити інтереси України та її 
суверенітет. 

По-друге. Змінити ставлення до землі в суспільстві як до святині, 
основи нашого добробуту, в тому числі через власність на землю, але 
продумано, розумно, без обману людей. Бо проблема страшна, як казав один 
тут присутній «класик»: «Село гине!». 

Знаю, що при розгляді цих питань конкретно навряд чи наші позиції в 
усьому збігатимуться. Але, підкреслюю, в кожному окремому випадку 
дискусія диктуватиметься змістом законопроектів, що внесені чи вносяться 
на розгляд Верховної Ради. 

Тому сліпа агітація за указ так само безпредметна, як і контрагітація. 
Указ - не предмет для розгляду Верховною Радою. Наш предмет - закони! 
Тому ми й пропонуємо не займатися непотрібною формальною дискусією, а 
провести її щодо змісту законів. А щоб це було зроблено без затримки, 
пропонуємо всі законопроекти щодо землі визнати першочерговими. Це 
набагато прогресивніша пропозиція, ніж та, якувнесли депутати, члени 
комітету, які в запопадливості виконання доручення, одержаного за межами 
Верховної Ради, не звернули уваги на цю обставину. 

Я прошу підтримати проект, внесений групою депутатів, який я тут 
представляю. 

Ще раз наголошую, давайте не будемо сваритися довкола указу. То 
документ розпорядчий для Кабінету міністрів. Давайте будемо швидко 
розглядати ті проекти законів, де суть проблеми повинні вирішувати ми - 
депутати. 

(Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики 
та земельних відносин О.О. МОРОЗА на засіданні Верховної Ради 23 грудня 1999 

року). 

Далі Олександр Мороз, відповідаючи на запитання депутатів, 
детальніше зупинився на обговорюваній проблемі. 

Щодо претензій з приводу прийняття Земельного кодексу 



	

...Прийняття Земельного кодексу було вкрай необхідне, тому що 
виникали на практиці правовідносини, які потрібно було врегульовувати. 
Йшлося, зокрема, про визначення статусу присадибних ділянок, які вже 
фактично використовувались (тільки приховано) як товар. Треба було 
розподілити землю за категоріями, зробити інвентаризацію земель і 
закріпити право господарств та суб'єктів господарювання на цю землю. 

Таких норм не було у законодавстві України. 
Хочу наголосити, що Земельний кодекс потрібний, прийнятий 

своєчасно. Але сьогодні його треба вдосконалювати. 
Щодо вимог пікетуючих 
...Я справді не читав конкретних вимог тих людей, пікетування яких 

організоване біля парламенту. Але подивіться постанову, яку я вам 
пропоную. Вона охоплює ці вимоги, проте вона ширша і конкретніша, і 
радикальніша навіть, ніж запропоноване ними. Крім того, поклоніння указу 
не потрібне. Указ - не норма для постанови Верховної Ради. 

Кажу ще раз, що всі законодавчі акти, їхні проекти, що внесені і 
вноситимуться на розгляд Верховної Ради стосовно землі, повинні 
розглядатися в першочерговому порядку. Вважаю, що це правильний підхід. 

Щодо вимог фермерів про заставу землі 
...А вимоги фермерів... Сьогодні вимоги всіх селян однакові: 

відрегулюйте цінову політику, податкове законодавство (ми це зробили на 
попередній сесії, як ви пам'ятаєте) і дайте можливість скористатися 
кредитом. Якщо вирішимо ці питання, то ніхто, і інвестори теж, не 
порушуватимуть питання про продаж землі. 

Вважати треба обманом, коли один процент від вартості землі буде 
орендною платою. У грошах порахуйте, скільки це буде? Це ж збиткування 
над людьми, а не гарантія їхнього достатку. 

Ще раз про заставу 
...Я не хочу обговорювати указ. Я хочу тільки сказати про те, що не про 

інтереси селянина в ньому йдеться. Облудним виглядає використання землі 
як предмета застави. 

Селяни та фермери знають про те, що ефективно можна вести 
господарство в умовах України, якщо маєш в одному масиві хоча б 50 
гектарів землі. За тими розрахунками, які дає Кабінет міністрів, це приблизно 
200 тисяч гривень. Я не говоритиму про курсову політику, про реальність 
грошей. За правилом банківського кредиту, це приблизно 100 тисяч гривень - 
один трактор Т-150. Та ще під 60 чи 80 процентів. Чи можна через рік 
повернути цей кредит? Ніколи. Тому державі треба вирішувати питання і 
щодо списання боргів, і щодо пільгового кредитування. 

Чому у Німеччині, де загальна ставка рефінансування становить 5 
процентів, у Баварії фермер одержує кредит під півтора процента? Давайте і 
ми будемо таким чином діяти. А якщо ми спочатку кинемо землю, як 
заставу... Ми вже кинули майно у промисловості... 



	

Приватна власність на засоби виробництва існує в промисловості. 
Скажіть, скільки кредитів іде в промисловості під заставу? Та нічого не іде. 
Бо сьогодні середнє підприємство в Україні, де працює 500, 1000 осіб, можна 
приватизувати, забравши акції підприємства за 15 тисяч гривень, тобто за 
безцінь. Навіщо ж таку дурницю робити із землею? Це буде незворотний 
процес. Я хотів би, щоб ми про все це не забували.  



	

 
Остання межа хлібороба 

Заява 
фракції виборчого блоку Соціалістичної та Селянської партій 

України «Лівий центр» 
Фракція вважає за необхідне привернути увагу Президента країни, 

уряду, політичних партій, громадськості та народу України до 
катастрофічного становища в агропромисловому комплексі, яке склалося 
внаслідок послідовних деструктивних дій виконавчої влади щодо 
реформування сільськогосподарського сектору економіки. 

Протягом останніх десяти років керівництво держави зумисно робить 
усе для того, щоб довести неспроможність функціонування колективних 
форм господарювання на землі як базової основи сучасного 
сільськогосподарського виробництва. Не випадково з року в рік стрімко 
скорочувалося забезпечення села енергоносіями, пально-мастильними 
матеріалами, сільськогосподарською технікою, хімічними добривами, 
засобами захисту рослин тощо. Держава фактично кинула село 
напризволяще, усіляко стимулюючи його пограбування комерційними струк-
турами. Про це переконливо свідчить цьогорічна постанова Кабміну за № 50, 
згідно з якою категорично забороняється органам державної влади 
здійснювати будь-яку підтримку села щодо матеріально-технічного 
забезпечення. 

Як наслідок, напередодні посівної кампанії тисячі сільсько-
господарських підприємств (і колективних, і фермерських) залишилися без 
краплини пального, без кредитів, без необхідної техніки, а в багатьох 
випадках - навіть без посівного матеріалу. 

Ще ніколи за всю історію України зневага до села, до людини, яка в 
ньому живе і працює, не набувала ознак державної політики. Так держава 
віддячує тим, хто з останніх сил, не отримуючи роками мізерної заробітної 
плати, у неймовірно складних виробничих умовах робить усе, щоб 
прогодувати країну. 

