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«Людина — за Горьким — де система фраз». Скидається на те, шо 
письменник мав на оці передусім побратимів з літературного цеху. Оскільки, 
як би хто з них не перевтілювався і не ховався за своїх героїв, одначе 
інтонація, мовний лад видавав істинного речника. 

Інша річ, коли цю формулу припасовувати до «системи фраз» писаних 
виступів, а то й цілих збірників статей політичних діячів. Особливо ж, до 
недавнього часу. 

По-перше, всі ті виступи і «книги» писали за них колективно цілі 
легіони помічників та референтів. По-друге, отже, вони якщо й різнилися між 
собою, то тільки «стилем» нової команди дорадників. 

Олександр Мороз належить до тих небагатьох політичних діячів, котрий 
переважно сам пише свої виступи. І — щонайхарактерніше: пише як говорить, 
і говорить як пише. Себто, якраз йому до лиця горьківська формула. 

Це і добре, оскільки за системою фраз вгадується жива особистість 
автора. І водночас — вельми клопітно для самого автора, позаяк опонентам 
легше поціляти в «живу мішень», аніж в безособові блоки фраз, 
сконструйованих помічниками. 

Система фраз Олександра Мороза окреслює цілісну і цілеспрямовану 
особистість з чітко визначеними емоційними «збоями», що характерно для 
натури поетичної. Навіть у «прохідних» виступах, статтях чи репліках 
відчувається його «его», а відтак збірники статей і виступів Мороза цікаві не 
тільки як суспільні чинники. 

Не вдаватимусь до аналізу його політичних поглядів: вони відомі всім. 
Олександр Мороз — соціаліст центристського вибору. Себто, сповідує ідеї 
соціальної справедливості, істинного народовладдя. В деяких вузлових 
питаннях зближується з комуністами, особливо ж у неприйнятті концепції, за 
якою земля має стати товаром, себто — піти на продаж. Тут у ньому гору бере 
і його сільський родовід, і практика як фахівця-аграрія. 

Він — за співіснування різних форм власності, і, якщо вже й за ринок, то 
соціально орієнтований, за обов'язкового морального і матеріального захисту 
тих верств населення, які опинилася на межі виживання. І якщо вже й за 
приватизацію — то за чесну, гласну і відкриту, аби основні надбання трударів 
залишилися в їхніх руках. 

Олександр Мороз — державник в найточнішому розумінні цього 
поняття. Він — за суверенну, незалежну Україну. І, водночас, категорично 
відкидає вузьколобу, хуторянську модель самоізоляції від сусідів, далеких і 
близьких. Йому категорично ворожа русофобія і — взагалі — будь-яка фобія. 
Він — інтернаціоналіст в сенсі братерства з усяк сущими народами на землі. 

Хотів би віддати належне Олександрові Морозу за послідовну і мужню 
оборону гідності солдатів Великої Вітчизняної війни, за рішучість у боротьбі з 
тими силами, які хотіли б наступити на священні могили наших великих 
предків. 



Клопіт Морозові завдає і завдаватиме, як не парадоксально, його 
головний позитив, а саме — неординарність. Супротивники його «ловлять» і 
«ловитимуть» на довірливості до людей. З часом, зрозуміло ж, він стане 
обережнішим в доборі друзів і порадників, але в суті своїй — не зміниться. 

Що особливо дратує і викликає патологічну лють в його опонентів? Те, 
що Мороза не можна зламати і зігнути, оскільки в будь-якій царині — чи то 
суспільно-політичній, чи в суто економічній, — він почувається вільно, маючи 
за плечима не дилетантський набір фраз, а досить компетентні знання. Це дає 
йому можливість «осаджувати» кавалеристські наскоки як справа, так і зліва. 
При чому, інколи на грані фолу. Тут уже діє емоційність його натури, що не 
завжди на користь автора. 

Зрозуміло, що «осаджені» інколи мстять теж на грані фола. І так було та 
буде завжди, оскільки пересічність ніколи не прощала і не прощатиме 
неординарній особистості. 

Борис ОЛІЙНИК



 

Розділ І. 

ПАРЛАМЕНТСЬКА ТРИБУНА 

В И С Т У П  
на першій сесії ВР 18 травня 1994 р. 

Відверто кажучи, я не готував на сьогоднішній день якоїсь «тронної» 
промови. Хочу тільки поділитися своїми думками, міркуваннями після того, 
як ви довірили мені керівництво вищим законодавчим органом України. 

Якби сформулювати одним словом почуття, які переповнюють мене 
тепер, то це почуття можна передати словом «відповідальність». Тягар, 
колосальна відповідальність за те, що я маю зробити, аби Верховна Рада 
працювала продуктивно і на користь трудовому народу, на користь 
переважній більшості населення України. 

Одночасно я розумію, що це і ваша відповідальність, оскільки, віддавши 
за мене голоси, ви не тільки мені довірили. Ви повірили в те, що 
збуватимуться ваші надії на відстоювання засад, які дозволили вам одержати 
мандати народних депутатів. 

Сподіваюсь, що нам вдасться в стінах Верховної Ради 
продемонструвати можливість консолідації суспільства і злагоди задля под-
олання того надзвичайно складного стану, в якому опинилася сьогодні наша 
держава. 

Хочу, щоб ми переступили через все те, що нас може роз'єднувати, бо ми 
справді різні. Ми різні люди, маємо різні переконання. Одне, що нас об'єднує, 
— Україна. До мене перед голосуванням і після нього підходили люди і 
говорили: «Якою ж буде наша держава? Що ми будемо будувати?» Я відсилав 
тих, хто її не читав, до програми партії, яка підтримувала мене під час виборів. 
Там першою принциповою тезою записано: незалежність України і побудова 
Української держави. 

Розумію, що завдання побудови Української держави не повинні 
перетворюватися в утиски щодо окремої людини або трудового колективу. 
Люди повинні почувати себе у вільній державі вільно. Для цього треба 
підвести юридичну, правову основу, збудувати економічний базис, вирішити 
безліч питань з соціальної чи духовної сфери. І все це можна зробити тільки 
тоді, якщо ми справді продемонструємо, що можемо разом працювати, що 
буде така злагода в нашому поважному колективі. Сподіваюсь, що ми будемо 
вище тих протиріч, які є. А вони є, бо таке суспільство. 

Думаю, що ми повинні, не витрачаючи багато часу на створення 
структур Верховної Ради, терміново зайнятися формуванням уряду. І хотів би 



 

 

поділитися з вами з цього приводу таким міркуванням. Нам не потрібно 
орієнтуватися на вибори Президента. Люди чекають сьогодні конкретних дій. 
Переконаний: якщо ми знайдемо кандидатуру прем'єра, якого підтримає 
сьогодні Верховна Рада, то певен, що Верховна Рада підтримає його і через 
кілька місяців, коли вибори відбудуться. Тому що справді треба сьогодні 
формувати структуру, яка б замикала на себе всю виконавчу гілку влади. 
Інакше не можна. 

Крім того, нам потрібно узгодити деякі норми вже діючого 
законодавства і розробити нові закони для того, щоб ми могли з'єднати всю 
владу у державі. Щоб відчували і в сільській Раді, і у Верховній, що працює 
один механізм, і він працює на високу мету — побудову сильної держави, яка 
може постояти за себе, за свої інтереси в світовому співтоваристві, постояти за 
людину. 

Коли я кажу про консолідацію нашого складу, то розумію, що повинна 
бути консолідація і найвищих владних структур у державі. Можуть бути різні 
підходи, але різні підходи мають вартість тоді, якщо вони справді розумні і 
ведуть до згуртування суспільства, до досягнення тих інтересів, які сьогодні 
справді будуть задовольняти потреби конкретної людини — громадянина 
України. Мені здається, є можливість сьогодні звести людей у владних 
структурах — і в президентській команді, і в уряді, який сформуємо, і у 
Верховній Раді, звести так, щоб працювати в одному напрямі, щоб не було 
протиріч, котрі не дають ніякої користі для суспільства і держави. 

Виступи претендентів на посаду Голови Верховної Ради, сьогоднішнє 
обговорення свідчать про те, що Верховна Рада має достатній потенціал. Ми 
його збагатимо, дообравши ще тих депутатів, яких сьогодні не вистачає. Нам 
потрібна стійка Верховна Рада, яка б вела свій курс незалежно від різних 
обставин. Гадаю, що ми можемо розробити чи розглянути такі програми, які б 
забезпечували прорив України до кращого життя, особливо в пріоритетних 
напрямах: розвитку агропромислового комплексу, вирішення проблем 
енергетики... 

Однак сенс роботи Голови Верховної Ради я бачу в тому, щоб понад усім 
були злагода, консолідація, терпіння, терпимість і віра в те, що ми доб'ємося 
кращої долі. Але буде це тоді, якщо всі будемо разом, — чи робітник, 
працівник сільського господарства, фермер, чи — депутат Верховної Ради. 
Щоб всі ми працювали на одну мету. Тоді все те, що мріялося нам і під час 
передвиборної кампанії, і в останні дні, збуватиметься. Я хочу цього. 

Повірте, що кожна конструктивна, розумна думка, яка звучатиме в 
цьому залі, буде пропускатися через мою совість, через моє серце. 
Переконаний, що це сприятиме згуртованості і конструктивності в роботі. 

Дуже вдячний всім вам. 1 як би не розгорталися події далі, буду завжди 
пам'ятати, що люди в цьому залі мені довірили колосальну відповідальність, 
поклали на мене свої надії, надії українського народу. 

«Голос України», 20 травня 1994 р.



 

 

 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ І НАПРЯМИ 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 
КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

(Доповідь на першій сесії Верховної Ради) 

Становлення України як незалежної, суверенної держави можливе лише 
за умови надійного функціонування економіки. Основою її має бути цілісна, 
ефективна економічна система. Сприяти створенню такої економічної 
системи покликані «Основні засади...» як правова основа посилення 
керованості економікою України з боку держави. 

Методологічні підходи, на яких ґрунтуються «Основні засади», 
передбачають системний і комплексний характер визначення державного 
регулювання економіки з урахуванням його органічного поєднання з 
ринковими само регуляторами та досвіду подолання кризи в післявоєнній 
історії розвинутих країн. 

«Основні засади» виходять з об’єктивної оцінки причин, характеру та 
масштабів системної кризи в Україні і збереження стійкої тенденції її 
поглиблення. За два роки державній владі не вдалося ефективно використати 
високий науково-технічний рівень, багаті земельні ресурси та велику 
працездатність народу. Аналіз свідчить, що стан економіки створює загрозу 
суверенітету України. Здійснюється широкомасштабна деіндустріалізація 
економіки, особливо деградують виробництва з високими технологіями. 
Середньорічні темпи падіння виробництва складають більше 13, а за першу 
половину цього року — майже 30 відсотків. У 1,5 рази знизилися показники 
виробництва 50 основних видів продукції, різко згорнулося будівництво. 

Середньорічний спад сільськогосподарського виробництва перевищив 
18 відсотків. За споживанням продуктів тваринництва Україна відкинута на 30 
років назад, порівняно з розвинутими країнами лише 60 відсотків складає 
виробництво на душу населення м'яса, молока та яєць. 

Причини кризи найперше зводяться до: 
— відсутності чіткої політичної і соціально-економічної стратегії 

розвитку України; 
— хаотичного руйнування планово-адміністративної системи 

управління без адекватного заміщення її ринковими механізмами та 
інфраструктурою; 

— розпаду союзного народногосподарського комплексу та не 
сформованості механізму функціонування самостійної економіки України; 

— спотвореного формування ринкової економіки шляхом 
механічного перенесення досвіду інших країн на національний грунт, 
непродуманої лібералізації цін і зовнішньоекономічної діяльності та 
приватизації, посилених невідповідністю правового забезпечення і 
відсутністю надійного державного регулювання; 



 

 

— безкарного розпродажу і привласнення національного надбання; 
криміналізації господарської діяльності; зрощування держапарату з тіньовими 
структурами; 

— відсутності господарського механізму функціонування змішаної 
економіки; 

— безпідставного сподівання на те, що в умовах переходу до 
ринкової економіки держава відходить від економіки. Історія не знає 
прикладів успішного переходу від адміністративної економіки до ринкової без 
використання засобів державного впливу. 

Вважаючи основною причиною економічної кризи усунення держави 
від управління економікою і необгрунтоване перебільшення ролі ринкового 
саморегулювання в економічній політиці владних структур України, «Основні 
засади» передбачають відповідні корекції дій влади для встановлення 
оптимального співвідношення державних та ринкових регуляторів 
економічної системи. 

Цілі та послідовність державного регулювання 

Головна і найближча мета державного управління економікою, що 
визначається «Основними засадами», — зупинення кризи, стабілізація 
соціально-економічного становища в Україні. 

Стратегічною метою соціально-економічних перетворень в усіх сферах 
життя є виведення України на шлях побудови суспільства прогресивного 
розвитку при реальному підпорядкуванні держави інтересам громадян. 

Загалом це означає: 
— в економічній частині — створення високо розвинутої 

виробничої, фінансової і науково-технічної інфраструктури економіки 
України, забезпечення високотехнологічного енерго - та ресурсозберігаючого 
й екологічно безпечного розвитку всіх її галузей, конкурентоспроможності на 
світовому ринку, рівноправне входження України в світове економічне 
співтовариство; 

— у захисті держави — забезпечення достатньо високої військової 
могутності країни, здатності захистити і відстояти її територіальну цілісність і 
національні інтереси; 

— у соціальній та духовній сфері — забезпечення модернізації, 
високого науково-технічного і технологічного рівня виробництв, зміцнення 
позицій української науки в світі на основі підвищення загальноосвітнього 
рівня громадян, гарантування їм можливостей одержання відповідної освіти і 
кваліфікації, створення умов для всебічного розвитку всіх галузей культури, 
літератури, мистецтва, примноження притаманних народу України рис 
високої духовності. 

Тільки зрозуміла та прийнята народом стратегія прогресивного розвитку 
України здатна консолідувати здорові сили суспільства на самовіддану працю 
та відновлення у громадян довір'я до держави. 



 

 

Завоювання такого довір'я розпочинається від конкретності заходів для 
забезпечення збирання та збереження урожаю-94, вирішення питань 
паливно-енергетичного комплексу народного господарства, розблокування 
розрахунків між підприємствами та недопущення їх зупинення, стабілізації 
цін та інше. 

Соціально-економічні перетворення здійснюватимуться у три етапи, 
значна частина завдань яких будуть збігатися у часі. 

Перший етап. Визначення державних пріоритетів та механізму їх 
забезпечення, поступовий перехід від хаотичних економічних відносин до 
регульованих ринкових. Завданням цього етапу буде зупинення спаду 
виробництва та початок його підйому, стабілізації, реалізації ефективної 
програми зайнятості. 

За період першого етапу (до кінця 1995 року) передбачається створення 
сприятливих економічних умов для ефективних галузей виробництва та 
підприємств усіх форм власності, які визначають економічний потенціал 
держави. Водночас здійснюватиметься поступове згортання неперспективних 
виробництв в поєднанні з соціальним захистом працюючих. Наслідком 
повинні стати обмеження інфляції, відновлення стимулів до праці і зупинення 
падіння та початок поліпшення життєвого рівня народу, поява ознак 
конкуренції, стимулювання задоволення виробниками продукції та послуг 
потреб споживачів. 