Замість реальної і всебічної підтримки села, як це робиться у всьому 
світі, державні органи влади наполегливо опікуються лише одним - 
втіленням у життя незаконного, антиконституційного Указу Президента 
Кучми «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектору економіки», головною метою якого є перетворення землі на предмет 
купівлі- продажу. 

Соціалістична партія України неодноразово наголошувала, що наявні 
проблеми в агропромисловому комплексі пов'язані не з формами власності, а 
з відсутністю послідовної підтримки з боку держави. Сьогодні ж ми з повною 
відповідальністю заявляємо, що примусове введення в повному обсязі 
відносин приватної власності на сільськогосподарські угіддя має за мету не 
підвищення ефективності виробництва, як про це волають засоби масової 
інформації, а зовсім інші цілі. 



	

Згадуваний Указ Президента втілюється в життя волюнтаристськими 
бездумними методами. Внаслідок цього непомірно зростає соціальне 
напруження серед сільських жителів. 

Сталося так, що на догоду вищому керівництву виконавча влада на 
місцях у багатьох випадках примусово і шантажем руйнує господарства, 
ділить людей на «господарів» і наймитів, робить недавніх членів КСП 
боржниками держави і комерційних структур. Боржниками стають люди, що 
кілька років не одержували зарплати. Є всі підстави вважати, що робиться це 
для того, аби люди відмовлялися від своєї землі або збували її за безцінь. 
Небачений переділ землі не дасть можливості уже нинішнього року в значній 
кількості господарств обсіятися, зруйнує систему грамотного ведення 
землеробства. Уряд і адміністрація Президента нав'язують Україні 
безглуздий курс: увесь світ іде до індустріалізації та концентрації 
агропромислового виробництва, а нашу державу прилаштовують у хвіст 
цивілізації. 

Ініціаторами реформування земельних відносин спекулятивно 
використовується теза про можливість одержання банківських кредитів під 
заставу приватизованої землі. 

По-перше, така можливість за наявності організованих приватно-
орендних підприємств, коли засновниками їх є кілька громадян, не 
поширюється на орендовану землю, і тому кредити можуть бути мізерними, 
вони не дадуть ніякої користі господарствам. 

По-друге, в Україні ціна землі не відповідає її вартості, а кредитні 
ставки надмірно завищені. Це означає, що земля як застава буде використана 
лише на короткий термін, а потім перейде до кредитодавця. Тобто селяни 
паюванням не одержують землі, а остаточно втрачають її. 

Реалією сьогодення є також те, що за роки проведення ринкових 
реформ правлячий режим перетворив Україну на державу-банкрута. 
Зовнішній борг виріс із 300 мільйонів у 1994 році до 12 мільярдів доларів у 
1999 році. Щорічно Україна змушена сплачувати за проценти та борги понад 
3 мільярди доларів. Саме тому українська земля, яка є унікальною за своїми 
властивостями, все більше і більше привертає до себе увагу західних 
кредиторів. Саме тому так настирливо влада здійснює реформування 
відносин власності на селі, руйнує господарства, наближаючи останній крок 
до загальнонаціональної катастрофи. 

Соціалістична партія України вважає за необхідне попередити 
Президента, прем'єр-міністра, членів уряду, голів обласних та районних 
державних адміністрацій про персональну відповідальність за 
неконституційні дії, що неминуче призведуть до загибелі вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва, втрати продовольчої незалежності, 
голоду, соціального напруження та інших негативних явищ, які поставлять 
під загрозу національну безпеку держави та саме її існування. 

Переконані, настане час — і народ суворо запитає з тих керманичів, які 
прирекли його на занепад і страждання, хто своїми діями поставив мільйони 
громадян України за межу виживання. 



	

Фракція Соціалістичної партії України вкотре вимагає негайного 
проведення спеціальних парламентських слухань з проблем 
агропромислового комплексу. 

Голова фракції  
Олександр МОРОЗ. 

21 березня 2000 року. 
  



	

«Володіння землею визначає нашу 
державність» 

Нинішній правлячий режим України, горе-реформатори, які об-
слуговують Трон, проводять наполегливу політику перетворення землі на 
товар, руйнуючи колективні сільськогосподарські підприємства. 

Народу вперто нав'язується ідея, що тільки-но з'явиться на землі 
«справжній господар» одразу потечуть молочні ріки у кисільних 
берегах. 

З якою метою вигадано купівлю-продаж землі? Кому заважає 
колективне землекористування і до чого призведе розпродаж землі? 

Про ці та інші проблеми теперішнього стану сільського гос-
подарства в Україні наша розмова з Головою Соціалістичної партії 
України, народним депутатом України О.О. Морозом — принциповим 
противником перетворення землі на товар. 

— Олександре Олександровичу, Ваше ставлення до Указу 
Президента України Л.Д. Кучми від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки»? 

 
— Оцінити цей Указ можна з кількох точок зору, передусім з 

правової і політичної. 
З правової згадуваний Указ суперечить Конституції України, у статті 

13 якої вказано, що «Земля, її надра водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України,., є об'єктами права власності 
Українського народу», а у статті 14 

- що «Земля є основним національним багатством, що перебуває 
під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набу- вається і 
реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно 
відповідно до закону». До законів Указ Президента не належить. 

Ідея перетворення землі на товар підноситься селянам у красивій 
обгортці: приватна власність на землю гарантуватиме отримання 
банківського кредиту. А вже він — гарантія успіху. Це - обман. Уявімо, що 
колишній голова КСП, його оточення як засновники приватно-орендного 
підприємства, маючи в розпорядженні декілька десятків гектарів землі «за 
чинного порядку виділення кредиту під заставу майна», зможуть отримати 
20-30 тис. грн. під 60-70 відсотків річних. Хіба за наявності такого стартового 
капіталу можна реалізувати який-небудь ефективний проект, більше того - 
підвищити рентабельність виробництва до рівня, який гарантує повернення 
кредиту? У результаті не фоші підуть назустріч землі, а земля піде назустріч 
грошам. Буде зруйновано навіть ті міцні господарства, які ще тримаються 
«на плаву». Буде підірвано всю основу для індустріальних технологій у 
сільському господарстві. Ця основа — відповідні масиви землі. Недаремно 
весь світ прямує до концентрації і спеціалізації сільгоспвиробництва, його 
індустріалізації, а ми — внаслідок «реформ» — котимось у напрямку, 



	

протилежному розвиткові світової спільноти, до рівня середини минулого 
століття. 

Зверніть увагу, держадміністрації на місцях нав'язують таку структуру 
взаємин у господарствах, що реформуються, за яких власниками землі і 
господарства стає кілька осіб, інші односельці здають їм землю в оренду. Але 
орендована земля не є предметом застави і тому про великі кредити не 
йдеться, тобто в цій частині логіка Указу, коментарі його прибічників — 
хибні. Земля в такому разі спливатиме від пайовиків частинами, в міру 
заміни збанкрутілих засновників. Ось чому досвідчені керівники не 
поспішають брати на себе таку відповідальність. їх приваблює хіба що 
обіцянка списати борги й отримати кредити для придбання пального. 
Обіцянки ці вибіркові — тим, хто слухається держадміністрацію. Кращу 
схему для корупції і волюнтаризму на місцях годі вигадати. 

Політична спрямованість Указу Президента — уникнути колективного 
господарювання, яке уособлює спадщину колишнього соціально-
економічного укладу. 

Необхідно ще розглянути духовні, моральні аспекти розпродажу землі і 
руйнування колективного землекористування. Ця проблема і економічна, про 
що йшлося вище, і моральна. 

Для слов'ян земля завжди була святинею, годувальницею. Намагаючись 
впровадити на ній приватне підприємництво західного типу, яке 
характеризується індивідуалізмом, ініціатори перетворень діють всупереч 
звичаям, традиціям. Політика руйнування духу колективізму вигадана не 
доморощеними «реформаторами», вона вперто проштовхується з Заходу. 
Люди неначе не помічають принципової різниці між фермером у західній 
країні і нашим селянином. Фермер - суб'єкт капіталістичного способу 
виробництва. Його мета - прибуток. У нашого селянина традиційно інша 
мета — нагодувати себе, народ, усю країну. Утім, облишимо морально-
етичні міркування, щоб не спокушувати бажаючих відшукати в них вразливі 
місця. Повернімося ще раз до економіки. 

Капіталістичне виробництво передбачає його конкурентоздатність, 
передусім за вартісними показниками, які безпосередньо пов'язані з 
продуктивністю праці. Захопившись західними прикладами, ми повинні були 
б порівняти компоненти ефективності виробництва, у тому числі 
фондоозброєність, зміст цінової, податкової, кредитної політики щодо 
селянина. Нічого ж цього наші «реформатори» не роблять. 

Пам'ятаймо до того ж, що західне фермерське господарство здавна 
прикметне таким ступенем кооперованості та агропромислової інтеграції, 
який нам і не снився. Не випадково, напевно, в об'єднаній ФРН 
східнонімецькі сільгоспкооперативи державою збережені і підтримуються. 
Вони — серйозний конкурент сільгоспвиробникові в ЄС. Вражає те, чому 
цього не хочуть зрозуміти наші доморощені перетворювачі економіки. Адже 
варто було б знати, що для виходу на рівень, приміром, Франції 1988 року 
(свіжіших даних в Україні немає) лише на виробництво комбайнів і тракторів 
нам потрібно витратити понад 110 млрд. грн. Звідки в України такі кошти? 
Хто їх інвестуватиме? Хто зможе закуповувати в таких обсягах техніку? Чи 



	

заведемо коней, як пропонує дехто з оточення Президента? Але і для цього за 
найсприятливіших умов необхідно понад 15 років. Нерозумно. Крім того, не 
лише про техніку йдеться. Хімічні матеріали, меліорація, селекційна робота, 
ветеринарія... Усім цим опікується держава. А це величезні додаткові 
витрати. Чи думав про це хтось із авторів президентського Указу? 

У Житомирі мені розповідали таку історію. Відразу після революції 
селяни села Романівки прийшли до свого поміщика-ліберала, батька 
майбутнього поета-академіка Максима Рильського, за порадою: як поділити 
його землі, як господарювати далі? Згадаймо, це був непростий період, у 
багатьох селах палали панські садиби, а ось у Романівці було інакше. 

Там свого поміщика поважали, він користувався селянською довірою. 
Тадей Рильський порадив селянам кілька днів добре подумати, перш ніж 
прийняти якесь рішення. Прийшли селяни через три дні і кажуть, що не 
змогли знайти виходу: як ділитиметься земля, то кожному захочеться 
отримати кращий шматок. Тоді навчений життєвим досвідом поміщик сказав, 
що він добровільно віддасть селянам всю землю, але господарювати на ній 
вони повинні спільно, інакше не буде пуття. 

Наведений приклад і досвід сьогодення засвідчують, що справедливо 
поділити колективне господарство неможливо: цю проблему не можна 
вирішити. Завжди будуть невдоволені, що, зрештою, призведе до ворожнечі, 
соціальних вибухів. 

— Чи може руйнування колективних господарств призвести до 
різкого розшарування селян за майновою ознакою? 

— Звичайно! Це і передбачається. До того ж на селі посилиться 
вплив тіньового капіталу. Виникне безліч фірм з «подвійною бухгалтерією», 
що також призведе до криміналізації села, до ще більшого розгулу 
злочинності, корумпованості - тобто до явищ, з якими нібито прагне 
боротися влада. 

Але і це не головне. По суті кавалерійським наскоком упроваджується 
система господарювання, яка не має ні перспектив, ні умов, ні досвіду. 
Особливо зважаючи на те, що нинішні селяни ніколи не працювали в умовах 
повної приватної власності, а господарювали — зверніть увагу — вельми 
ефективно на традиційних колективістських засадах. 

При цьому не йдеться про збереження колгоспів як незмінної форми 
організації виробництва. Законодавство передбачає різні варіанти їх 
реформування, які дадуть можливість вирішити головне завдання - знайти 
ефективного, дбайливого господаря. Досвід багатьох господарств у різних 
регіонах України свідчить, що агрофірми, акціонерні товариства, 
сільськогосподарські кооперативи, товариства з обмеженою 
відповідальністю, фермерські та інші господарства можуть без соціальних 
потрясінь задовольняти інтереси людей. Причому частина з них користується 
майновими правами в господарстві, інша - працює на умовах найму. У різних 
структурах є можливість використати фундаментальні закони, нещодавно 
прийняті, - про кооперацію і про оренду землі. 

Іншими словами, спроба загнати всіх у приватно-орендні підприємства, 
де передбачається незаконно і неконституційно реалізовувати права повного 



	

розпорядження землею, — є не що інше, як шкідлива щодо селян дія. 
Відповідно до законів і Конституції її потрібно розцінювати як злочин, 
використовуючи це визначення не стільки в політичному, скільки в юри-
дичному контексті. 

— Як Ви розцінюєте твердження доктора економічних наук, 
радника Президента України П. Гайдуцького про те, що в Україні у 
сільгоспвиробництві економічно вигідніше використовувати ручну 
працю, аніж сучасну техніку? 

— Радник, як завжди, має рацію. Прикро, але він забув, що треба 
запастися п'ятдесятьма мільйонами лопат: кожному, у тому числі й 
немовлятам, по одній. Помічнику не завадило б і дві: не витрачатиме ж 
Президент державний час на обробіток городу. Причому, треба гадати, він 
мав на увазі зміцнення такої практики, коли ресурси до села надходять за 
світовими цінами, ціни на сільгосппродукцію диктуються державою, а праця 
не оплачується зовсім. Не витрачай коштів на ресурси - ефективність буде 
вищою. Не виплачуй зарплати — ще вищою. Але як вченому, який отримав 
ступінь за радянських часів, коли вимоги до наукової складової дисертації 
були набагато вищими, ніж тепер, йому не завадить згадати: те, що він 
пропонує, означає жорстоку експлуатацію людини. Нехай приховану, але 
експлуатацію. Її на своїх горбах давно відчувають усі селяни, а тепер і 
більшість мешканців міста. 