Другий етап. Стабілізація. На другому етапі (до кінця 1997 року) 
досягається надійна стабілізація виробництва, починається поступове 
нарощування його обсягів. Наприкінці етапу виробництво промислової і 
сільськогосподарської продукції має досягти рівня кінця 80-х років при її 
більш досконалій структурі та істотно вищій якості. 

На цей час треба створити необхідні промислові потужності для 
забезпечення пріоритетних напрямків розвитку економіки, особливо для 
сільського господарства і переробної промисловості, стимулювати зростання 
обсягів капітального будівництва і реконструкції підприємств, розгорнути 
широку програму житлового будівництва, розвиток соціальної та ринкової 
інфраструктури з створенням умов для залучення фінансів підприємств 
недержавних форм власностей. 

Ознакою цього етапу буде підвищення життєвого рівня народу та 
оздоровлення демографічної ситуації. 

Третій етап. Соціально-економічне зростання. Ефективне здійснення 
завдань перших двох етапів має створити надійну базу для входження країни в 
наступний етап соціально-економічного розвитку. В загальному вигляді його 
головне завдання — завершення структурної перебудови, формування 
ефективної конкурентоспроможної національно-орієнтованої ринкової 
економіки, розробка та впровадження на головних напрямках 
науково-технічного прогресу технологій світового рівня, наближення 
життєвого рівня громадян України до рівня економічно розвинутих країн. 



 

 

Основні передумови політики державного регулювання 

Впровадження основних засад державного регулювання економіки 
повинно враховувати певні соціальні, політичні та організаційні умови 
принципового значення. 

Соціальні: 
— соціальна захищеність населення; 
— підтримка рівня життя не нижче прожиткового мінімуму; 
— забезпечення конституційних соціальних гарантій. 
Політичні: 
— державна незалежність; 
— міжнародне співробітництво і добросусідство; 
— розвиток демократії і самоврядування; 
— посилення правових засад життя суспільства; 
— політична злагода у суспільстві. 
Організаційно-економічні: 
— забезпечення стійкості економічної системи, запобігання шокових 

методів економічних перетворень; 
— підтримка економічних і науково-технічних пріоритетів; 
— зупинення падіння та забезпечення підвищення продуктивності 

суспільного виробництва. 
Державне управління економікою повинно здійснюватись комплексно і 

охоплювати всі сфери суспільного виробництва: виробництво, розподільні 
відносини, сферу грошового обігу і кінцевого споживання. 

Напрями і методи впливу на економічний розвиток 

Загрозлива глибина кризи вимагає усунення некерованості державою 
основними економічними процесами в країні. 

Ефективність наступних перемін залежить від точності обраних кроків 
на першому етапі. Саме на цих кроках і зосереджено зміст документа. 

Мета і форма реалізації структурних змін 

Основною формою реалізації структурних змін виступає політика 
державних пріоритетів на основі розроблених національних програм та їх 
державного стимулювання. 

Метою політики державних пріоритетів є: 
— підтримка прискореного розвитку галузей народного госпо-

дарства та підприємств, які виготовляють конкурентоспроможну та 
пріоритетна важливу продукцію. (Треба зважити на те, що реальний стан 
економіки України в минулому і тепер, унікальний рівень її концентрації та 
інтеграції з сусідніми країнами при незавершеності технологічних циклів 
закономірно вимагає використання масштабних організаційно-економічних 
утворень (в т.ч. міжгалузевих), функціонуючих на різних формах власності, на 
основі сучасної науково- технологічної політики); 



 

 

— забезпечення збалансованого розвитку регіонів з урахуванням їх 
специфіки та орієнтації;  

— подолання структурних деформацій, що поглибились останнім 
часом, збереження продуктивних сил України; 

— створення ефективної виробничої кооперації підприємств і галузей в 
межах України, відновлення необхідних та встановлення нових господарських 
зв'язків в рамках СНД та з іншими країнами світу. 

Політика структурної перебудови повинна бути послідовною і 
поступовою, з використанням «точкового» інвестування нової кооперації 
підприємств, орієнтуючись на замкнуті технологічні цикли в межах держави, 
створення національних та транснаціональних компаній з різними формами 
власності, кооперуванням підприємств сировинних та напівсировинних 
галузей з машинобудівними, в тому числі з участю іноземних інвесторів; 
диверсифікації галузей під цілі державних програм структурної перебудови, 
поступового згортання неперспективних виробництв. 

Передбачається трансформування потужностей з одночасним 
створенням нормативної бази для перебудови машинобудівного комплексу 
під випуск компонентів загального застосування в промисловості, сільському 
господарстві і переробній промисловості, забезпечення зростання обсягів 
реконструкції підприємств, житлового будівництва, соціальної 
інфраструктури. 

Зважаючи на наявний економічний і науково-технічний потенціал 
України, потреби її населення та завдання виходу на світовий ринок, слід 
визначити як пріоритетні галузі для першого етапу структурної перебудови: 
сільське господарство і переробну промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, науковомісткі галузі промисловості, капітальне будівництво (в 
тому числі житлове). 

З урахуванням світової конкуренції і соціального спрямування товару 
масового попиту — продовольства, сільське господарство, незалежно від 
форм власності, прямує до спеціалізації і більшої індустріалізації за рахунок 
розвитку сфери агропромислового комплексу, збереження, переробки та збуту 
продукції, стимулюючи виробництво в малозатратних регіонах. З цією метою 
потрібно оптимізувати структуру агропромислового виробництва в Україні. 

Важливість цього завдання обумовлюється і тим, що 
сільськогосподарське виробництво, сільські райони взагалі, спираючись на 
менталітет народу та традиції укладу життя родини, відтворюють джерела 
життєдіяльності суспільства і держави, поліпшують демографічну ситуацію. 

Формування енергетичної політики України вбирає в себе заходи щодо 
енергозбереження та поширення використання відновлюваних джерел 
енергоресурсів. 

Розвиток науковомістких галузей спирається на експертизу світових 
тенденцій, досягнень і можливостей України, визначення стратегії 
науково-технологічної політики держави. Окремого значення набуває 
розвиток галузі загального машинобудування, адаптованої до світових 
стандартів. 



 

 

Реформування відносин власності та приватизація 

Здійснення приватизації повинно передбачати: 
— формування багатоукладної економіки України з чітким 

розмежуванням державного і недержавного секторів економіки; 
— законодавче визначення галузей і об'єктів державної власності, які 

складають фундамент економіки і економічної безпеки України і не 
підлягають приватизації; 

— захист інтересів великих і середніх підприємств від руйнування їх 
як цілісних майнових комплексів; приватизація підприємств і об'єктів 
соціальної інфраструктури зі збереженням їх профілю та робочих місць; 

— регулювання механізму пріоритетного права трудового колективу 
на вибір форми приватизації і забезпечення його реалізації та одночасного 
забезпечення принципу однакового доступу до власності всіх громадян 
України; 

— визначення умов участі іноземного капіталу в процесах 
приватизації; 

— методику оцінки об'єктів, що приватизуються, по їх ринковій 
вартості та з урахуванням інфляційних процесів; 

— обов'язковий державний контроль за здійсненням приватизації 
державного майна, законодавче визначення порядку одержання коштів від 
приватизації та напрямів їх використання; 

— розв'язання питань соціального захисту працюючих на об'єктах, 
що приватизуються; 

— удосконалення методики оцінки та контролю за законністю 
процесів приватизації; 

— можливість приватизації державного і комунального майна з 
гарантованим використанням всіх приватизаційних паперів працівників 
бюджетної сфери, пенсіонерів, молоді, а також з компенсацією державним 
майном проіндексованих вкладів громадян в ощадному банку (за їх згодою); 

— ліквідацію можливостей для корупції та безконтрольної 
приватизації. 

Реформування відносин власності на землю виходить із визначення 
землі як головного національного багатства народу України і спрямовується 
на створення сприятливих умов для розвитку різних форм господарювання на 
землі, раціонального використання і охорони земельних ресурсів при 
державній підтримці сільськогосподарських товаровиробників. 

Право приватної власності на землю надається шляхом приватизації 
земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства та 
садівництва, для індивідуального житлового, дачного і гаражного 
будівництва, з правом купівлі-продажу зазначених ділянок. Право приватної 
власності на землю надається лише громадянам України. Іноземним 
юридичним і фізичним особам та особам без громадянства земля може 
надаватись лише у користування, в тому числі на умовах оренди. 



 

 

Селянські (фермерські) господарства використовують землю для 
виробничих потреб на умовах довгострокової спадкової оренди чи продажу її 
державі. 

Право власності громадян на житло забезпечується через приватизацію 
квартир державного житлового фонду та форсування кооперативного та 
індивідуального житлового будівництва. 

Державне регулювання економічними процесами 

Основними важелями державного регулювання економікою є: — 
ціноутворення; 

— фінансово-кредитна політика (податкова, кредитна, бюджетна, 
валютна); 

— політика заробітної плати; 
— інвестиційне регулювання; 
— науково-технічна політика; 
— зовнішньоекономічна діяльність. 

Ціноутворення 

Державна політика полягає у припиненні хаосу у ціноутворенні, 
здійсненні заходів для стримування зростання цін та їх стабілізації, усуненню 
деформації усієї цінової системи з тим, щоб ціни стали стимулюючим 
регулятором виробництва, обліку та споживання товарів та послуг. 

Політика ціноутворення повинна забезпечити підтримання 
міжгалузевого цінового паритету, особливо між сільським господарством та 
іншими галузями, тісний зв'язок цін і тарифів на найважливіші товари та 
послуги з рівнем мінімальної оплати праці і пенсій. Регулювання цін на товари 
широкого вжитку потрібно здійснювати через норму прибутку, розмір 
торгово-посередницьких націнок, маючи на увазі потребу скорочення зайвих 
посередницьких операцій. 

Фінансово-кредитна політика. Податкова політика 

Реформування системи оподаткування в Україні повинно бути 
спрямовано на стимулювання розвитку народного господарства (збільшення 
виробництва ВВП), формування повноцінного бюджету і вирішення 
соціальних проблем. 

Об'єктами оподаткування повинні стати прибуток, земля, нерухоме 
майно і доходи громадян. 

Ставки податків повинні бути обґрунтованими. Передбачається 
вдосконалити механізм щорічного декларування доходів всіма суб'єктами 
оподаткування, здійснювати жорсткий контроль та посилити відповідальність 
за повну сплату податків всіма юридичними та фізичними особами. 



 

 

Кредитна політика 

Кредитна політика має на меті створення сприятливих економічних 
умов ефективного використання кредитних ресурсів, прискорення 
структурної перебудови економіки, її соціальної орієнтації. 

З цією метою передбачається: 
— проіндексувати вклади населення у відповідності з фактичними 

темпами інфляції, з наступним використанням їх як додаткових вкладів при 
приватизації майна або поверненням на інших умовах, які потрібно визначити 
законом; 

— ввести жорсткі економічні санкції за несвоєчасні розрахунки за 
поставлену продукцію, виконані роботи та послуги; 

— відпрацювати механізм контролю Національним банком політики 
процентних ставок; 

— підвищити економічну зацікавленість комерційних банків в 
кредитуванні пріоритетних галузей і виробництв шляхом зниження ставок 
платежів у бюджет з їх доходів від цього кредитування; 

— створити спеціальні фонди в державному бюджеті для 
кредитування фінансування пріоритетних галузей через державний контракт 
та державне замовлення, в першу чергу, на сільськогосподарську продукцію і 
сировину; 

— посилити державний контроль і відповідальність Національного 
банку та комерційних банків за цільове використання кредитів. 

Бюджетна політика 

У бюджетній політиці дії держави потрібно спрямувати на раціональне 
використання бюджетних коштів при стимулюванні скорочення дефіциту. 

Основою збільшення доходної частини бюджету повинна стати 
ефективна система оподаткування та збору податків при одночасному 
суттєвому скороченні пільг при оподаткуванні, введення державних цінних 
паперів для покриття дефіциту бюджету тощо. 

Зменшення витратної частини бюджету повинне здійснюватись за 
рахунок скорочення витрат на утримання апарату державного управління, 
переведення багатьох його структур на госпрозрахунок, ліквідації дотацій 
збитковим (не з вини держави) підприємствам та фінансування капітальних 
вкладень у неперспективне виробництво. 

Потрібно уточнити та контролювати адресність використання коштів 
соціальних програм і відповідність бюджетних асигнувань соціальним 
нормативам. 

Також потрібно ліквідувати дефіцит зовнішньої торгівлі та зменшити 
заборгованість держави шляхом стимулювання експорту та оптимізації 
імпорту. 



 

 

Передбачається підвищити стійкість фінансової системи через чітке 
розмежування державного і місцевих бюджетів та бюджетів державних 
підприємств. 

Валютне регулювання 

На першому етапі необхідно: 
— встановлювати курс національної валюти до ВКВ і рубля, 

виходячи з реальної купівельної спроможності валют; 
— відрегулювати обертання іноземних валют по території України, 

забезпечивши обмін валют лише через банки та їх представників; 
— ввести оподаткування валютної виручки чи її стопроцентний 

продаж; 
— упорядкувати систему обліку і постійного контролю за 

обертанням валюти, зміцнивши нормативно-законодавчу базу і стимулюючи 
цільове використання валюти, припинення надання підприємствам пільг щодо 
валютних відносин з бюджетом. 

Передумовою здійснення грошової реформи є створення відповідного 
стабілізаційного фонду. 

Політика заробітної плати і доходів 

Державна політика у сфері праці і заробітної плати буде виходити з того, 
що: 

— мінімальна тарифна ставка заробітної плати на підприємствах усіх 
форм власності не може бути нижчою фізіологічного мінімуму; 

— заробітна плата регулюється державою шляхом розробки 
рекомендованих диференційованих співвідношень тарифних ставок, 
посадових окладів та певних доплат з урахуванням умов та складності праці, 
які відносяться на собівартість продукції; 

— преміювання і додаткові виплати на підприємствах всіх форм 
власності здійснюються з одержаного прибутку без обмежень після створення 
необхідних їм фондів виробництва; 

— розробляється механізм щомісячної індексації заробітної плати і 
виплат відповідно до рівня інфляції, підготовка умов для переходу на 
щотижневу виплату заробітної плати; 

— скасовується директивний характер тарифної системи, 
розглядаючи її як орієнтир для міжгалузевої та міжкваліфікаційної 
диференціації оплати праці (крім бюджетної сфери). 

Інвестиційна політика 

Головною метою інвестиційної політики держави на першому етапі є 
спрямування ресурсів на розвиток і становлення виробництва, насамперед у 
пріоритетних галузях, випуск підприємствами конкурентоспроможної та 
необхідної споживачеві продукції. 



 

 

Основними джерелами фінансування інвестиційних проектів повинні 
стати кошти держави, підприємств і населення. 

З метою стимулювання інвестиційної діяльності має бути розроблений 
механізм заохочення змішаного фінансування інвестицій, включаючи 
іноземні, та їх захист від інфляції. Держава сприяє в першу чергу іноземним 
інвестиціям, спрямованим безпосередньо у виробництво, будівництво та 
сільське господарство. 