З іншого боку, а що ще залишається говорити радникові Президента, 
коли такі поради вже призвели до руйнування всього агропромислового 
комплексу? Коли катастрофічно не вистачає техніки, запасних частин, майже 
невирішуваною загальнонаціональною проблемою стає забезпечення села 
пальномастильними матеріалами? Ось і доводиться радникам Л. Кучми 
пропонувати Україні запозичувати досвід організації сільгоспвиробництва в 
Ефіопії та інших країнах «третього світу», у яких більшість населення 
голодує... 

1 нас очікує суцільний голод, якщо селянство вкотре буде ошукано і 
дасть зруйнувати систему існуючого землеволодіння, допустить розпродаж 
землі. 

Продавати треба вирощене на землі, а не саму ЗЕМЛЮ. Продати 
ЗЕМЛЮ, яка нас годує, все одно що зрадити або продати МАТІР... 

— Яка політика Соціалістичної партії, її фракції у Верховній 
Раді України щодо проблеми власності на землю? 

— Соціалісти не раз попереджали, що ситуація в сільському 
господарстві через недалекоглядну політику правлячого режиму з кожним 
роком ставатиме дедалі катастрофічнішою. Вона призвела до руйнування 
всієї системи землеробства, матеріально-технічного забезпечення, 
диспаритету цін на промислову і сільгосппродукцію, до вимивання грошей і 
до суцільної бартеризації, що відкинуло наше сільське господарство на 
кілька десятиліть назад. Знищується соціальна сфера села, руйнуються вікові 
устої сільського життя. 



	

Ми ніколи не були проти прогресивних реформ на селі. Але одна 
справа — продаж земельних ділянок разом із будинком, гаражем, дачею. І 
зовсім інша - торгівля землею - головним загальнонаціональним багатством. 

Реалізація Указу Президента по суті призведе до пограбування усього 
агропромислового комплексу, створеного працею багатьох поколінь, 
знищення великого товарного виробництва. Цьому ми послідовно 
протистоїмо, пояснюючи суть трагедії, що зароджується. 

У проекті Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики України», який внесли на розгляд до Верховної Ради депутати-
соціалісти, конкретно і чітко визначено аграрну політику нашої партії. 

Ми визнаємо багатоукладність сільського господарства, необхідність 
створення умов для взаємодії всіх форм власності на селі, але ми проти 
купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Земля може 
надаватися у вічне користування з правом успадкування тими, хто на ній 
працює, і тими, хто живе на селі (вчителі, медики, працівники культури 
тощо). 

Ми пропонуємо чіткий і зрозумілий шлях відродження 
сільськогосподарського виробництва через встановлення єдиного податку на 
землю; забезпечення цінового паритету на сільгосппродукцію і промислові 
товари; державну підтримку села шляхом дотацій і пільгового кредитування 
сільгоспвиробництва. До речі, так діють держави, на які начебто посилаються 
ура-реформатори. 

Соціалісти вважають, шо реформування АПК повинно йти шляхом 
збереження і подальшого розвитку великотоварного виробництва, 
підвищення матеріальної зацікавленості селян в успішній діяльності їхнього 
господарства. 

Щодо ситуації, яка склалася, коли місцева адміністрація, запопадливо 
виконуючи Указ Президента, намагається нав'язати «попизацію» 
господарств, наша порада селянам: перетворюйте свої господарства в 
сільгоспкооперативи або товариства з обмеженою відповідальністю. Ви 
збережете при цьому всі переваги колишніх форм господарювання, а значить, 
і перспективу підвищення ефективності виробництва. З іншого боку, 
мобільність управління, теоретично передбачувану в приватно-орендному 
підприємстві, також буде забезпечено. Але - за дотримання прав людей, за 
демократичності, прозорості управління, без перспективи втратити основне 
багатство України - ЗЕМЛЮ. 

Це корінне питання. «Володіння землею визначає нашу державність» - 
так записано в проекті нової редакції нашої Програми, яка розглядатиметься 
через півтора місяця на з'їзді Соціалістичної партії України. 

Розмову вів                                                              Петро СТЕПАНОВ.  



	

Зраджувати землю — гріх неокупний 
Виступ 13 червня 2000 року на дні уряду у Верховній Раді України 

Аналіз інформації уряду та інших матеріалів, що стосуються 
обговорюваного питання, переконують, що Верховна Рада зробила помилку, 
так сформулювавши тему Дня уряду. Поєднання Звіту про виконання Закону 
«Про пріоритетність...» з аналізом продовольчої безпеки держави дало 
можливість авторам інформації не сказати конкретно ні про Закон, ні про 
безпеку. Водночас у цьому вбачається характерна ознака діяльності влади в 
Україні: неконкретність, намагання уникнути відповіді на точні запитання. 
Адже, взявши до рук Закон «Про пріоритетність...» тепер, через 10 років, слід 
було б сказати так: ми правильно визначили ключову ланку розвитку 
держави - соціальний розвиток села. Завдяки лише йому можна 
сподіватися на «...економічну незалежність держави, відродження селянства 
як господаря землі, носія моралі та національної культури». Тому варто 
зіставити наміри з реальними результатами, назвати причини успіхів і 
невдач. 

Ні, цього немає. Натомість знову панегірики «безальтернативному 
курсу». Звертаюся до авторів інформації: ви ж ставите в двозначне 
становище главу держави. У своїх доповідях «Шляхом радикальних реформ» 
шестирічної давності та недавньому посланні він мало що говорив про АПК і 
соціальну сферу села. Навіщо ви нав'язуєте йому свої міркування? І чи свої? 
А потім, чим же хвалитися?! Ви ж правильно пишете, що спад валового 
виробництва сільськогосподарської продукції за десятиріччя вимірюється 
уже так: удвічі, і що сталося це через 20-разове зменшення обсягів 
капіталовкладень у сільське господарство. А що було тому причиною? 
Читаємо статтю 1 Закону: «Пріоритетність забезпечується... шляхом таких... 
заходів: повного ресурсного забезпечення капітальних вкладень для 
соціально-економічного розвитку села та агропромислового комплексу». 
Це п'ятий абзац статті, а нижче примітка: «Дію абзацу п'ятого статті 1 
зупинено Декретом № 14-93 від 22.01.93 року». 

А всього зупинено Декретами дванадцять норм Закону. Це були 1992-
1993 роки. Ще кілька місяців тому автори Декретів не знали, що будувати, не 
мали програми дій, але точно знали: підтримувати і захищати село не треба. 
Така вироблялася політика щодо села. І саме Л треба аналізувати, бо вона 
повністю суперечить суті Закону. 

Трапилося так, що до кінця 1994 року проголошені Декретами ідеї не 
реалізовувалися. 1995-й рік ще зберіг у собі інерцію попередньої системи 
господарювання. «Це дало можливість, - пишуть автори інформації, - до 1996 
року забезпечувати рентабельне виробництво сільськогосподарської 
продукції, відповідний рівень доходів сільського населения та обсяги 
капіталовкладень у соціальну і виробничу сферу». 

«Разом з тим, - продовжують автори, - негативні чинники середини 90-
х років спричинили...», скажемо коротше, обвал. Так називайте ж ці чинники! 
Вони - згубна економічна політика, особливо політика аграрна. 



	

Що Закон був потрібним, сумнівів немає. Його б років десять 
виконувати - село б розквітло. У вас на руках додатки до інформації. 
Погляньте, у 1990 році в Україні було менше восьми відсотків газифікованих 
сіл, зараз — близько третини. А могло ж бути вдвічі більше. За дев'ять років 
введено приблизно 50 тисяч кілометрів газових мереж, але в 1994 році їх 
вводилося втричі більше, ніж у році минулому. Повний обвал розпочинається 
з 1996 року по всіх соціальних об'єктах: шляхи, лікарні, дошкільні заклади, 
водопроводи тощо. А паралельно з цим розцвітає бартер, корупція, цінові 
ножиці додушують господарства, зупиняється виплата зарплати і пенсій. В 
інформації є цікава діаграма співвідношення індексів цін на реалізовану 
сільськогосподарську та промислову продукцію, спожиту в сільському 
господарстві. До 1994 року «ножиці» були непомітні, тепер же шестиразова 
різниця — не на користь хліборобів. Оце і є характеристика політики. 
Злочинної щодо села політики. 

Саме тому в альтернативному проекті постанови ми (я, Микола Пасєка 
та Валентина Семенюк) пропонуємо дати оцінку не урядові (що з нього - 
піврічного - взяти?), а політиці. Але добре придивитися, куди веде уряд: з 
проектом Земельного кодексу, з розпорошенням господарств і розгортанням 
всеукраїнської трагедії довкола недолугого паювання землі та перетворення 
її в товар. 

Авторам прожектів щодо перетворення нинішнього сільського 
господарства в конкурентне ринкове господарство (при відкритій економіці) 
варто знати: для такого перетворення потрібно інвестувати в галузь тільки 
на виробництво близько 200 мільярдів гривень. Це ж утопія, порівняйте: 200 
і 0,6 — те, що вкладене в основний капітал села в 1998 році (Статистичний 
довідник за 1998 рік, стор. 77, п.5.1). 

Якщо маєте хоч трохи глузду, зупиніться! Ви ведете село до загибелі, а 
державу - до кінця. Точніше, село якось виживатиме як елемент колонії. Але 
запам'ятайте, найефективніший власник землі (а їх буде з десяток на всю 
землю в Україні) ніколи не робитиме інвестицій у землю. Йому це буде 
невигідно. Він братиме орендну плату за землю від своїх наймитів, які 
сьогодні ще прав на землю не втратили, а завтра за відомими неконсти-
туційними указами віддадуть її за безцінь. Так само, як це було з ваучерами. 

Хіба ж не так робиться сьогодні з лізингом, який став способом 
викачування коштів з селян, способом подорожчання техніки? Це специфічна 
оренда майна власника або посередника. Інші країни, у тому числі Росія, 
продаючи техніку селянинові, відразу з бюджету компенсують до половини її 
вартості. Це - по-державному. Треба, щоб уряд цей досвід запозичив. 

А поки що є лізинг. Такий же механізм взаємин збережеться тоді, коли 
земля стане не власністю селянина. Він розраховуватиметься за 
використання вчора іще своєї землі мінімум третиною врожаю. То чистий 
дохід нового, «ефективного» власника. Навіщо йому робити інвестиції в 
землю? 

Це ж очевидні речі. Ми тільки-но пережили бум в ОДВП. Куди пішли 
капітали — на кредити виробництву? Ні, туди, де надійний і легкий дохід. 



	

Скільки можна просити урядовців, науковців-«реформаторів»: не 
закликайте до перетворення землі в товар. Ви ж не шамани, а спеціалісти. 
Доведіть розрахунками, що це вигідно селянинові, господарству, фермеру, 
суспільству, державі. Доведіть, а потім уже «штовхайте» новий Земельний 
кодекс. Земля - не фабрика. Її можна втратити назавжди разом з державою. 

Звертаюся до більшості. Ви що, вважаєте, ваше угодовство пройде 
безслідно? Якщо, не читаючи Земельного кодексу, ви наввипередки 
голосуєте за його включення до порядку денного, то не думайте, що вам це 
минеться. 

Зраджувати — гріх. Але зраджувати землю - гріх неокупний. 
Я згоден разом з однодумцями вести відкриту дискусію з цього 

приводу з будь-якими «реформаторами». Пропозицій для нормального 
вирішення проблем села у нас достатньо. Давайте вийдемо у відкритий 
телеефір (хоч відкритий ефір - це ше одна утопія для «демократичної» 
України. Навіть це засідання іде в закритому для телебачення режимі. А 
закон передбачає інше). Ми ж не можемо робити такі кардинальні повороти 
по-злодійськи, крадькома від народу, заганяючи його у безвихідь ре-
форматорською облавою. 

Ще раз звертаюся до всієї більшості, щоб не говорили, що вас не 
попередили, що не розібралися. А щоб тривога переймала і вас, нагадаю: 
минулого року з 29 тисяч сіл України в половині не народилося жодної 
дитини. Оце підсумок реформаторського курсу, оцінка виконання Закону 
«Про пріоритетність...», оцінка усім нам, шановні керманичі держави. 

Пропоную підтримати проект постанови, внесений групою депутатів, 
або поєднати два проекти, щоб не пропали ті копійки, які могли б дійти до 
села, якщо ця постанова виконуватиметься.  



	

Земельний кодекс — клубок нових проблем 
(З виступу на сесії Верховної Ради України 05.07.2000 р.) 

Удосконалювати земельні відносини треба. Вчора один з голів 
обласних рад, як аргумент на користь нового Земельного кодексу України, 
згадував, що гектар землі в місті сягає за 40 тис. доларів, що купівля-
продаж її стала фактом. 

Дивна логіка і плутанина. Земля в місті — це територія. Вона повинна 
коштувати не 40, а, можливо, 240 тисяч. І нехай купує той, хто може, якщо 
він не вірить у законну довгострокову оренду. Не вистачає закону — пишіть, 
не блокуйте, зокрема, закон про комунальну власність. 

Але земля сільськогосподарська — це специфічний засіб ви-
робництва і середовище буття нації. Торгувати нею не можна. Сказав би: 
це гріх або злочин, як відразу почуєш «благородне» обурення урядовців-
«реформаторів», котрі спираються на «аргументи» найнятих академіків. Але 
ж і ті не дали жодного, підкреслю, жодного розрахунку доцільності 
перетворення землі на товар. 

Місяць тому була опублікована в «Сільських вістях» моя стаття з цього 
приводу. В ній багато розрахунків. Жодного контраргументу з боку 
ініціаторів продажу землі не чути. Бо нема! Пропонував: давайте в прямому 
телеефірі проведемо дискусію. Не про хіт-паради йдеться, а про землю, про 
долю держави. Бажання не видно. 

Тільки й чути заклики, як, мовляв, добре буде, коли земля, 
перебуваючи у ринковому обігу, набуде ціни і таке інше. Навіщо ж брехати? 
Чи ініціатори продажу землі справді вважають, що вони діють у країні 
дурнів, де Держкомзем і уряд виступають як кіт Базиліо і лисиця Аліса, а 
парламент ніби Буратіно під патронатом аж кількох батьків Карло? Рідних чи 
хрещених - не так і важливо. 