Науково-технічна політика 

На першому етапі держава повинна спрямовувати свої зусилля для 
подолання інноваційної інертності суб'єктів господарювання. З цією метою: 

— значно посилити державну підтримку та вдосконалити 
економічний механізм управління науково-технічним прогресом на всіх 
стадіях; 

— передбачити створення цілісної системи стимулювання 
інноваційної активності суб'єктів господарської діяльності; 

— фінансування науково-технічних програм здійснювати на 
конкурсній основі. 

Потрібна інвентаризація всього наукового потенціалу України, 
відновлення наукових шкіл по головних напрямах науки і техніки. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

З метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
необхідно: 

— упорядкувати систему контролю за напрямами, своєчасністю 
надходження виручки та сплатою мита, податків та інших платежів на користь 
державі; 

— забезпечити державний контроль за якістю ввезених продуктів і їх 
відповідністю міжнародним стандартам; 

— забезпечити повне дотримання правил валютного регулювання 
всіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

— стимулювати експортну валютну політику та створення надійних 
механізмів захисту та формування внутрішнього ринку; 

— обґрунтувати обсяги критичного імпорту, захистити власного 
товаровиробника від імпорту товарів, котрі можуть вироблятися в Україні. 

Регулювання у сфері споживання 

Основним критерієм ефективності державного управління економікою 
має бути підвищення рівня життя народу України, стійке зростання 
споживання населенням товарів та надання їм послуг. 

«Основні засади» передбачають визначення прожиткового мінімуму 
споживання населення, виходячи з мінімально необхідних потреб людини та 
можливостей їх задоволення на сучасному етапі. 



 

 

Встановлений законодавчо мінімальний споживчий бюджет 
гарантується державою і переглядається в напрямі його збільшення 
відповідно до покращення економічної ситуації в країні. 

Держава забезпечує законодавче регулювання захисту прав споживачів, 
сприяє залученню широких верств громадськості до здійснення громадського 
контролю за додержанням вимог законодавства щодо рівня цін, асортименту 
та якості товарів, за умовами їх реалізації тощо. 

Державне стимулювання зростання масового попиту і споживання 
становить абсолютно необхідну передумову піднесення виробництва та 
успішного подолання кризи, закладання основ національної економіки 
України. 

Стратегія правової політики щодо стабілізації і розвитку економіки 
України 

Правова політика у формуванні нового етапу державності України 
базується на принципах її економічної самостійності. Політично і юридично 
вони закріплені в Декларації про державний суверенітет України, яка 
проголосила, що народ України має виключне право на володіння, 
користування і розпорядження її національним багатством. Земля, її надра, 
повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу, весь 
економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території 
України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету 
Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і 
духовних потреб її громадян. Також проголошено, що ці та інші норми 
Декларації є основою для нової Конституції України. 

Прийняття Верховною Радою України цього політико-правового акта 
схвалено народом на Референдумі. Це вимагало від усіх суб'єктів найвищих 
державних органів забезпечення формування стратегії правової політики та 
відповідного внесення змін і доповнень до Конституції України, прийняття 
законів саме в цьому напрямі розвитку економіки. 

Всупереч цьому, замість внесення необхідних змін до Основного Закону 
України в жовтні 1990 року прийнято закон про припинення дії дев'ятнадцяти 
статей Конституції (глави 2,16,17) щодо: 

— основ економічної системи України; 
— правового режиму форм власності; 
— конституційних гарантій прав громадян на джерела їх добробуту 

через суспільно корисну працю; 
— планомірного економічного і соціального розвитку суспільства; 
— формування Державного бюджету України. 
Таке виключення з дії найважливіших конституційних засад внесло 

розлад в державне регулювання економікою. В той же час не було закладено 
правової бази для ринкового розвитку. Тому результати розвалу економіки не 
випадкові, вони мають суб'єктивне підґрунтя і вимагають прийняття 



 

 

законодавчою владою послідовних заходів для визначення правових основ 
стабілізації і розвитку економіки. Основною метою такої стратегії правової 
політики є: 

— забезпечення державного регулювання економічних відносин в 
державному секторі; 

— паралельне проведення правової реформи для формування 
змішаної економіки; 

— створення правової бази регулювання діяльності різноманітних 
конкуруючих між собою суб'єктів господарювання з різними формами 
власності; 

— послідовне правове забезпечення державного і ринкового 
регулювання економіки при її соціальній орієнтації. 

Реалізація стратегії правової політики і проведення реформ спрямована 
на ефективне використання дії об'єктивних економічних законів, 
оптимального співвідношення різних форм власності, правове забезпечення 
регулювання відносин на період стабілізації, а згодом зростання виробництва, 
для поетапного впровадження змішаної економіки. Для здійснення цих етапів 
передбачається: 

— скасування закону про припинення дії глав 2,16,17 Конституції 
України з відповідним внесенням в них змін і доповнень; 

— чітко закріпити рівність всіх форм власності — державної, 
колективної, приватної; 

— впорядкувати законодавство і забезпечити доступність нор-
мативних актів; 

— створити чітку і послідовну систему юридичних термінів і понять; 
— вдосконалити прийняті і розробити проекти основоположних 

законів, необхідних для правового забезпечення і функціонування змішаної 
економіки; 

— переглянути ринкове законодавство першого покоління, яке 
вносить розлад в ринок і не має перспективи; 

— завершити організаційно-правове будівництво (продовження 
формування кодифікаційної системи, створення Інституту законодавства) 
тощо; 

— забезпечити поліпшення підготовки і перепідготовки юридичних 
кадрів для структур багатоукладної економіки; 

— вдосконалити структуру та діяльність правозастосовних органів. 
Серед правових методів забезпечення стабілізації і розвитку економіки 

України на першому етапі застосовуються такі з них: 
— кодифікація економічного законодавства як одного з основних для 

правового регулювання економіки; 
— ліквідація спадщини адміністративно-командної системи — 

нормативного матеріалу, яким є різного роду інструкції та інші підзаконні 
акти; 

— застосування договорів в різних сферах економіки і сприяння 
суспільно корисному підприємництву; 



 

 

— вдосконалення структури законодавства і юридичної техніки; 
— дотримання ієрархії нормативних актів. 
Потрібно виходити з того, що передавати законодавчі функції 

будь-якому органу державної влади, — протиправно, оскільки це є 
порушенням конституційних норм про розподіл влад. (Наприклад, надання 
повноважень Президенту на прийняття указів з питань економіки чи 
«декретні» повноваження уряду). 

Ключовою проблемою є побудова моделі нової Конституції України. 
Недопустиме ігнорування положень Декларації про державний суверенітет 
України, відхід від концепції нової Конституції, прийнятої в червні 1992 року, 
а також скасування конституційного регулювання економіки з боку держави. 
Нова Конституція має зберегти норми, що стосуються: 

— становлення народовладдя і його розвитку для захисту прав людей 
на безплатну освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення, створення 
економічних умов для добробуту громадян; 

— юридичних гарантій захисту прав, свобод, матеріальних і 
духовних інтересів громадян; 

— доступності галузевого законодавства і забезпечення юридичних 
послуг в умовах ринкових відносин, використання позасудових методів 
вирішення спорів. 

Надзвичайно важливим компонентом стратегії правової політики є 
вдосконалення системи юридичної освіти, науки і системи підвищення 
кваліфікації спеціалістів та їх перекваліфікації. Правова реформа в цих 
питаннях передбачає продуману етапність. Передбачається гармонізація 
міжнародного правового співробітництва. 

В цілому проблеми правових реформ мають вирішуватись в трьох 
основних напрямах: 

а) створення і вдосконалення внутрішньодержавного законодавства; 
б) формування права і законодавства України на принципі 

гармонізації їх з правовими системами країн СНД, особливо з Росією і 
Білоруссю; 

в) створення інтегрованих систем права і законодавства для взаємодії з 
Європейським і світовим співтовариством. 

Потребує вирішення й інша проблема — порівняльного аналізу 
основних напрямів світового розвитку і формування загальних систем 
законодавства та права (екологія, захист прав людини, використання 
природних ресурсів тощо), в цілому становлення правової системи України. 
Вона вбирає в себе судові реформи і якісні зміни в діяльності правоохоронних 
органів та системи органів державного управління. 

Йдеться про максимальну координованість внутрішньонаціонального 
законодавства з угодами, конвенціями, міжнародними договорами, які визнані 
або ратифіковані Україною. 

На особливу увагу заслуговує юридична координація дій органів 
державної влади і громадян України з міжнародними організаціями, урядами, 
фондами, юридичними фірмами, компаніями, фінансовими і банківськими 



 

 

установами та інше. Багато труднощів з цих питань виникає в діяльності 
сільського господарства, правової охорони земель та інших природних 
об'єктів. 

Інтеграція в Європейську і в світову економіку та проникнення у її 
правовий простір потребує вступу України в Міжпарламентський союз, 
вивчення і використання законодавства і права Європейського співтовариства. 
Також необхідно відслідковувати і узагальнювати зміни в законодавстві 
колишніх членів РЕВ. 

Крім прийняття нової Конституції України і усунення протиріч в 
законодавстві, передбачається завершення роботи над кодексами України: 
цивільним, цивільно-процесуальним, господарським (торговельним), 
кримінальним і кримінально-процесуальним, адміністративним та іншими, а 
також законодавством з військових питань і національної оборони України. 

Із загальної кількості законів і законопроектів для правового 
забезпечення функціонування змішаної економіки особливу увагу слід 
зосередити на таких: 

— про суб'єктів господарської діяльності та їх об'єднання; 
— порядок роздержавлення власності; 
— законодавство про іноземні інвестиції; 
— міжнародне приватне право і законодавство про приватизацію; 
— законодавство про правовий статус міст і населених пунктів; 
— законодавство про цінні папери і фондову біржу; 
— про банківську діяльність; 
— про інтелектуальну власність; 
— про податкове стимулювання виробництва; 
— про майнові фонди; 
— законодавство про транспорт; 
— митне законодавство. 

Посилення вимог до державного апарату 

Здійснення заходів, передбачених цим документом, має на меті різке 
посилення відповідальності посадових осіб за порушення і довільне 
трактування законів; підвищення вимогливості до якості роботи і дисципліни 
державних службовців. Передбачається також справжня боротьба з 
організованою злочинністю, корупцією, тіньовою економікою, подолання 
дезорганізації в структурах державної влади, настроїв очікування чергових 
реорганізацій та кадрових перемін. Йдеться, однак, про певне упорядкування 
апарату, орієнтуючись на сучасні вимоги до нього, специфіку ситуації в еко-
номіці та управлінні нею. 

Настав час для відновлення державного контролю за використанням в 
першу чергу державної власності, за ефективністю роботи підприємств і 
організацій, раціональністю приватизації, підпорядкуванням її критеріям 
економічної ефективності. 



 

 

Посилення державної дисципліни і наведення порядку в усіх сферах 
суспільного життя не означає дріб'язкового контролю над діями Кабінету 
Міністрів. Він повинен мати законом визначену свободу дій, можливості для 
господарського чи управлінського маневру. 

Верховна Рада разом з виконавчими структурами вищого рівня бере на 
себе відповідальність за здійснення стабілізації економіки і зобов'язана 
прискорити створення системи правових інструментів для адаптації норм 
цивільного і господарського права, податкової і бюджетної систем, 
державного регулювання і підтримки економічної діяльності, для правового 
забезпечення нормального економічного середовища, мотивації продуктивної 
праці всіх учасників процесу виробництва, розподілу і споживання. 

«Робітнича газета», 21 червня 1994 р. 
ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

на другій сесії Верховної Ради 

Ми завершуємо роботу другої сесії Верховної Ради України, 
завершуючи разом з тим і дуже непростий рік життя нашої країни. Що додала 
нового ця сесія в нашій діяльності, наскільки вдалося розв'язати завдання, які 
ми ставили перед собою на її початку? Скажемо відверто, було б помилкою 
однозначно оцінювати зроблене за цей період. Є певні позитивні зрушення, 
але багато що залишається невирішеним, і всі ви це відчуваєте. 

Разом з тим було б неправильно оцінювати результати нашої роботи 
лише з точки зору того, що з наміченого нами не зроблено, лише з позиції 
критики недоліків. Дещо все-таки вдалося зробити, хоча ми всі розуміємо, що 
менше, ніж було потрібно і ніж цього вимагає ситуація. А вона, диктуючи 
напрями діяльності всім структурам влади і суспільства, характеризується 
всебічною кризою. І тому, безперечно, оцінки нашої діяльності сприймаються 
з поправкою на коефіцієнт цієї кризи, тобто треба працювати набагато краще, і 
в тому, мабуть, ніхто не сумнівається. 

За період з 15 вересня 1994 року відбулося 54 пленарні засідання, на 
яких розглянуто 239 питань, прийнято 50 законів та понад 90 постанов. 

Розглянуто в першому читанні 22 законопроекти, дано 98 доручень з 
різних питань, внесено 72 депутатські запити. У порівнянні з першою сесією 
дещо зросла продуктивність пленарних засідань. При майже їх однаковій 
кількості питань розглянуто більше на 30 відсотків, але це, в основному, 
пояснюється тим, що перша сесія була організаційною і багато часу довелося 
витратити саме на такі питання. 

Реалізуючи контрольні повноваження, Верховна Рада України 
розглянула хід виконання своїх постанов. Зокрема, від 29 серпня — про 
вдосконалення механізму приватизації в Україні, посилення контролю за її 
проведенням; від 17 червня — про подолання кризового стану в 
агропромисловому комплексі; від 22 вересня — про політичну і правову 
ситуацію в Автономній Республіці Крим; від 10 листопада — про стан 



 

 

підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий 
період. 

Були створені тимчасові комісії для перевірки фактів діяльності 
службових осіб та народних депутатів, пов'язаних з виготовленням 
українських грошей, для з'ясування обставин випуску і обігу державних 
товарних облігацій тощо. 

Вирішено ряд важливих кадрових питань. Зокрема, затверджені 
міністри закордонних справ, оборони, обрано Голову Верховного Суду, 
призначено ряд інших керівників відомств, кандидатури яких узгоджувалися 
тут, у сесійному залі. 

У постійних комісіях ведеться робота над більш як 20 проектами 
законодавчих актів, прийнятих у першому читанні, та над 15 проектами, які 
після обговорення передано на доопрацювання. 

Та не лише зазначені кількісні показники, перелік яких можна 
продовжити, характеризують доробок другої сесії Верховної Ради. Древні 
казали: «Важливо не місце, яке ми займаємо, а той напрям, в якому ми 
рухаємося». З цієї точки зору, на мій погляд, важливо відзначити ті моменти в 
нашій діяльності, що працюють на перспективу. Тут на перше місце я б 
поставив відновлення конституційного процесу, початок практичної роботи 
над завершенням проекту нової Конституції. Ми провели вже два засідання 
Конституційної комісії. Мені здається, що вона працює конструктивно, і є 
сподівання на те, що деякий ряд інших обставин, пов'язаних з розглядом 
певних законопроектів, сприятиме тому, що Конституція буде все-таки 
підготовлена якісно. Поряд з цим прийнято рішення Президії Верховної Ради 
щодо продовження формування та забезпечення діяльності Конституційного 
суду України. (Принагідно скажу, що Президія нині працює десь півтора раза 
на тиждень, тобто збирається тричі на два тижні). 