Рух землі буде? Так. Ціна зростатиме? Ні. На прикладі ваучерів уже 
переконалися, тим більше, що криза загострилася, агропромислове 
виробництво в агонії, в країні господарює долар. 

Повий хазяїн інвестуватиме аграрне виробництво? Ні. Рентні 
платежі, котрі він присвоюватиме, доходніші, аніж віддача від 
інвестицій. Навіщо ж ренту віддавати приватнику, ймовірно, іноземцю? 
Чому не взяти її за основу всього податкового законодавства, розділити між 
сільськими та іншими місцевими радами, зробити основним доходом і 
державного бюджету? Звичайно, від того зростуть відповідно і ціни на 
продукти землеробства, увібравши в себе вартість землі, але зросте і 
зарплата, встановлюватиметься на сільськогосподарську і промислову про-
дукцію частковий паритет, про який так розводяться сучасні «казкарі». У нас 
же прекрасний закон про оренду землі. А ціни на аграрну продукцію - 
джерело обігових коштів у промисловості, знову ж таки зростання зарплати, 
наближення до необхідного балансу споживання. 



	

Механізм застави працюватиме? Так, але тільки в одному вигляді, - як 
спосіб переходу власності. Хліборобу кредит не по кишені, навіть якби він 
був (тимчасово) власником. 

Паювання в «натурі» можна провести справедливо? Ні. Про такий 
механізм навіть не йдеться в проекті. Навіщо писати про завдання, які в 
принципі вирішити неможливо. 

Гарантії законності і справедливості щодо тих 16 млн. громадян, що 
проживають у селі, можна передбачити? Ні, це взагалі фантастика, в селі уже 
зростає напруження. Люди інтуїтивно відчувають, що їх одурять, але поки 
що спрацьовує суперечність: одних ошукали сьогодні, решту ошукають 
завтра. «Завтрашні» думають, шо вони мають перевагу. 

То які ж проблеми вирішує новий Земельний кодекс України? Ніякі, 
зате нових створює безліч. 

Навіщо це робиться? Щоб відмити амністований капітал. Щоб 
протиставити фінансовому капіталу нашу землю. Приблизно так сказав учора 
академік П. Саблук. Йому варто було б нагадати, шо «вільних» фінансів у 
світі кілька трильйонів доларів, вони проковтнуть українську землю, навіть 
не помітивши того. 

Дивно виходить: тільки наблизилися до грамотного вирішення 
проблеми через податок, цінову і кредитну політику, тільки почали 
забезпечувати це законодавчо, як знову галопом по реформах. 

Пропоную: 
1. Проект відхилити, відправивши на доопрацювання. 
2. Результати голосування опублікувати в «Голосі України». Якщо 

злочинна затія вдасться, будуть відомі автори. Люди невдовзі про них 
згадають. 

3. У разі підтримки моїх пропозицій, ми на осінь підготуємо 
нормальний проект, до того ж у повній відповідності до Конституції. 

Нарешті, звертаюсь до більшості, до окремих її депутатів. Не 
прогинайтеся так низько! Коли вас обирали, ви ж не казали людям, що будете 
такими боягузливими. Станьте нарешті депутатами!  



	

Демократичний соціалізм — це і є суть 
соціалізму! 

Звітна доповідь Політради СПУ VIII з'їзду 
Соціалістичної партії України 

Шановні делегати і гості з'їзду! 
Товариші! 
В історії нашої партії цей з'їзд посяде 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 наші 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 нової 
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 наша програма виходила з уявлень, які 
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 змін. 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, шо 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 
суперечності», використання партією засобів масової інформації для форму-
вання 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 згадані 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 шо 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 змін у нашій 
державі впродовж останнього десятиріччя, назву лише їх інтегральний 
результат - втрату трьох (за іншими даними - чотирьох) мільйонів 
населення. Це підсумок нинішнього етапу реформ. Трохи детальніше 
зупинюся на політекономічному аналізі змін, водночас шукаючи відповідь на 
кілька найважливіших запитань: 

— в чому полягає основна суперечність в сучасній Україні і як вона 
впливає на стан і перспективи політичних процесів? 

— чому ми звинувачуємо нинішню владу і вважаємо конче не-
обхідним її змінити? 

Є класична формула природи суспільних суперечностей, котра 
покладена 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 
зміни 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, шо «підтягувала» людину до правової і моральної стійкості, 
- її спів- власність 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 безплатним 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 притому 
ще й радий, бо він нарешті зрозумів, що науковий вираз «відчуження людини 
від праці» є звичайне, буденне тепер безробіття, яке стосується не менше 
третини працездатного населення. 

Зовні виходить, ніби між продуктивними силами і виробничими 
відносинами суперечностей немає, бо деградація їх взаємна. В тому то й 
справа, що суперечності є, вони гострі. 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 продуктив-
них сил. Відносини регресивні не лише порівняно зі світовими тенденціями, 
а навіть з понівеченими продуктивними силами України, особливо, якщо 
брати до уваги головний компонент сил - людину. 

Ця головна суперечність 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 
виробничих 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 ство-
рюваного 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 
кожного і всі «замазані» (злодійський жаргон вимушений, він віддзеркалює 
те, що в державі домінує), використання державних органів (прокуратури, 
міліції, служби безпеки, податкової інспекції, господарських керівників (!) і 
представників держадміністрації) для переслідування інакодумства — 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 
підтверджує, що штучний відрив виробничих відносин від продуктивних 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 прогресу в розвитку продуктивних сил. 

У сучасній Україні «будівництво згори» регресивне, а методи все 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 основної суперечності 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. 

Притому треба мати на увазі, що влада в Україні специфічна. Створена 
за номенклатурно-клановим принципом, вона за кілька років стала системою 
в системі, відокремленою від тих, ким керує, себто від народу. А 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 обгрунтувань такого висновку, зішліться на практику 
в Донецьку, Житомирі, Дніпропетровську.., будь-де: області чи районі. Чим 
займаються держадміністрації, - виробництвом, соціальною сферою? 
Виключно - 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 пан, 
або пропав», або повне знищення опозиції, щоб, утримуючи владу, уникнути 
відповідальності, або зникнення цієї влади з політичної сцени. З цього при-
воду ми, соціалісти, говоримо так: ганьба представників влади нам ні до чого 
(тим паче, в її структурах достатньо і порядних людей). А ось усунення 
камарильї від влади — необхідне і невідворотне. 



	

На головну внутрішню суперечність 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 головну 
суперечність сучасної світової системи. У проекті нової редакції програми 
воно визначене як «поляризація інтересів країн «золотого мільярда» і ре-
шти 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 нездатна 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, Лиси- чанському НПЗ, в металургійному 
і хімічному комплексах, системі хлібопродуктів, портовому господарстві і 
морському транспорті, нафтогазовому комплексі, мережі продуктопро- водів 
і сховищ. 

Тим часом структура капіталу все більше змінюється на користь 
капіталу зовнішнього, що (незважаючи на доцільність різного виду 
зовнішнього інвестування) при порушенні оптимального співвідношення 
перетворюватиме Україну на придаток світової системи господарства, фор-
муватиме продуктивні сили 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 дома займаються т.зв. «економічним туризмом» або стоять за рундуч-
ками 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, які вводяться тепер, 
невблаганно вступають у суперечність з існуючими, намагаються їх 
підпорядкувати собі (у нас - з допомогою держави), то перспектив для ін-
дустріалізації і прогресу не залишається зовсім. Яскравий приклад — 
ситуація в АПК. Розвал інтеграції і агропромислової кооперації, основ 
індустріальних технологій в рослинництві і тваринництві під 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 Україні та її народові. 

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 по-
льові 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 основи 
прогресу в майбутньому, нічого доброго не дасть. Така мета (хоч ми і не її 
прихильники) нездійсненна. Досяжним при нинішній політиці буде лише 
колоніальне становище 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. 
Він - 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 однопартійності. 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 ком-
бінаціях, 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 однопартійності - 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 
цільність різного виду зовнішнього інвестування) при порушенні 
оптимального співвідношення перетворюватиме Україну на придаток 
світової системи господарства, формуватиме продуктивні сили 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 дома 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, які вводяться тепер, 
невблаганно вступають у суперечність з існуючими, намагаються їх 
підпорядкувати собі (у нас - з допомогою держави), то перспектив для ін-
дустріалізації і прогресу не залишається зовсім. Яскравий приклад - ситуація 
в АПК. Розвал інтеграції і агропромислової кооперації, основ індустріальних 
технологій в рослинництві і тваринництві під 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 Україні та її народові. 

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 по-
льові 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 основи 
прогресу в майбутньому, нічого доброго не дасть. Така мета (хоч ми і не її 
прихильники) нездійсненна. Досяжним при нинішній політиці буде лише 
колоніальне становище 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. 
Він - 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 однопартійності. 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 ком-
бінаціях, 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 однопартійності - 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, шо риються на смітниках, епідемії тифу, СНІДу, 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 само-
визначення; 

- 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 вони 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 становища і не бачать 
способу, яким це становище 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 малоприваблива. І щоб не 
«тиснути на сльозу», а тим більше не вдаватися 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 наша 
програма-мінімум ніби незвично для партійного документа багато місця 
відводить конкретним питанням: 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 змін, котрих ми добиваємось в Україні для 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 млн. 14,5 млн. громадян - 
пенсіонери, 60% до працездатного населення. Головним чином через 
безробіття ВВП в Україні 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 фактора (енергія, 
виробнича кооперація, ринки). Невиправдані експерименти протягом 
останнього десятиріччя поглибили деформації, що для нашої економіки були 
характерними. Виникла якісно нова модель, що не забезпечує жоден з 
критеріїв доцільності існування економіки: ефективність використання 
капіталу, його прискорене відтворення, справедливість розподілу та 
стабільність. 

Спотворюючи міжгалузеві стосунки, надмірно розвинулось по-
середництво. 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, шо з 
допомогою влади створили позадержавні угруповання економічних моно-
полістів 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 
становить 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, шо, 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 яко-
го 130-140 грн. і з 1996 року не індексується, хоч гривня за цей час упала в 
ціні в 2,5 раза? 

Неймовірно здеформована структура споживання. Коли скрізь у 
світі, як раніше в СРСР, співвідношення середньої та мінімальної зарплати 
становить 2-2,5 раза, 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 четвертей населення повинні мати се-
редній 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 повну неспроможність. 
Кредити не вирішують жодної з проблем держави і нинішні позички 
зводяться лише до примітивної схеми перепозичання при загальному 
зростанні боргів. А їх же до 1994 року не було зовсім. 

Що політика влади спрямована «не туди», точніше, що політики немає 
як такої, видно з аналізу індустріальної структури економіки. Україною вона 
успадкована здеформованою, коли над усіма домінувала саме індустріальна 
(планова) 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 і 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 корпо- ратизовували і приватизовували. Відбулась 
небачена в світовій практиці деіндустріалізація економіки, замість трьох 
секторів: індустріального, ринкового і натурального залишається в зарод-
ковому (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, шо займаються 
посередництвом. їх інтерес недалекий, «від корита». Це теж одна з причин 
нинішнього стану України, бо правду кажуть аналітики, що структури влади 
сучасної України нездатні не тільки вирішувати завдання, що стоять перед 
державою, а й формулювати їх. 

У новій редакції програми партії ми пропонуємо низку заходів для 
подолання кризового стану в економіці, і не лише в ній. Віддаючи 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 постаттю має стати наш 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 й 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, Ю. 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 
посланні до парламенту, зіславшись притому двічі на В.І. Леніна, хоч той 
говорив зовсім не так і з абсолютно іншого приводу. Зокрема, «...вчора було 
рано, завтра буде пізно...» в устах Ілліча стосувалося інтересів народу, в 
устах Даниловича - інтересів злодіїв. А в решті - ніби сходиться. 

Для здійснення накресленого потрібні адекватні засоби. Оскільки 
накреслене 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 злочинах 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 суспільною свідомістю і 
поведінкою народу можна тільки тоді, коли він доведений до злиденного 
матеріального і духовного стану. В Україні кінця 90-х років зіткнулися дві 
тенденції: успадковане патерналістське сприйняття держави людиною і 
потреба самостійно боротися 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, протестні настрої не переростають в політичну дію. Страх па-
ралізує людину і множиться серед громадянства. Цим доволі успішно 
користується влада. Така влада може триматися лише на злиднях і 
невігластві. 

Якраз тому влада і не дбає про 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 суперечності 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, гвалтівні і незаконні форми 
його проведення вже одержали наші політичні оцінки. Висловилися з того 
приводу, при нашій підтримці теж, і міжнародні організації - РЄ, 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 т.з. референдумі, ігнорування всіх наших матеріалів, що 
доводять зловмисність таких порушень, змушений був визнати, 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 однопартійців, 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 принципова 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 
безкарності, і недалекоглядність тих, хто, використовуючи інструменти 
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 законотворчу 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, це 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 виявила, хто є хто. Водночас вона виразно 
показала, що Україна сьогодні на роздоріжжі. На зламі тисячоліть куди 
вона попрямує: в 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 новій редакції, на наш 
погляд, вистачає аргументів щодо такої ролі, особливо в частині під назвою 
«СПУ — лівоцентристська партія», адже першою ознакою такого місця ми 
вважаємо перебування партії в 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 можливості 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 
тільки 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, це неможливо, 
це страшно». 

Виявляється, можливо. Звідси висновок на майбутнє: готуючи таку 
кампанію, треба мати подвійний, потрійний запас міцності: матеріальний, 
кадровий, фінансовий, технологічний. 

Об'єктивно оцінюючи, визнаємо: ми не могли все це зробити 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, умовах, 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 усіх 
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 постать 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, їхня 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 змін, 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 якшо 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? Хоч це прикро говорити, та ще в присутності керівництва 
Компартії, проте 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 наявний 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 

підтверджували: 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 просвітницької 
роботи. Ми зобов'язані були скористатись такою нагодою. 