Наша робота впродовж другої сесії значною мірою визначалась тим, що 
цей період збігся з початком діяльності нового Президента України. Верховна 
Рада розглянула доповідь Президента України Л.Д. Кучми про основні засади 
економічної та соціальної політики, обговорила ситуацію, пов'язану з 
прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України 733 від 21 жовтня 1994 
року «Про ціноутворення в умовах реформування економіки», схвалила в 
першому читанні внесений Президентом проект конституційного Закону «Про 
державну владу і місцеве самоврядування в Україні». Ця обставина істотно 
вплинула на організацію діяльності Верховної Ради у жовтні - грудні 
нинішнього року, поставивши її в певну залежність від інтенсивності, 
послідовності та характеру законодавчих ініціатив виконавчої влади. 

Прийняття документів такого значення вимагає ретельного розгляду і 
складає неабияку проблему для будь-якої гілки державної влади. Сьогоднішня 
дискусія з приводу Закону «Про владу...» ще раз підтвердила, наскільки 
непросто готувалося це питання, проходило через структури і виконавчої 
влади, і законодавчої. Тому я не хотів би зараз якимось чином шукати 
«крайніх» в тому, що процес законотворення у нас відбувається менш 
інтенсивно і з меншими темпами, ніж цього вимагає час. Бо я не хотів би тут 



 

 

ділити відповідальність, а тим паче не хотів би, користуючись нагодою, 
якимось чином загострювати стосунки або ті протиріччя, що об'єктивно 
існують між двома гілками влади у будь-якій державі. І ми в цьому відношенні 
не виняток. Але це не ті суперечності, які повинні стати антагоністичними. Я 
сьогодні говорив про це на ранковому засіданні, готовий повторити в 
будь-який час і ще раз підкреслюю: найбільше, що сьогодні, мабуть, потрібне 
людям, крім тих економічних перетворень, які необхідні для стимулювання 
виробництва, насичення товарного ринку, — це злагода, у тому числі у 
верхніх ешелонах влади. Ми не маємо права використовувати об'єктивні 
суперечності для того, щоб такої злагоди не було. 

Враховуючи, однак, що мова йшла про визначення та узгодження дій 
законодавчої і виконавчої влади, напряму подальшого розвитку України, 
стратегії реформування економіки в умовах поглиблення системної кризи, 
Верховна Рада приділила значну увагу розглядові вищезазначених питань. 
Хоча це й ускладнило діяльність її структур, вплинуло на планомірність і 
системність її роботи. Це теж треба визнати. 

Зрозуміло, що в умовах реформування суспільства, глибокої 
економічної кризи, як ніколи, необхідне випереджувальне законодавче 
врегулювання вирішення назрілих проблем. А це, в свою чергу, вимагає 
узгоджених дій як законодавчої так і виконавчої гілок влади. На жаль, таку 
взаємодію ми ще сьогодні не завжди маємо. Про це треба говорити відверто. Я 
думаю, що люди, виборці теж це бачать, і тому ми повинні говорити про 
реальні речі чесно. 

Ситуація ще більше ускладнюється через відсутність у суспільстві 
домінуючої політичної сили, яка б могла взяти на себе відповідальність за 
організацію державної влади та проведення курсу необхідних реформ. Або 
хоча б сформувати парламентську більшість, щоб забезпечити послідовність 
дій законодавчої влади при визначенні політичного курсу, при формуванні 
уряду та законодавчому забезпеченні економічних перетворень. Цей факт є 
тією особливістю поточного моменту, без врахування якої не можна зро-
зуміти, чому так, а не інакше діють сьогодні Президент України чи Верховна 
Рада України. 

Я хочу звернути увагу на це. Особливо — наших радіослухачів і 
телеглядачів. Справа в тому, що ми маємо таке суспільство, яке є сьогодні. І 
воно обрало саме таку Верховну Раду. І коли ми картаємо один одного за те, 
що у Верховній Раді ведуться політичні дискусії, то спробуйте назвати ще хоч 
одну структуру в суспільстві, яка може виконати ту місію, яку виконує 
сьогодні парламент, і дати змогу виявитися позиції тієї чи іншої політичної 
сили. Якщо не буде дискусії тут, то вона вестиметься на вулиці. І тому, хто б 
не звинувачував сьогодні депутатів в тому, що вони ведуть політичну 
дискусію в стінах парламенту, і як би ми самі не хотіли відійти від цієї дискусії 
(кількість часу на неї треба зменшити, безперечно, це так), це зовсім не 
означає, нібито тут можна досягти абсолютного прогресу в тому розумінні, що 
політичних дискусій не стане. Доки наше суспільство буде неоднорідним, — а 
неоднорідним воно буде завжди, — доти у парламенті вестимуться дискусії. І 



 

 

це треба сприймати нормально, бо то і є суть політичного життя, а ми повинні 
зважати на його об'єктивний характер. 

В даній ситуації, що склалась об'єктивно, підкреслюю це, ми не маємо 
іншого виходу, крім пошуку компромісів та узгодження дій як з Президентом, 
так і, в першу чергу, в самій Верховній Раді. Лише на цьому шляху існує 
можливість знайти рішення, що виведуть Україну з кризи, та реалізувати їх. 
Інший шлях веде до конфліктів і остаточного руйнування держави, при якому 
переможців у політичній боротьбі не буде. Отже, як законодавчий орган ми 
зобов'язані формувати таку юридичну базу для здійснення державної влади, 
яка б забезпечувала функціонування цієї влади в складних 
соціально-економічних умовах і спрямовувала її дії на полегшення життя 
людей. Я гадаю, що і виконавча влада, і законодавча повинні виходити саме з 
такої мети. 

Розуміючи це, головними завданнями, які ми намагалися вирішити 
впродовж другої сесії, було визначення переліку законопроектів з питань 
економічної реформи та прийняття найбільш актуальних з них. На жаль, 
вдалося визначитися лише з першим. Тобто ми набрали перелік 
законопроектів, визначили графік їх розгляду, але суть цих законопроектів ще 
не стала предметом розгляду так, як це було потрібно на сьогоднішній день. 
Проте нині проводимо розгляд у другому читанні надзвичайно складного 
законопроекту — про оподаткування прибутку підприємств. Це — перший 
документ із того пакета, з якого ми й повинні були розпочати роботу. 

Можна було б дорікати Кабінетові Міністрів чи виконавчій владі 
взагалі, що вони не дали нам той пакет документів, який був передбачений 
постановою при розгляді доповіді Президента «Про основні засади...» Думаю, 
що і Кабінет Міністрів, і виконавча влада в принципі розуміє, що це так, бо ні 
програм, ні документів ще немає. З іншого боку, попри справедливість такої 
критики, ми повинні виходити з того, що ефект досягається тоді, коли 
узгоджено працюють наші комісії та структури виконавчої влади. Закон про 
оподаткування прибутку — це плід роботи комісії, котра запропонувала його 
Верховній Раді, узгодивши цей документ з Кабінетом Міністрів. 

Я гадаю, що ми повинні цей досвід поширювати. Та, власне кажучи, 
такою й повинна бути методика роботи, коли розроблений Кабінетом 
Міністрів документ потім розглядається в комісіях або навпаки. Але так чи 
інакше — це повинна бути спільна робота. Спільна робота і спільна 
відповідальність за наслідки. Якщо це буде — то буде і результат. 

І все ж, хоч ми і не встигали з тими законопроектами, які формують 
сьогодні податкову систему, а отже, й бюджет, Верховна Рада прийняла ряд 
необхідних законів з економічних питань та питань соціальної політики. 
Зокрема, прийнято закони про межу малозабезпеченості, про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній валюті, про транспорт, про звільнення від 
сплати заборгованості підприємств вугільної галузі, про порядок 
відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів 
дізнання, попереднього слідства, Прокуратури і суду, Кодекс торгового море-
плавства та інші. 



 

 

Прийнято також ряд постанов Верховної Ради з питань приватизації, про 
підвищення заробітної плати, пенсій та соціальних виплат, про 
політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим, про заходи у 
зв'язку з відзначенням 50-річчя Перемоги і т д. 

Та все ж необхідно визнати, що організація спільної роботи відповідних 
постійних комісій з урядом над підготовкою законодавчих актів, зокрема з 
питань економічної реформи, залишається ще неефективною. З цієї причини, 
попри всі намагання Верховної Ради, не вдалося своєчасно сформувати та 
розглянути проект Державного бюджету України на 1995 рік. Тож, як ви 
знаєте, ми змушені були 6 грудня прийняти відповідну постанову стосовно 
бюджету, і там є пункт, де Кабінету Міністрів рекомендовано в першому 
кварталі 1995 року спиратися на попередню нормативну базу для того, щоб 
формувати бюджет першого кварталу. 

Мова ж в цілому йде про те, що ми повинні ввести нові юридичні 
підстави для формування бюджету — законами про оподаткування в першу 
чергу, але ці закони потрібно дати в комплексі, блоком, одним пакетом. 
Навчити людей, як ними користуватися, навчити тих, хто контролює 
використання чи реалізацію цих законів. Не можна не сказати і про ту 
організаційну роботу, яка спрямована на перспективу, на розв'язання 
державотворчих проблем на сучасному рівні. Вирішено питання щодо 
створення Інституту законодавства Верховної Ради і практично розпочато 
його діяльність. Президією Верховної Ради прийнято рішення про організацію 
роботи по формуванню єдиної системи правової інформації в країні. 

Проведена значна робота по впорядкуванню діяльності апарату 
Верховної Ради, переглянута структура Секретаріату, зміцнені його провідні 
відділи — юридичний, організаційний, відділ комісій, інші функціональні 
структури. Я розумію, що це для виборців менш цікаво, але це цікаво вам як 
депутатам, бо це теж наслідок чи підсумок певної роботи і, як ви розумієте, 
підґрунтя для поліпшення всієї нашої діяльності. 

Президією Верховної Ради розглянуті і схвалені пропозиції щодо 
вдосконалення організації законотворчого процесу, впровадження планових 
засад його здійснення з використанням комп'ютерних технологій. 
Напрацьовується пакет документів та організаційно-правових рішень, 
спрямованих на підвищення рівня науково - юридичного, інформаційного та 
організаційного забезпечення діяльності народних депутатів, комісій, 
Президії та Верховної Ради в цілому. 

Я не буду переповідати, скажімо, про матеріальні умови перебування 
тут депутатів. Відверто як Голова Верховної Ради, можливо — від імені 
Президії, від імені відповідних структур апарату Верховної Ради кажу про те, 
що ми до цих пір не створили вам належних умов. Я хотів би, щоб виборці про 
це знали. Вам працюється тут важко. Я міг би багато прикладів навести, коли 
сім'ї роз'єднані, коли діти не можуть ходити в школу нормально, коли живуть 
малі не так, як би велося їм поруч з батьком. Треба сказати, що і умови в 
готелях не такі, які мають бути сьогодні. І дуже мало, на жаль, було публікацій 
в пресі, котрі б торкалися цієї сторони справи. Навпаки, коли щось десь і 



 

 

з'являлося, то це те, на чому можна було «пограти» навколо депутата. А 
потрібно було б об'єктивно і чесно сказати людям про те, що умови для роботи 
депутата сьогодні складні, а відверто кажучи — вкрай погані. Таких 
нікудишніх умов не має жоден парламент світу. Це — правда, бо ми не маємо 
сьогодні житла, не маємо службових квартир. Ми будемо вводити їх, і є надія 
на те, що це буде невдовзі. Вони не зовсім такі, які потрібні, але ми змушені 
виходити з можливостей і, російською мовою кажучи, «протягиваем ножки по 
одежке», оскільки інших варіантів поки що немає. Мова йде, я ще раз 
підкреслюю, про службове житло, яке буде здано у житловий фонд після того, 
як депутат складе свої повноваження. 

Найближчі два тижні народні депутати будуть працювати у своїх 
виборчих округах. Я хочу підкреслити: ніяких канікул не буде! Ми більше 
двох тижнів в грудні працювали тут замість того, щоб працювати в округах. 10 
січня розпочнеться робота третьої сесії. Проводитиметься вона спочатку в 
комісіях, тому що через них потрібно пропустити ряд складних 
законопроектів, всебічно узгодивши їх і у фракціях. А 17 січня ми розпочнемо 
роботу в пленарному режимі. За ці ж два тижні нам необхідно підготувати 
пропозиції до третьої сесії, тому Президії ця перерва не стосується. 

Просив би вас продумати, як ми будемо працювати над зако-
нопроектами з питань економічної реформи, перелік яких запропоновано вам 
для ознайомлення. Очевидно, було б доцільно на одному і перших пленарних 
засідань третьої сесії розглянути питання про подальше вдосконалення 
діяльності Верховної Ради, обмінятись думками з цього приводу, враховуючи 
досвід попередньої нашої роботи. І, на пропозицію багатьох депутатів, було б 
доцільно провести відкрите засідання разом із Президентом, на якому 
визначитися в цілому щодо концепції розвитку, аби тут не було двозначних 
трактувань з боку тієї чи іншої гілки влади. Гадаю, нам потрібно було б 
запровадити й таку форму роботи, як півгодинні (замість розминки) 
щотижневі чи раз на два тижні запитання-відповіді Прем'єр-міністру, як це 
робиться в інших парламентах. Режим тут може бути таким: 30 секунд — 
запитання, півтори хвилини — відповідь. У цьому разі ми зможемо 
«прокрутити» 10-15 питань, і це буде «змичка» двох гілок влади, яка внесе 
ясність щодо тих проблем, котрі сьогодні через депутатів генеруються 
населенням в цьому залі. 

Хотів би звернути вашу увагу і на таку досить делікатну обставину. Ми 
всі люди дорослі, люди розумні, обтяжені певними обов'язками, владою. Ми є 
представниками влади. Сьогодні через засоби масової інформації певними 
заінтересованими людьми, політичними силами чи структурами ведеться 
відверта політика дискредитації Верховної Ради, в тому числі через 
шельмування її керівництва, зокрема, Голови Верховної Ради. Я прекрасно 
розумію, і всі прекрасно розуміють, для чого це робиться. Я гадаю, що з точки 
зору, так би мовити, абсолютної істини, хоча такої і немає, але все-таки з точки 
зору інтересів нашого суспільства — йому користі з того не буде. Але нам тут 
потрібно визначитися. Бо такі тенденції є за межами Верховної Ради, є і у 
Верховній Раді. Думаю, що прозріння для декого сьогодні наступає. Та все ж 



 

 

хотів би, можливо, саме на закритому засіданні відвертіше поговорити про ці 
справи, бо це стосується й мене особисто. Я теж жива людина. Знаю, коли, про 
що, де, хто говорить. Але йдеться не про це. Мова йде про те, що заважає 
чіткій роботі законодавчого органу, яку ми повинні забезпечити. Воля до 
цього, бажання з мого боку є. Воля ваша в переважній більшості теж є. Я 
зустрічався майже з усіма фракціями і можу сказати, що вони хочуть злагоди, 
незалежно від того, чи це «Центр», «Державність», Рух чи «Єдність». 

«Голос України», 3 січня 1995 р.  



 

 

В И С Т У П  
на третій сесії ВР 7 квітня 1995 р. 

Згідно з Регламентом депутати одержали письмовий текст звіту Президії 
Верховної Ради. Він підготовлений з врахуванням попереднього обговорення 
в комісіях Верховної Ради, в ході якого висловлено немало слушних 
зауважень і міркувань щодо вдосконалення законодавчої діяльності, 
організації роботи як Верховної Ради, так і її апарату. Сподіваюсь, що багато 
раціональних ідей буде запропоновано і під час сьогоднішнього обговорення. 

Найважливішим, з моєї точки зору, було б розглядати зроблене, 
виходячи з державницької, конструктивної позиції, не лише фіксуючи 
недоліки і прорахунки в нашій спільній роботі, а прагнучи її докорінного 
поліпшення. 

Хочу висловити і свої думки з деяких принципових питань. 
На мій погляд, для того, щоб краще розібратися в ситуації з організацією 

роботи Верховної Ради, глибше зрозуміти суть проблем і шляхи їх вирішення, 
необхідно, по-перше, охарактеризувати вихідні умови, в яких розпочала свою 
діяльність новообрана Верховна Рада; по-друге, з'ясувати, які внутрішні та 
зовнішні об'єктивні обставини супроводжують сьогодні організацію 
управління законодавчим процесом, і по-третє, врахувати те нове, що вже 
зроблено або розпочато в діяльності Верховної Ради, її керівництва, Президії, 
постійних комісій, народних депутатів. 

Не можна не бачити того, що Верховна Рада попереднього і кликання, 
започаткувавши процес законодавчого забезпечення розвитку України як 
нової суверенної держави, в силу і об'єктивних, і суб'єктивних причин не 
могла налагодити стрункої системи законотворення. 

Верховній Раді нинішнього скликання довелося розпочати роботу за 
відсутності впорядкованого законопроектного матеріалу, обґрунтованого 
нормування та раціональної (тим більше наукової) організації законодавчого 
процесу в державі і у Верховній Раді. 

Недосконалим було і нормативне регулювання законодавчої діяльності: 
не було Регламенту Верховної Ради, не кажучи вже про цілий пакет 
необхідних законодавчих актів так званого «парламентського права». Не був 
сформований Конституційний Суд України, що суттєво впливало на хід 
демократичних перетворень у державі, розподіл повноважень між 
законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади. 

А якщо до цього додати загальну надзвичайно складну, на межі 
некерованості, соціально-економічну ситуацію в Україні, відсутність в уряду 
продуманої програми дій по виходу з кризи, що нерідко об'єктивно вимагало 
від Верховної Ради необхідності оперативного втручання у вирішення гострих 
проблем життя, то стане зрозумілим, яким напруженим і важливим був етап 
роботи, звіт про який ми сьогодні обговорюємо. 

Аналізуючи внутрішні та зовнішні об'єктивні обставини, які визначають 
сьогодні організацію управління законодавчим процесом у Верховній Раді, 



 

 

слід, насамперед, відзначити, що з багатьма внутрішніми проблемами 
організаційного характеру нам доводиться стикатися взагалі вперше. 

Що мається на увазі? По-перше, політичне структурування Верховної 
Ради на фракції і депутатські групи та пов'язане з цим формування 
відповідних організаційних форм і процедур узгодження рішень, яке до того ж 
було значно ускладнене недосконалістю існуючого Закону про вибори. 

Очевидно, що і на сьогоднішній день залишається гострою необхідність 
уточнити і деталізувати функції комісій і фракцій Верховної Ради, рівень їх 
повноважень. Нині склалась ситуація, коли фракції не несуть практично 
відповідальності за головне — за своєчасну підготовку законопроектів, як, до 
речі, і за порушення парламентської дисципліни і етики депутатами. 

В той же час окремі фракції, зосереджуючи свою активність на 
політичному зведенні рахунків, перебрали або намагаються перебрати під свій 
контроль діяльність окремих комісій, займаються політиканством на шкоду 
законодавчому процесу, авторитету Верховної Ради в цілому. Про це треба 
говорити відверто і принципово, виходячи з державотворчої позиції. Маю 
надію, що в ході обговорення будуть внесені конкретні пропозиції щодо 
вирішення цієї проблеми. 

По-друге. Перехід більшості народних депутатів на роботу у Верховній 
Раді на постійній основі. Вже ці дві обставини вимагають істотних змін у 
підходах, насамперед, до організаційного, кадрового, матеріально-технічного, 
інформаційного та фінансового забезпечення діяльності кожного народного 
депутата окремо, постійних комісій і Верховної Ради в цілому. 

Якщо говорити про об'єктивні зовнішні обставини, що істотно 
впливають на організацію роботи Верховної Ради, то серед них слід назвати 
поглиблення економічної кризи, відсутність у державі організованої 
політичної сили, відповідальної за здійснення внутрішньої і зовнішньої 
політики, глибокий розлад механізму державної, насамперед, виконавчої 
влади і відсутність системи збалансованої координації різних функцій влади, 
нарешті, вкрай деформовану і неорганізовану правову базу, яка утворювалася 
в останні кілька років. 

Є й інші фактори об'єктивного і суб'єктивного характеру, зокрема, 
пов'язані з організацією діяльності уряду та адміністрації Президента, 
паралелізмом і дублюванням, а отже і безвідповідальністю в деяких 
структурах виконавчої влади, нейтралізація яких далеко не завжди залежить 
від Верховної Ради, але не може не впливати на її роботу. 

Навіть цього переліку досить, щоб зрозуміти, наскільки ускладнена 
об'єктивними умовами діяльність вищого законодавчого органу, а отже — і 
Президії, яка відповідає за організацію роботи Верховної Ради. 

Виходячи з ситуації, що склалася, Верховна Рада України нового 
скликання розпочала свою діяльність з абсолютно необхідних кроків: 
оперативного формування її робочих органів та прийняття Регламенту її 
роботи, розробки і затвердження основних засад здійснення економічної 
політики в кризовий період, формування дієздатного уряду. 



 

 

Сьогодні кожному тверезо мислячому політику зрозуміло, що 
безсистемний перехід до ринкової економіки, відсутність чіткого 
концептуального бачення всього комплексу соціально-економічних проблем, 
наукових прогнозів можливих наслідків деяких радикальних рішень в сфері 
економіки коштують нам занадто дорого. 

Найбільшою стратегічною помилкою першого етапу ринкового 
реформування була спроба директивно-обвальної заміни державного 
планування економіки на чисто монетарні інструменти її регулювання, які 
прийнятні лише для сформованих і стабільних ринкових систем. Як наслідок, 
тільки у 1994 роді було втрачено 24,5% національного доходу (у 1993 році — 
теж 18,8%), що за світовими стандартами вважається національною 
катастрофою. 

Багато наших бід зумовлено тим, що була проігнорована одна з 
головних вимог ринкової трансформації, а саме, що система ринкового 
регулювання і державного контролю за ринковим середовищем повинна 
формуватись упереджувально по відношенню до процесу створення ринкових 
відносин. Внаслідок цього на економічний простір вирвалась жорстока стихія 
з масштабними кримінальними наслідками, що суттєво вплинуло на втрату у 
значної частини населення віри в доцільність реформ взагалі. 

Регульована ринкова економіка перш за все потребує наявності ретельно 
відпрацьованої, досконалої правової бази, яка спроможна забезпечити чітку 
взаємодію, взаємозв'язок і взаємовідповідальність всіх суб'єктів ринкових 
структур. 

«Гра в ринок» без відповідних правил гри, тобто проведення ринкового 
реформування без відповідного створення комплексної і збалансованої 
правової інфраструктури, веде тільки до соціально - економічної анархії, 
створює середовище для зловживань і злочинності, що ми й маємо сьогодні на 
практиці. 

Саме виходячи з реальної оцінки стану справ, Верховна Рада розробила і 
затвердила «Основні засади і напрями становлення економіки України в 
кризовий період». І хоч нещодавно чути було в цьому залі докори Верховній 
Раді за прийняття цього документа, я, ще раз проаналізувавши його, дійшов до 
висновку, що той, хто критикував цей документ, просто його не читав. 

Багато положень цього документа знайшли своє продовження і розвиток 
у доповіді Президента України «Про основні засади економічної та соціальної 
політики», проголошеній у жовтні минулого року. 

Зрозуміло, що законодавче забезпечення реформування економіки, 
соціальної сфери, захисту населення в умовах перехідного періоду 
знаходилися в центрі уваги Верховної Ради. 

Як вам відомо, ми зіткнулися з труднощами, пов'язаними, насамперед, з 
відсутністю концептуальної проробки пакетів найважливіших законопроектів, 
несвоєчасним їх надходженням від виконавчих структур, неузгодженістю дій 
між урядом, адміністрацією Президента та парламентом і далеко не завжди з 
вини Верховної Ради та її керівництва. 



 

 

Більше того, ініціюючи концептуальний підхід до законотворчого 
забезпечення реформ, саме Президія Верховної Ради України 14 листопада 
1994 року прийняла Постанову «Про орієнтовний перелік законодавчих актів 
щодо правового забезпечення економічних реформ», виходячи з доповіді 
Президента. 

Цей документ став важливою підставою для того, щоб перевести процес 
економічного законотворення на комплексно-цільову і планову основу, 
навести в ньому організаційний порядок, підвищити якість прийнятих законів, 
що забезпечить правові умови ринкового реформування. Орієнтовний перелік 
був покладений в основу затвердженого порядку денного другої сесії 
Верховної Ради України. 

На жаль, деякі важливі питання, які були передбачені «Переліком», до 
цих пір не реалізуються. 

Це, перш за все, стосується черговості подання законопроектів за їх 
важливістю, розробки законодавчих актів з питань створення надійного 
правового поля у сфері функціонування і розмежування державного і 
приватного секторів економіки, її структурної перебудови, забезпечення 
принципу соціальної справедливості в процесі приватизації і роздержавлення 
власності, системи оподаткування, створення ефективної 
кредитно-банківської та фінансової інфраструктури, в кінцевому рахунку, 
головного — законодавчого забезпечення розвитку виробництва, захисту і 
підтримки власного товаровиробника. 

Розуміючи невідкладність цих завдань, Президія Верховної Ради 
нещодавно ініціювала для їх вирішення створення спільної робочої групи з 
представників Верховної Ради, адміністрації Президента та уряду. Очолює цю 
групу заступник Голови Верховної Ради Дьомін Олег Олексійович. 

Саме цей напрям діяльності, на важливості якого наголошував 
Президент України Леонід Кучма у зверненні до Верховної Ради, законодавче 
забезпечення реформ повинні бути і надалі пріоритетними у нашій роботі. 

Це вимагає вдосконалення організації всієї діяльності Верховної Ради. 
Треба переосмислити напрями роботи економічних комісій, їх склад, 
проблеми можливого укрупнення, злиття або, навпаки, створення нових 
комісій і спеціалізованих підкомісій. З цього приводу є багато пропозицій від 
депутатських груп, фракцій. Я переконаний, що ми повинні всі їх уважно 
розглянути і поставити на розгляд Верховної Ради для того, щоб ці питання 
були справді вирішені як слід. На мій погляд, очевидна необхідність 
створення спеціальної Міжвідомчої комісії по контролю за процесами 
приватизації, а також парламентської Контрольної палати за використанням 
бюджету держави. 

Особливо хотів би зосередити вашу увагу на першому питанні. Сьогодні 
процеси приватизації, які здійснюються, — це колізія, що постійно 
дестабілізує ситуацію в суспільстві, бо опирається на несправедливість, на 
колосальне майнове розшарування населення. Нам треба встановити 
жорсткий контроль за цим процесом. І не просто контроль, а контроль 
міжвідомчий — не тільки з боку Верховної Ради, а й за участю структур 



 

 

виконавчої влади, але під контролем і на чолі, я переконаний, з 
представниками Верховної Ради. Я думаю, у нас знайдуться серед депутатів 
спеціалісти, які глибоко володіють цим предметом і будуть стояти на засадах 
державності, на засадах соціальної справедливості. 

Багато слушних думок з цього приводу висловлені в ході обговорення 
письмового звіту Президії в комісіях Верховної Ради. Давайте продовжимо цю 
розмову і все раціональне врахуємо і будемо невідкладно проводити в життя. 

Наступна група проблем. П'ять разів доводилось Президії Верховної 
Ради звертатися у структури виконавчої влади відносно подання на розгляд 
Верховної Ради законопроектів, які випливають із доповіді Президента. Та все 
ж, відверто кажучи, протягом кількох місяців ми не одержували жодного 
законопроекту. Це теж треба знати, тому що довкола цього і у засобах масової 
інформації ведуться спекуляції. 

Зараз частина (приблизно 35) законопроектів нагромадилася, їх 
детальніший аналіз можна зробити. Та як би там не було, але протягом 
останнього місяця, ви бачили, Верховна Рада працювала дуже напружено, щоб 
опанувати цей законодавчий масив. 

Одначе ми сьогодні, я повертаюся до сказаної раніше тези, повинні 
відпрацювати відповідний реєстр за пріоритетами. Законодавча проектна 
робота, яка ведеться суб'єктами законодавчої ініціативи, ще не відповідає цій 
послідовності. Бо можемо прийняти частину вже поданих законопроектів, а 
вони потім йтимуть врозріз з тими, котрі будуть подані пізніше, мають більш 
принципове значення. 

Яскравий приклад в цьому відношенні — Концепція податкової 
політики. Ми розглянули законопроект про оподаткування прибутку 
підприємств (недосконалий чи досконалий — то інша справа), але навіть з 
недавньої інформації Леоніда Анісімова видно було, як на конкретному 
підприємстві, здавалось би, прогресивний документ розвалює вщент 
виробництво. Таким чином, потрібна насамперед Концепція, а потім набір тих 
документів, які розвивають її і дають можливість системно впливати на 
народне господарство. 

Починаючи з другої сесії, як відомо, відновлено конституційний процес, 
сформована нова Конституційна комісія. Ведеться робота над завершенням 
розробки проекту нової Конституції України, яка, я певен, може бути 
прийнята найближчим часом. Ми окремо можемо розглянути механізм її 
прийняття, її зміст, тим паче, що зараз багато політичних організацій вносять 
свої варіанти. Все це повинно бути відслідковане, і, на мій погляд, комісія, 
зокрема ряд її секцій, продуктивно працює, що вселяє надію: ми можемо 
прийняти найважливіший для Верховної Ради і для держави правовий 
документ. 

Вважаю абсолютно необхідним проведення широкомасштабної 
державно-правової реформи, в тому числі реформування законодавчої 
діяльності. Президія розглянула і схвалила пропозиції керівництва Верховної 
Ради України щодо вдосконалення законодавчого процесу, підвищення рівня 
його організації та науково-юридичного забезпечення. Зокрема, проведено 



 

 

часткову реорганізацію структури Секретаріату Верховної Ради України, 
кадрове зміцнення його провідних підрозділів. Активно впроваджуються 
інформаційно-комп'ютерні технології в законодавчий процес. 