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 
неодноразові 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, найбільше 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, резервуванням 
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» вданому 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 за 
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 
кампанії. Ми не зовсім переконливі були в своїх пропозиціях, допущено 
крен 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 кінці 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 впливу, 
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 Президента. 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; 

⎯ наші 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 впливом 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 з виборів 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, 
накреслено 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 

референдумом 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 ор-
ганізаційними 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 особах 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. Один 
лише приклад. У Решетилівці Полтавської області дізнатися, як знайти 
першого секретаря райкому партії І. Омельченка, можна у кожного пе-
рехожого, бо він, кажуть земляки, порядна людина і його гріх не знати. 
Зрозуміло, що високий авторитет — це надбання завдяки моральним якостям 
партійного ватажка, повсякденній праці з людьми, боротьбі за їхні інтереси, 
намагання відстояти їх всупереч владі. А коли є особистість - є і люди, які 
тебе підтримують, є і вимушена повага влади, є партійна організація, яка в 
Решетилівці становить 500 осіб. Вона не зменшилась і після виборів. 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 кампанії ми здобули підтримку, як правило, більше 
20% виборців. 

Життя підтвердило, що курс на реформування, оновлення, зміцнення 
лав, професіоналізацію партії, взятий VI—VII з'їздами СПУ, єдино 
правильний. 

На момент проведення VI з'їзду чисельність СПУ становила 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 01.05. ц.р. чисельність партії 
становить понад 28 тисяч членів. 

Частина партійців з різних причин не перереєструвалась. 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 перебувають в 
партії фактично на напівлегальному становищі, оскільки специфіка їх роботи 
в структурах влади, бюджетних організаціях, в органах господарського 
управління в умовах терору не дає можливості скористатись конституційним 
правом працювати в партії легально. Новій Політраді слід буде вивчити спе-
цифіку роботи з такою частиною активу, поширити специфічний досвід. 

Важливо відзначити, що в СПУ вже після президентських виборів 
вступили понад 2 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 статистику 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 зі створення та 
реєстрації регіональних структур партії (їх побільшало 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 новою 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 виборів, була звітно-виборча кампанія. Як вже 
було сказано, вона супроводжувалась перереєстрацією. 

Прихід в партію нових людей, які поділяють сучасні соціалістичні 
погляди, привів, що є природним, до зміни керівництва в багатьох районних, 
а також в Кримській республіканській, Дніпропетровській, Рівненській, 
Чернівецькій обласних організаціях. 

Досить напружено відбувалася 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, 
а 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 стан 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 інші, 
радикалізм більше притаманний її керівництву. Це не те ж саме, що 
принциповість. Не завжди враховується місцевий фактор, який теж не 
простий, але за змістом щодо згаданих проблем протилежний донецькому. 
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 до 
перших секретарів обкомів О. Рибакова та О. Покровського. Вони 
стосуються в першу чергу створення у визначені терміни 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. Йдеться 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, не 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 сво'іх 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 дій, 
спрямованих на розкол партії, що повністю збігалося з лінією влади на 
політичне та організаційне знищення СПУ. 

Заради збереження партії Політрада вдалась до необхідних кроків: 
вісім членів Політради, в т.ч. три колишні секретарі 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. 

За своєю натурою люди різні. На них тиснуть різні обставини: сімейні 
справи, відчуття перспективи, врешті, честолюбність. Це нормально. 
Поразка партії в кампанії не могла минути 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 ніде 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 н 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 можна сказати про Олександра Пеклушенка, 
Якова Бондара, Станіслава Сідлецького, Леоніда Мордовия, 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 Ля- щенка 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 на-
лежне! З іншого боку, все це спонукає партію, її керівництво до активної дії. 
Бо чесні люди не 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, надалі підготовку ідеологів слід розглядати як безперервний процес 
і 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, а 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 й організатора. Кожен член партії має 
передплачувати партійну газету та мати як одне з головних доручень - бути її 
розповсюджувачем. 

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 прихильників посилено 
правозахисиу 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, ор-
ганізовують 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 перебувають 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 їхніх 
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 надалі жодне посягання влади на права та 
свободи членів партії та наших прихильників 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 гасел 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 
«Право- захист» 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, з якими не просто, 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 далі, 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 програми партії, було б не під 
силу менш досвідченим активістам. Можна сподіватися, шо 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 з 
практичним досвідом відповідальної роботи людину. Деякі недоліки 
особистого плану ми знімаємо в робочому порядку, а в цілому йому варто 
позбутися певної розхри- станості, 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 
жаль, вже під час утворення керівних органів парламенту ми відчули наміри 
керівництва Селянської партії вести іншу політику, ніж передбачена 
попередніми домовленостями, в тому числі й Угодою про створення блоку. 

Восени 1998 року, незважаючи на наші застереження про недоцільність 
роз'єднання, була створена окрема фракція Селянської партії України. Саме з 
того моменту, вважаємо, розпочалося руйнування парламенту. 

Подальший розвиток подій показав, що розкол блоку був спричинений 
серйозними прорахунками у виборі складу партійного списку не тільки з 
числа селян. 

З кінця 1998 і майже весь 1999 рік зусилля членів фракції були 
зосереджені на участі у виборах Президента України. Пізніше — в колізіях, 
що стосувались розколу парламенту, Конституції тощо. Переважна більшість 
депутатів поставилась 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 і 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 
долучення 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. 

Ці 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 часом 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, обміном, досвідом, наданням 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. 
Воно порушувалося 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 шодо 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 впливало те, що ми виросли зі свого минулого, а 
демократичний соціалізм як дефініція скомпрометував себе стараннями М. 
Горбачова, О. Яковлева та інших. Частині дискутантів не підходило те, що 
словосполучення «демократичний соціалізм» згадується часто в документах 
західних соціал-демократів, а це опортунізм, ревізіонізм і всілякий інший 
«ізм». Забувалося притому, 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 
давнє коріння і стосувалися, зважте, якраз слова «соціалізм». Річ навіть не в 
тому, хто мав рацію — Ленін чи Берн- штейн, 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 ви-
робництва, 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 еко-
номіки і багатьох інших обставин. В узагальненому випадку наші 
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, в т. ч. у 
структурах держави. Це відбувається тоді, коли паростків соціалістичності 
стає достатньо для такого відтворення, отже і сама надбудова починає 
функціонувати для задоволення інтересів згаданих паростків, кількість яких 
якісно впливає на всі процеси в суспільстві 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 своїх інтересів. Йде пошук компромісу, 
пошук через надбудову (право, закон, мораль тощо). Не варто доводити, що 
способом досягнення такого 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. Нас 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 забезпечуватися звільненою працею. 

Шлях наш тяжкий, але правильний. 
Нас будуть переслідувати, але нам вистачить мужності. 
Нас будуть паплюжити, але наша мораль вище бруду і брехні. 
Нас будуть залякувати, шантажувати, купувати, але правда не 

купується! Купується тільки зрада. 
Наша сила в єдності і правді! 
Разом з народом - до кращої долі! 
20.05.2000 р.	  
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