Президія своїм рішенням від 7 жовтня 1994 року, на виконання 
постанови Верховної Ради України, прийнятої ще 1992 року, утворила 
нарешті Інститут законодавства Верховної Ради України, «кий у короткий 
термін, здійснивши організаційні кроки, розпочав практичну роботу. Треба 
сказати, що інститут ще не укомплектований, в ньому працює близько 30 
співробітників (мається на увазі і технічний персонал). 

Зокрема, вже укладені угоди про співробітництво з майже 30 
вітчизняними та зарубіжними науковими установами і навчальними вкладами 
для опрацювання найбільш актуальних науково-дослідних проблем. Укладено 
договір з Інститутом держави і права Національної академії наук України про 
розробку концепції розвитку законодавчої системи України. Вже розроблена 
методологія планування законотворчої діяльності Верховної Ради України, на 
основі якої Інститут законодавства разом із Секретаріатом формують проект 
плану законодавчих робіт на 1995 рік; підготовлено проект закону про закони 
та законодавчу діяльність в Україні (на мій погляд, надзвичайно глибокий, з 
мідним науковим підґрунтям документ), здійснюються інші актуальні 
дослідні розробки. 

Для залучення до законотворчої роботи додаткових наукових сил 
сформовані консультативні ради з питань правової політики і державного 
будівництва та з соціально-економічних питань при Голові Верховної Ради 
України, куди увійшли провідні науковці — юристи, економісти, практики з 
Києва та інших міст нашої держави. 

Таким чином, попри всі об'єктивні труднощі, поступово нарощуються 
позитивні зміни, закладаються основи майбутньої планомірної ефективної 
законодавчої діяльності на сучасній інформаційній і науково-методичній 
основі. 

Здійснено ряд конкретних кроків щодо більш широкого відображення 
діяльності Верховної Ради в її друкованих органах: газеті «Голос України» та 
журналі «Віче», висвітлення роботи Верховної Ради, її комісій, депутатських 
фракцій і груп на телебаченні і радіо. Ви — свідки цієї роботи і її учасники. 

Підсумовуючи сказане, вважаю за необхідне ще раз наголосити — 
зроблено лише перші кроки до встановлення професійного парламенту 
суверенної України. Зрозуміло, що визначальним критерієм нашої роботи 
буде зупинення кризових процесів, поліпшення соціально-економічної 
ситуації, створення нормальних умов для життя кожної людини. Звідси — 
найголовніші наші завдання, шляхи вирішення яких треба, на мій погляд, 
сьогодні обов'язково обговорити. 

Перше. Життєва необхідність визначення (а отже, і законодавчого 
забезпечення) концепції розвитку держави, її політичного устрою, 
формулювання прийнятної абсолютною більшістю населення ідеї, 
закріплення цих положень в Конституції (Основному Законі) України. 



 

 

Друге. Переосмислення і внесення необхідних корективів в 
реформування економіки, враховуючи при цьому всі аспекти — від 
національної безпеки держави до інтересів кожної окремої людини. 

Третє. Очевидно, що вирішити всі проблеми можна, лише розвиваючи 
власне виробництво, підтримуючи і захищаючи власного товаровиробника, 
здійснюючи структурну перебудову економіки, прорив на світові ринки на 
основі нових технологій, що можуть і повинні базуватися на вітчизняному 
інтелектуальному, науково-технічному потенціалі. Все це вимагає 
невідкладного законодавчого забезпечення і орієнтації на таке забезпечення 
діяльності Президії Верховної Ради. 

Четверте. Світовий досвід підказує: треба йти шляхом створення 
спеціальних державних програм підтримки ключових (визначальних) для 
держави галузей виробництва (фундаментальна наука, аерокосмічна галузь, 
суднобудування, електроніка, агрокомплекс). Треба невідкладно створити 
спеціальні парламентські робочі групи, які б підготували і внесли на розгляд 
Верховної Ради пакети законодавчих документів з цих питань (спеціальне 
законодавче забезпечення вирішальних для держави проектів). 

Сказав би навіть більше. Спілкуючись з підприємцями, ми 
обговорювали цю проблему і дійшли висновку, що ряд солідних проектів, 
важливих для розвитку «проривних» галузей нашої економіки, варто було б 
покласти на спеціальне законодавство. Тут потрібна ваша підтримка. Це може 
бути, скажімо, питання про спеціальні економічні зони або окремий 
законопроект, який стогується, наприклад, аерокосмічної галузі чи спільного 
використання можливостей двох (кількох) держав для розвитку 
автомобілебудування. Перелік таких проблем, які можна покласти на окрему 
законодавчу основу, маючи на увазі тимчасовість дії подібних законопроектів, 
погоджених з суб'єктами цієї діяльності, можна продовжити. Переконаний, що 
в ході обговорення це питання варто розглянути глибше. 

П'яте. Розробляючи, обговорюючи і приймаючи правову основу 
реформування суспільства, ми повинні постійно тримати в полі зору основну 
мету, в ім'я якої розпочиналися і проводяться всі перетворення, — в ім'я 
демократії. Це є стрижнем і самим змістом існування вищого законодавчого 
органу країни. Забувати про це члени парламенту не мають права, оскільки 
втрата демократичних здобутків означатиме кінець нашого поступу до 
цивілізованого суспільства, до входження повноправним і визнаним членом в 
європейські і світові політичні та економічні структури. 

Декілька зауважень щодо суто внутрішніх проблем. Будь-які рушення 
на краще неможливі, якщо в постійних комісіях, наших, образно кажучи, 
основних цехах законотворчого процесу, не буде елементарного порядку, не 
буде витримуватись технологія підготовки і опрацювання законопроектів, 
поки всі комісії не запрацюють «на повні оберти». 

На жаль, мусимо визнати, що і сьогодні в багатьох комісіях робота 
по-справжньому не налагоджена, навіть матеріали до законопроектів не 
обліковуються і не формуються в окремі справи, як того вимагає Регламент. В 
результаті іноді неможливо визначити, хто і коли подав до Верховної Ради і 



 

 

яку законодавчу ініціативу, які рішення по ній були прийняті тощо. Але ж 
очевидно: для того, щоб навести порядок у діловодстві комісії, достатньо 
організаційних повноважень голови комісії та керівника секретаріату. 

У діяльності Верховної Ради минулого скликання акцент був зміщений в 
бік невиправданої автономії комісій, адміністративної та виробничої 
незалежності їх апарату від загального Секретаріату Верховної Ради та його 
функціональних служб. Цей розрив єдиного законодавчого механізму 
Верховної Ради треба якнайшвидше ліквідувати. 

Хотів би, щоб це не сприймалося як посягання на автономію чи 
самостійність роботи комісій. Ми повинні зважити на одну обставину: 
Верховна Рада не тільки вищий законодавчий орган (в складі свого 
депутатського корпусу), це ще й одна з найважливіших державних установ, де 
дві складові — апарат і представницький орган — повинні працювати 
узгоджено, монолітно, як єдиний організм. Тому служби Секретаріату, які 
зобов'язані забезпечувати такий зв'язок між структурами Верховної Ради, 
повинні діяти, і діяти сильно, в тому числі підпорядковуючи собі 
функціонально в деяких повноваженнях секретаріати комісій, хоч дехто хоче 
це відкинути, вважаючи, що кожна комісія працює зовсім автономно. 

Секретаріат, Президія Верховної Ради дали змогу сформувати 
секретаріати залежно від переконань, уподобань того чи іншого керівництва 
комісій, але це означає, що різні, скажімо, політичні погляди означають різну 
законодавчу політику. Вона повинна бути єдина й працювати на єдину 
державу. Ось що є визначальним, і я думаю, що у реформуванні Секретаріату 
ми й далі будемо виходити саме з таких принципів. 

Керівники секретаріатів комісій повинні чітко усвідомити: вимоги 
керівництва Секретаріату Верховної Ради щодо методології організації їх 
роботи, виконання загальних планів законотворчої діяльності та подання всієї 
необхідної інформації в порядку контролю відповідним структурним 
підрозділам Секретаріату підлягають безумовному виконанню. Тим паче, що 
це вимоги нашого Регламенту. Що стосується відповідальності голів комісій 
за організацію роботи комісій, то це справа їх громадського обов'язку, 
посадового статусу і просто честі керівника. 

Я не хочу зараз перетворювати звіт Президії в аналіз роботи тих чи 
інших комісій. Я скажу так: є претензії до кожної комісії, починаючи, скажімо, 
від комісій з питань оборони чи банківської діяльності і закінчуючи ... Можу 
сказати, де і чому вони недопрацьовують. 

Але, мені здається, ми повинні були б ввести в практику, щоб через 
Президію, а краще — через Верховну Раду проводити раз на місяць (можливо, 
закрите) засідання, де слухався б звіт комісії. Чим займається комісія, як 
працює, чи є перспектива і яка ефективність буде від цієї роботи. І тоді, під час 
розгляду звітів, ми могли б вирішувати те питання, яке порушує сьогодні 
частина фракцій і депутатів, — про організаційне зміцнення тих чи інших 
комісій. Тоді була б об'єктивна підстава для того, щоб це робити. Адже ми 
інколи суб'єктивно розв'язуємо питання: подобається чи не подобається як 
людина Голова комісії... 



 

 

Сьогодні, фактично, є за що критикувати буквально всіх голів комісій, 
хоч і допомагати їм в роботі треба. Це — теж і моральний обов'язок, і взагалі 
обов'язок та право кожного депутата. 

Якщо охарактеризувати найближчі перспективи щодо удосконалення 
законотворчого процесу, то вони, на мій погляд, такі: 

Перше. Протягом квітня має бути завершена інвентаризація і офіційна 
перереєстрація законопроектів і законодавчих пропозицій, що знаходяться на 
опрацюванні у Верховній Раді. Всі ці законопроекти вводяться в комп'ютер, в 
єдину інформаційну мережу Верховної Ради, і кожен депутат може 
скористатися цією мережею, не порушуючи питання про розмноження тих чи 
інших документів. Такі можливості сьогодні вже є. 

Більше того, у нас в комп'ютери введені законодавчі акти Сполучених 
Штатів Америки, Росії та інших держав. Тобто ми ввійшли в єдине світове 
інформаційне поле — законодавче, правове. І це колосальний здобуток, який 
ми маємо завдяки діяльності впровадження останнього періоду Секретаріату, 
Президії і Верховної Ради в цілому. А розпочата ця робота була раніше 
контактами на міждержавному рівні, зокрема з Дослідницькою службою 
Конгресу США. І з цією метою видано відповідне розпорядження, яким 
затверджена також спеціальна інструкція, розпочато формування і прав 
законопроектів та їх реєстрація. 

Друге. На розгляд Президії ВР подані пропозиції щодо методології 
планування законодавчої діяльності, на основі яких, за умови їх схвалення, 
буде розроблено і затверджено Президією Положення про порядок 
оперативно-календарного планування та контролю за проходженням 
законопроектів у Верховній Раді України. Одночасно розробляються 
відповідні програми Центром комп'ютеризованих інформаційних систем для 
автоматизації управління такими процесами. 

Третє. На основі проведеної реєстрації законопроектів та з урахуванням 
додаткових пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи, за участю Інституту 
законодавства у квітні-травні передбачається розробити і подати на розгляд 
Верховної Ради України методологічно обгрунтований план законодавчих 
робіт на 1995 рік. 

Четверте. У квітні-травні планується опрацювати Інститутом 
законодавства із залученням інших наукових юридичних установ розроблену 
Інститутом держави і права Національної академії наук України Концепцію 
розвитку законодавчої системи України на найближчі 10-20 років з тим, щоб 
подати її на розгляд Верховної Ради не пізніш, як у вересні-жовтні. 

Прийняття такої Концепції, за наявності нової Конституції України 
дозволило б нам розробити конкретні програми законодавчих робіт на весь 
термін повноважень Верховної Ради і щорічно планувати свою роботу. 

Не викликає сумніву, що нові умови і завдання діяльності Верховної 
Ради вимагають посилення ролі її Президії: з одного боку, розширення прав і 
можливостей у вирішенні поточних проблем, з іншого — у звільненні 
Верховної Ради (сесії) від розгляду дріб'язкових питань, які можна 
врегулювати в робочому порядку. 



 

 

Я знаю, що це дискусійне питання. Відомо, що воно по-різному 
сприймається у нашій депутатській аудиторії. Одні кажуть так: Президія — це 
не Політбюро, це орган, який забезпечує організацію засідань. Саме так вона 
сьогодні і діє. І не більше. Повноваження вкрай обмежені. З іншого боку, 
структура, яка повинна відповідати за організацію роботи, могла би бути 
сформована за рахунок голів фракцій і депутатських груп. Це відповідало б 
міжнародній практиці. Але це можливо зробити тоді, коли буде Верховна Рада 
сформована на пропорційній основі при виборах на партійній основі. Поки 
цього немає, ми мусимо шукати перехідний варіант, і отакий перехідний 
варіант якраз є у посиленні функцій Президії. Особливо — стосовно тих 
питань, які нераціонально виносити на сесію, бо вони тільки відбирають 
безкінечно багато часу. 

Наведу лише один приклад. Навіть зміни до статуту або кадрові 
питання, що стосуються парламентських видань — газети «Голос України» і 
журналу «Віче» — треба затверджувати Верховною Радою. На мій погляд, 
доцільно повернутися до питання розширення повноважень і компетенції 
Президії Верховної Ради (наприклад, прийняття нормативних актів, 
тлумачення законів і т. ін.). Це тільки б сприяло загальній справі підвищення 
ефективності роботи законодавчого органу країни. 

І на закінчення. Безумовно, я не міг зупинитися на всіх питаннях роботи 
Верховної Ради та її Президії, починаючи від окремих напрямів, 
законодавчого процесу, діяльності комісій, Секретаріату та Управління 
справами до забезпечення умов для роботи народних депутатів включно. 

Ми повинні прийняти закон, який передбачає надання депутатам 
службового житла, маючи на увазі, що після припинення їх депутатських 
обов'язків це житло буде віднесене до міського житлового фонду або передане 
іншому складу Верховної Ради. 

Звичайно, говорячи про недоліки, упущення і прорахунки в роботі 
Президії Верховної Ради, я розумію, що це і мої власні недоробки як Голови, і 
недоробки заступників Голови та членів Президії. Про це теж треба говорити 
відверто. Критики ні я, ні, впевнений, мої колеги не боїмося. Головне, аби вона 
була справедливою і спрямованою на поліпшення нашої спільної роботи. 

Не можу не сказати і про таке. За активної участі деяких депутатів 
розгорнута кампанія політичного шельмування, наклепів ми адресу не лише 
керівництва Верховної Ради, а й вищого законодавчого органу в цілому. Мене 
не так цікавить сьогодні шельмування мене чи когось іншого з керівників 
(заступників чи членів Президії), чи я можу дати політичну оцінку цьому 
явищу. Знаю, що правоохоронні органи розберуться з усім. 

Можу сказати тут, де завгодно, що ці наклепи, ця брехня 
використовуються сьогодні з метою політичної спекуляції, зведення рахунків. 
Та я робив і робитиму так, як вимагає того статус Голови Верховної Ради. Не 
боюся наклепів, бо я чистий перед людьми, перед Церковною Радою і перед 
своєю совістю. Верховна Рада є такою, яким є сьогодні наше суспільство. І 
треба врешті-решт зрозуміти, їмо її політичні сили, які намагаються ганьбити 



 

 

Верховну Раду,свідомо чи ні, в підсумку працюють проти нашого суспільства 
і проти держави! 

Сьогодні також часто можна чути: от була Верховна Рада хороша, 
сильна, а прийшли, мов, «слабаки»... Це твердження не має ніяких підстав. 
Склад нинішньої Верховної Ради сильний. Він не слабкіший, ніж склад 
минулої Верховної Ради — є з чим порівняти! Хочу сказати, що говориться 
так спеціально, щоб дискредитувати Верховну Раду як орган законодавчий, 
єдиний орган, який може забезпечити демократію в Україні! Я скрізь 
відстоював і буду відстоювати як Голова Верховної Ради її авторитет. Тому я 
хотів би, щоб і ви з того виходили: авторитет депутата для мене — це свята 
справа. Хотів би, щоб всі депутати так само дорожили честю Верховної Ради! 
Скажу на завершення: давайте довіряти один одному, давайте шукати спільну 
мову в інтересах народу, в інтересах держави! 

Безперечно, Верховна Рада України віддзеркалює стан нашого 
суспільства з усіма його протиріччями і недоліками перехідного періоду. 
Отже, консолідація, громадське порозуміння, злагода, а значить і вихід з кризи 
мають започаткуватися тут, у нашому залі. 

«Голос України», 8 квітня 1995 р. 
  



 

 

В И С Т У П  
на третій сесії BP 1 червня 1995 р. 

Коли ми говоримо про розподіл влад і функцій влади, то передбачається, 
що є розподіл відносно стабільний, тобто законодавчий орган не втручається у 
функції виконавчої влади і навпаки. Ми весь час говоримо про те, що 
Верховна Рада втручається у функції виконавчої влади, та це в порядку 
контролю передбачено Конституцією. Але виконавча влада не має права 
втручатися у справи влади законодавчої. А давайте подивимося, який 
протягом останніх місяців відбувається процес. Де проходять наради 
керівників груп, деяких фракцій або частини депутатів? Збираються окремо 
підписи, говорять про угоду. Голова ж Верховної Ради до цих пір не бачив 
документа, про який йдеться. 

Як би подивився сьогодні будь-хто, скажімо, із керівників адміністрації 
Президента, якби Голова Верховної Ради проводив наради начальників 
управлінь, служб адміністрації? Це було б якраз втручанням, чого робити не 
треба. Нам справді потрібно чітко розмежувати функції влади. 

Хоч повторю те, що говорив у 1992 році тут, на сесії: згоден на будь-яку 
сильну владу, розуміючи тільки — під що. Скажіть, що ви будете робити. 
Відповіді тоді не було. 

1 нині, після року існування виконавчої влади в новій системі, ми не 
маємо програми дій виконавчої влади. 1 про це треба говорити: не маємо! 

Далі. Якби не було домовленості з керівниками, з представниками 
фракцій і груп, то ми б ніколи не набрали ті 212 голосів більшості за Закон про 
владу. Я, користуючись згодою керівників фракцій, проводив особисто роботу 
у багатьох фракціях, щоб все таки проголосувати закон у другому читанні. 
Саме таким чином ид;їлося зібрати 212 голосів. 

Тому говорити сьогодні, що є вже парламентська більшість, передчасно. 
Справді, відносно цього закону — більшість. А щодо вчорашнього 
законопроекту про 28 статтю Закону про бюджет — то була інша більшість, 
куди частина попередньої більшості не увійшла. Так що поняття більшості в 
даному випадку відносне. Більшість, я вважаю, повинна визначатися під час 
кожного конкретного голосування. І так до тих пір, поки парламент не буде 
сформований справді на політичній основі. Сьогодні такого ще, на жаль, 
немає, бо не структуроване суспільство. 

Вислови про те, що у нас немає Конституції, я ще раз хочу підкреслити, 
— безпідставні. Ми не маємо права так говорити. Бо тоді виникає питання, а 
як же ми сюди потрапили? На основі Конституції. А як же обраний 
Президент? На основі Конституції. Він же присягу давав, і в Законі про це 
записано, текст визначено, де говориться про його вірність Конституції і про 
те, що він є її гарантом. 

Я тут повністю поділяю думки про те, що 140 поправок до Конституції 
внесено, і той, хто каже, що це Конституція 1978 року, — помиляється. Вона 
не снилася тоді розробникам в такій редакції. А потім же ми референдум 



 

 

провели — почитайте Акт про проголошення незалежності, що там написано, 
подумайте, який результат референдуму, де взято за основу Конституцію 
України. Якщо на те пішло, то тільки референдумом тепер зміни до неї можна 
вносити. Навіть ми, Верховна Рада, не маємо права цього робити, і я просив би 
це врахувати. Одначе в тій же Конституції записано, що є право Верховної 
Ради вносити зміни. Очевидно, цим положенням ми й користуємося сьогодні, 
хоч треба сказати, що це недолік. До честі Верховної Ради, що рік вона 
фактично змін до Конституції не вносила. 

Ще такий момент. Що значить перевибори парламенту в результаті 
плебісциту, референдуму і т.д. Це рік без законотворчої роботи, бо півроку 
готуються до виборів, півроку тут один з одним знайомляться. А потім, коли 
пішла робота, треба знову готуватися. 

Така перманентна виборча кампанія тільки завдає державі шкоди, 
політизує суспільство, вносить в нього злостивість. Ще раз нагадаю давно вже 
повторювану тезу: парламент — це своєрідний орган влади. І те, що тут 
бувають кризи, нетактовна поведінка — на емоціях працюють люди, це 
природно. Повірте, засідання апарату у нас йде не гірше, ніж нарада у 
Президента, в його адміністрації. Там ніхто не бігає по залу і ніхто не вимагає 
за процедурою ще висловитися. Все робиться як слід. А тут у нас рівні права. 
Це визначено Конституцією і Регламентом. Я поважаю кожного депутата, хто 
тут є, і його позицію, якою вона б не була. Як і що він мені не говорить у вічі (і 
поза очі часом), але він — депутат. Він має право говорити і повинен говорити, 
і треба створити умови, щоб справді вільно говорив. 

Ще кілька ремарок по дискусії. Роль, стан конституційного процесу. Ми 
позавчора разом з Президентом провели нараду щодо його прискорення. Дали 
доручення робочій групі, і на кінець червня повинен бути текст Конституції, 
який ми внесемо на розгляд сесії. Ллє для цього треба, щоб сесія працювала як 
слід. 1 для цього треба «підігнати» законодавче поле, яке нам потрібно, крім 
Конституції. То ясно, що ми не тільки політикою, узгодженням функцій влади 
займаємося. 

Таким чином, треба сказати, що конституційний процес хоч і був 
пригальмований (треба сказати, що не з вини Верховної Ради), і им не менше 
відновлений і буде рухатись, буде розвиватись успішно. Нам потрібно 
піднести роль Президії в організації підготовки законодавчих актів (я ще раз 
повторюю свою тезу про необхідність проведення певних ротацій, звітів 
членів Президії). Щоб не виникало ніколи ситуації такої, коли в залі сидить, 
наприклад, 300 чоловік, а в Президії — три. Бо член Президії повинен 
показувати приклад ставлення до своїх безпосередніх обов'язків. 

Далі. Вето, про яке сьогодні говорилося, — що це таке? На мій погляд, в 
нинішній ситуації вето — це допомога Президенту. Це захист, я б навіть так 
сказав, його самолюбства. Хоч я розумію, ці категорії не повинні при 
юридичних питаннях чи у великій політиці використовуватись, вживатися як 
аргументи. Але це дає йому можливість підтвердити свою підпорядкованість 
Закону. 



 

 

А тепер деякі юридичні висновки щодо Указу Президента від 31 травня 
1995 р. про проведення опитування громадської думки. 

Відповідно до статті 4 Конституції України, службові особи зобов'язані 
додержуватись Конституції і законів України, а стаття 170 Конституції 
встановлює, що всі закони та всі інші акти державник органів України 
видаються на основі і відповідно до Конституції. 

Стаття 114—6 Конституції передбачає, що Президент України видає 
укази та розпорядження, які є обов'язковими до виконання на основі і на 
виконання Конституції і законів України в межах своєї компетенції. 

Повноваження Президента, згідно з частиною 2 статті 114—1 
Конституції України визначаються Конституцією України. Такого 
повноваження, як проведення опитування громадської думки з питання довіри 
громадян України Президентові України та Верховній Раді України, 
Президенту України Конституцією не надано. 

Разом з тим, пунктом 7—1 статті 114 Конституції Президенту України 
надано право утворювати лише органи державної виконавчої влади у межах 
коштів бюджету, затверджених Верховною Радою України, призначати та 
звільняти з посад керівників цих органів. Підкреслимо — для забезпечення 
виконання Конституції і законів України. Але ні Конституція, ні закони 
України не передбачають необхідності і можливості утворення таких органів, 
як комісія з проведення опитувань громадської думки. 

Тому пункти 5 і 9 Указу Президента України від 31 травня 1995 року 
суперечать пункту 7—1 статті 114 Конституції України, оскільки ними 
передбачається: 1) утворення центральної та місцевих комісій з проведення 
опитувань громадської думки, які не є органами державної виконавчої влади; 
2) фінансування опитування за рахунок коштів державного бюджету, яке не 
затверджене Верховною Радою України і не передбачене в Державному 
бюджеті на 1995 рік. 

Крім того, стаття 5 Конституції України передбачає, що найважливіші 
питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також 
ставляться на всенародне голосування (референдум). Проте питання 
виявлення громадської думки щодо довіри народу України главі держави чи 
законодавчому органу держави, яке, безсумнівно, належить до 
найважливіших питань державного життя, згідно з Указом Президента 
України виноситься не на всеукраїнський референдум, а на опитування, що, 
відповідно до статті 47 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми», не має юридичного значення та правових наслідків. 

Згадані порушення дають всі підстави для накладення вето. 
В даному випадку не наголошую на накладенні вето. Буду це питання 

ставити на голосування, оскільки воно надходило від вас. І ще раз хочу 
сказати, що для того є всі підстави, і є в тому сенс, в тому числі і для захисту 
самого Президента. 

Ми, безперечно, повинні розуміти, що все це робиться у надзвичайно 
складний період життя держави (і, особливо, тяжкого стану в економіці). Не 
так давно, виступаючи у Верховній Раді, я говорив про деякі аспекти цього 



 

 

стану. Тому зупинюся тільки на окремих штрихах, на окремих цифрах, щоб ми 
ще раз подумали, що нам треба сьогодні не референдумами займатись (вже 
говорилося, які тут можуть бути тяжкі наслідки — політичні, економічні і так 
далі). Нам треба сьогодні подивитись наперед, подумати, про що ми повинні 
говорити тут і як ми повинні витягувати з кризи нашу державу. 

Так от, кілька моментів. Валовий внутрішній продукт: за 4 місяці — 
спад 11 відсотків. Говорити про те, що це менше ніж в минулому році, і що це 
досягнення — вибачте мені, це некоректність або економічна безграмотність 
тих, хто готує такі довідки. Якщо впадемо до дна, то далі буде ще менше 
падіння — ви прекрасно розумієте. У нас було інколи порівняння 
протилежного змісту: ми все порівнювали з 1913 роком. Так не можна. Ми 
говоримо: від січня до нинішнього часу. 

Реальні грошові доходи за сім останніх місяців зменшились на 35 
відсотків — кожен громадянин відчуває, що таке падіння рівня життя. 

Зростання зовнішнього боргу — 790 мільйонів доларів! 
Ще один приклад, свіжий. Днями я зустрічався із представниками 

шахтарських колективів, так само, як і багато депутатів, особливо з 
шахтарських регіонів. Ситуація критична. Мушу сказати гірку правду. 
Сьогодні українське вугілля, а з ним і наші шахтарі виявилися непотрібними 
державі. Не драматизую штучно, а пояснюю на конкретних прикладах, чому 
саме так. 

В Україну, вибачте за таке слово, «закачуються» величезні обсяги 
природного газу за завищеними цінами (і ви знаете, що за завищеними), 
створюючи тим самим державну заборгованість України і розкручуючи ціни 
на житло та комунальні послуги. А продукція, яка виробляється за рахунок 
спалювання щорічно майже 15 мільярдів кубометрів газу, за демпінговими 
цінами реалізується и інших країнах, де залишається велика частина валютної 
виручки. Оце сьогодні і є суть наших реформ. 

Україна нині найбільший, задумайтесь над цим, найбільший Імпортер 
газу у світі. Вона імпортує його майже на 20 відсотків більше, ніж США, 
Англія і Франція разом узяті. А за споживанням природного газу на душу 
населення ми в три рази обійшли Німеччину і в 6 разів — Японію. Але цей газ 
використовується насамперед у сировинній галузі, звідки йде експорт 
продукції. 

Тому влада, що поважає себе, — і законодавча, і виконавча — повинна 
втручатися у цю ситуацію. Те, що ми на два мільярди у році збільшити витрати 
на придбання газу, свідчить: ми стратегічно неправильно визначаємо наш 
курс. Треба тут справді працювати разом і нам, і Президенту. Саме на цій ниві 
ми знайшли і, я думаю, знаходитимемо порозуміння і спільні підходи. 

Вимоги і рекомендації Міжнародного валютного фонду з цих питань 
придатні для країн третього світу. Ми — не слаборозвинута країна, ось що 
важливо. Сьогодні організовуючи владу цієї держави, слід враховувати, що ми 
справді високо розвинута країна, з високим інтелектуальним потенціалом, 
промисловим, технологічним, технічним. Тому рекомендації, які нам 



 

 

підкидаються збоку, треба вивчати, аналізувати, розумно застосовувати, але 
користуватися все-таки нашими реальними розрахунками. 

Прозвучало кілька пропозицій. 
Верховній Раді протягом наступного тижня, чи ближчих семи днів, 

прийняти узгодженні статті Закону про владу як закону тимчасової дії. Можна 
скористатися пропозицією депутата Степенка щодо створення Закону про 
вертикаль виконавчої влади, яка потрібна Президенту. Я розпорядився 
розмножити для вас варіант цього закону, який складається з статей, 
проголосованих вже у ВРУ. Це – удвічі коротший закон, який відкриває 
можливість Президенту сьогодні здійснювати реформи і відповідати за їх 
результати так, як він хоче. 

І безперечно, нам треба звернутися до Президента щодо необхідності 
терміново сформувати уряд і дати пропозиції до кладу КС. Я вірю в те, що на 
цьому шляху ми знайдемо порозуміння, бо ніхто не збирається і ніхто не хоче 
конфліктувати з Президентом. Але ми повинні робити для себе висновок: або 
ми будемо все робити на основі Конституції і Закону, або, якщо ми знехтуємо 
такою умовою, чого ми не маємо права робити, то тоді ніхто не буде поважати 
ні Конституцію, ні Закон і тоді ще довго у нашій державі не буде ладу. А це 
означає, що навряд чи залишиться держава. 

Дуже прошу бути виваженими при прийнятті рішень. 
«Голос України», 3 червня 1995 р. 

 
  



 

 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 
при обговоренні Програми уряду на четвертій сесії ВР 

Насамперед хочу подякувати Є.К.Марчуку, всім учасникам обговорення 
за виявлене бажання до спільної роботи, за конструктивні пропозиції до 
Програми діяльності Кабінету Міністрів. І попри всі колізії можна відзначити, 
що ділова співпраця виконавчої влади і законодавчої набуває конкретніших 
контурів, свідченням чого є сьогоднішнє обговорення. 

Я з самого початку хотів би сказати, що тривалий час через певні засоби 
масової інформації проводиться думка про те, що у Верховній Раді нема 
компетентних спеціалістів, які можуть зробити оцінку Програмі, діям уряду 
тощо. 

М'яко кажучи, це не так. І сьогодні ми бачили, що на виступ записалося 
15 колишніх і теперішніх членів Кабінету Міністрів, депутатів. 7 виступило, з 
них кілька віце-прем'єрів. Тобто ці люди можуть як належить проаналізувати 
Програму. 

Обговорення засвідчило, що ситуація вимагає правдивої, реалістичної 
оцінки Програми, пропозицій та рішень, за які ми несемо спільну 
відповідальність, і тому не маємо права видавати бажане за дійсне. Отже, 
треба відверто сказати людям, що у нас є, до чого ми прагнемо і яким шляхом 
треба йти. 

Переважна більшість виступаючих оцінювала представлену Програму 
вимогливо й критично, вважаю такий підхід правильним і закономірним, бо 
саме недостатньо критичний підхід і відсутність глибокого аналізу були 
однією з причин того, що жодна з попередніх восьми програм уряду не була 
виконана. Це визнав у своїй доповіді і Прем'єр-міністр. 

Головні підсумки обговорення, з моєї точки зору, полягають у таких 
нюансах: у кожному виступі піднімалися нерозв'язані проблеми галузі, 
регіону, суспільства, функції держави. Чи знайшли вони відображення в 
програмі уряду? Ні, не знайшли. А з іншого боку, могли вони бути 
відображені повністю в програмі? Теж — ні. 

Ми підходимо сьогодні до юридичної оцінки нашої дії і оцінки самої 
Програми. Її структура, а також значна кількість положень не повністю 
узгоджується з структурою і положенням доповіді Президента України 
«Шляхом радикальних економічних реформ». Це так. Але в преамбулі 
програми йде чітке посилання на доповідь, на інші доповіді, в тому числі на 
річну доповідь Президента України, де вже говориться про серйозну корекцію 
реформ. І нам треба зіставити напрями і корекцію. На жаль, це не зроблено в 
Програмі. Нам же потрібно зважати на те, адже ми схвалили доповідь 
Президента. 

Існують суттєві розбіжності між положеннями жовтневої минулого року 
та, повторюю, квітневої доповідей Президента, покладених в основу 
Програми уряду, кількісними значеннями між основними макроекономічними 
показниками, визначеними в цих документах і в Програмі діяльності Кабінету 



 

 

Міністрів. У зв'язку з цією неузгодженістю, а також із тим, що у минулорічній 
доповіді Президента сказано, що саме цим документом визначається стратегія 
і курс економічних реформ, яким мають бути підпорядковані дії всіх структур 
виконавчої влади, виникає питання щодо правових наслідків, правового 
навантаження обговорюваної Програми уряду. 

Я підводжу до того, що частина депутатів висловлювала цілком 
конкретні і часом протилежні пропозиції, в тому числі стосовно курсу реформ, 
яким має рухатися держава, її економіка. 

Мав рацію депутат Михайло Ратушний, котрий говорив про те, що цю 
Програму реалізовуватиме не цей уряд і не ця Верховна Рада. Мабуть, 
правильно говорить і депутат Наталія Вітренко, що цей уряд не може іншу 
програму реалізовувати. Але сьогодні є цей уряд. І тому я хотів би, щоб він 
працював, нав'язувати йому іншу програму у нас немає ніяких підстав. Ми за 
нього не відповідаємо — відповідає за уряд Президент. 

Оцінюючи Програму, давайте вийдемо на політичний аспект цієї 
проблеми. Скажіть: ми довіряємо уряду? Так ! Принаймні, ми погодились на 
те, що Президент одноосібно формує уряд — це підтверджено в 
Конституційному договорі. Але уряд довіряє Верховній Раді чи ні ? Чому 
раптом з'являється теза: якщо ми сьогодні не схвалимо Програму, то через 
тиждень буде пізно?.. У нас виходило так: бюджет треба затвердити за дві 
години. Доповідь Президента треба теж швидко схвалити (хоч Регламентом це 
не передбачено), бо інакше виникають якісь нові колізії між гілками влади. І 
таких прикладів можна навести чимало. 

Адже ми не в політику граємося, ми політику творимо і тому треба 
довіряти один одному. Адже я повністю переконаний, що в усіх 35 виступах 
депутатів звучать мудрі думки. Якщо їх врахувати, можливо, будуть якісь 
суттєві зміни в самій Програмі. Ми що, не віримо один одному, ми не можемо 
дати змогу спеціалістам, про яких говорив Є. К.Марчук, доопрацювати 
Програму? І схвалити її. Адже загальний курс залишиться той самий. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів розрахована на 1995-й і 
подальші роки. Давайте будемо відверті. 

1995 рік втрачений. Для Верховної Ради, як і для уряду, важливо не 
втратити 1996 рік. Важливо, щоб ми мали конкретний план дій на наступний 
рік, який дав би контрольні цифри. Щоб ці контрольні цифри лягли в основу 
бюджету на наступний рік. Ця думка прозвучала у виступах багатьох. Це те, за 
що відповідатиме Верховна Рада, за що відповідатиме Президент, бо він подає 
бюджет, за що відповідатиме Кабінет Міністрів. 

Я маю підстави говорити про конкретні напрями, про пріоритети 
розвитку. В мене є ґрунтовний аналіз, зроблений спеціалістами і з моєю 
участю. Про це переконливо сказали сьогодні виступаючі. 

Я хотів би лише зупинитись на деяких нюансах розвитку економіки. Що 
ми хочемо мати в нашій державі? Сильну власну економіку, чи ми все-таки 
будемо поступово перетворювати нашу економіку в колоніальний придаток 
розвинутих держав? Якщо ми сьогодні не будемо працювати на пріоритетах, 
на кінцевих технологіях, якщо ми сьогодні будемо губити високі технології (в 



 

 

нас тільки в мікроелектроніці залишилось —10% використаного потенціалу), 
то ніколи не зробимо нашу економіку автономною, міцною. 

І якщо структурна політика в економіці зводиться до розвитку і 
провинних галузей, енергозатратних галузей, то тоді не доводиться говорити 
про перспективу, про економічну незалежність, а, отже, і політичну 
незалежність. Хіба це не зрозуміло? 

І чи розкриває цю проблему, дає підходи до уникнення такого розвитку 
подій Програма уряду? На жаль, не дає. 

Є ще одне болюче для мене особисто питання. Хотів би порадитися з 
вами, як тут бути. Справа от у чому: після квітня в пресі і'явилось порівняння 
щодо того, чого прагне Програма, або план дій Президента, і чого прагнуть 
інші політичні сили. І Президент послався на те, що у своїй передвиборній 
програмі ніде не говорив про продаж землі. Я проаналізував: справді, ніде 
Леонід Данилович цього не говорив. Чому тоді в цій Програмі є погано 
завуальований порядок перетворення землі в товар? 

Паювання через сертифікацію — це закладене право на реалізацію 
принципу перетворення землі в товар. То тоді давайте говорити відверто. Я 
категорично проти цього. Вважаю, що це злочин перед Україною — там 
закладена занадто серйозна загроза для майбутнього. 

Ми повинні враховувати, тим паче сьогодні, інтегруючись до Європи, 
що в Європі ринкова економіка формувалася на приватному праві. Але це 
сьогодні не відхиляє і не змінює тенденцію до концентрації виробництва і 
основних засобів у агропромисловому комплексі. Невже це не зрозуміло? І 
чому нам треба повернутися у XIX сторіччя, щоб потім прийти знову ж таки 
до того рівня інтеграції. Це свідчить про те, що дехто не враховує цю 
обставину. 

Так ось, є три пропозиції. Рада фракцій обговорювала питання стосовно 
Програми, внесла свої пропозиції. Президія також обговорила. Внесено також 
конкретні пропозиції. Вони вам роздані. Йдеться про визначення невеликого 
терміну для доопрацювання Програми, розроблення конкретних планів дії. І 
потім подача її разом з бюджетом Верховній Раді для схвалення. 

Просив би не робити сьогодні політичного шоу із голосування. Треба 
визначитись, чи в один бік голосувати, чи в інший, чи підтримувати відразу, 
чи підтримати через тиждень. Нетреба ділити Верховну Раду: ось це — 
праведники, а це — неправедники. Ми вже не один раз так робили, а через 
день виявлялось, що подія відбувається за іншими критеріями. Сьогодні в залі 
352 депутати, явка висока, об'єктивно більше ми навряд чи можемо зібрати. 
Тому ми можемо сьогодні прийняти правильне рішення. Я просив би всіх вас 
зосередитися. 

Важливо, щоб цей уряд, очолюваний Прем'єр-міністром Є.К.Марчуком, 
працював. Просив би підтримати в даному випадку можливість створення 
умов для роботи Кабінету Міністрів 

«Голос України», 13 жовтня 1995 р.  



 

 

В И С Т У П  
на четвертій сесії ВР при обговоренні законопроекту  

про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України 

Відомо, що право приватної власності на землю визначене 
законодавством. Є право колективної і право державної власності. Тому 
говорити сьогодні, що треба чи не треба вводити ці норми, мабуть, не час. Це 
вже визначено законодавством. У нас є змога реалізації інтересу господаря, в 
тому числі через Закон про фермерство, Закон про оренду і Закон про 
колективне підприємство та нинішній Кодекс. Адже коли ми говоримо про те, 
що процес пішов і реформуються відносини, то вони реформуються на основі 
чинного законодавства. Інша справа, що десь протидіють цим процесам. Тоді 
треба силами виконавчої влади розбиратися: хто порушує закон. 

Далі. Коли кажуть, що, реформуючи економіку і змінюючи відносини 
власності в промисловості, в будівництві і так далі, треба у цей обіг включити 
і засіб виробництва, на якому підприємство знаходиться, то це питання можна 
розглядати окремо. Думаю, 

Верховна Рада пішла б назустріч. 
У контексті надходження іноземних інвестицій на територію України — 

теж можна розглядати. Хоча тут є різні форми: може бути на 50 років оренда, а 
може навіть і право власності. Все це можна продумати. 

Але зміни до Кодексу передбачають зовсім інше. Хотів би продовжити 
ту дискусію, яка відбувалася в нашому суспільстві приблизно півроку тому, 
коли одна з фракцій опублікувала таблицю порівняння, що відстоює 
Президент, що відстоює фракція. Там було записано, що Президент відстоює 
право приватної власності, купівлі-продажу землі, перетворення її у товар. 
Президент справедливо обурився, бо в його передвиборній програмі цього не 
було. Він сказав, що «я ж ніде про це не говорив». Це так. 

Але суть Указу Президента про прискорення реформування іемельних 
відносин, на основі якого запропоновано цей проект поправок до Земельного 
кодексу, якраз і зводиться, незважаючи на суперечливість самих норм, до 
перетворення землі в товар. 

Можна було б говорити, що це ще біда невелика. Врешті-решт люди 
працюють на землі і вони розберуться, як краще реалізувати своє право. Але 
мова йде про термінову ломку системи господарювання. 

Ми сьогодні можемо посилатися і на Біблію, і на «Кобзаря», і на що 
завгодно, але я хотів би, щоб ми уважно прочитали ще й Земельний кодекс. 
Тому що там вирішуються ті питання, які сьогодні дехто відстоює. 

Так от, про що йдеться. Розглянемо ситуацію з двох позицій. Я, господар 
паю, хочу його реалізувати, реалізувати своє право. Для чого воно мені, 
особливо в нинішній ситуації, потрібне? В мене немає грошей, мені треба, щоб 
гроші були. 

Поправки передбачають: пріоритетне право при придбанні паю має 
власне колективне господарство. Тобто співвласники — інші. 



 

 

Ви скажіть: в нинішніх умовах який колгосп чи яке колективне, 
асоційоване або фермерське господарство, спілка фермерів купить землю, 
коли ми (я маю на увазі, держава) довели сільгоспвиробника до банкрутства 
поголовно? 

А це означає, що починає діяти інша норма, передбачена у статті 4.7, — 
про аукціон. 

Виникає питання: хто ж купить цю землю (а я власник, я своє право хочу 
реалізувати, мені гроші потрібні сьогодні)? 

Таким чином, ми закладаємо механізм відбирання права інди-
відуального громадянина України на користь того, хто має сьогодні добру 
кишеню. І все. Хто має — про це говорити не будемо, то вже деталь інша, 
ближча до Кримінального кодексу. 

Йдемо далі. Друга схема. Паювання. 
Ми ж заклали в Законі про колективне сільгосппідприємство і в 

Земельному кодексі норму, яка зобов'язує, і прийняли дві постанови 
Верховної Ради минулого скликання про прискорення земельної реформи, що 
треба завершити перший етап її — визначити передачу у колективну власність 
земель. 

Л. Я. Новаківський вчора говорив про те, що, бачите, до Указу 
Президента це ніби гальмувалося, а тепер пішло швидко. Але ж саме він 
займався землеустроєм, і працювали служби держком- земівські, ті, що 
спочатку гальмували проходження, бо чекали, коли ж перетвориться земля в 
товар, і ті, що швидко виконали те, що передбачено чинним законодавством. 
Треба, щоб був колективний власник на землі там, де є колективна власність, і 
був індивідуальний, де є право приватної власності. Чому не робилася ця і 
права? 

Тепер скажіть: що, це новий поворот? Так це ж передбачено 
законодавством! Треба просто завершити цю роботу, щоб справді був 
господар на землі, щоб ніхто не розтягував землю. А потім, реалізуючи право 
паювання, в тому числі і право виходу, як передбачено Земельним кодексом, 
Законом про колективне підприємство, мас людина вийти з господарства зі 
своїм паєм. Якщо немає з резерву землі місця для нього, то він на території 
господарства забирає свій пай, але так, щоб не порушувати його сівозміну. Це 
передбачено нині чинним законодавством. 

Що нового привноситься в таку ситуацію? А ось що: робиться 
паювання, а далі подивіться знову ж статтю 4.7. Фінал: якщо господарство 
банкрут, то право колективної власності втрачається. Тобто все це декларації 
про колективну власність. За таких умов вступає в дію механізм, 
передбачений у законі, — аукціон. І — розпорошення господарств як основи 
сучасної індустріальної технології агропромислового господарювання. 

От і вся картина. Тут нічого складного немає. Тільки це все одягнуто, ви 
знаєте, в такі, напівюридичні шати, і пропонується депутатам: давайте, ось, 
проголосуємо і тоді вже підуть реформи. Я ще раз хочу наголосити: треба мати 
ціну на землю. І віце-прем'єр П. Т. Саблук підтверджує: є ціна на землю, 
механізм розроблений. Кабінет Міністрів пропонує: треба ціну землі 



 

 

перенести на ціну її як товару, бо це не викликає ніякого сумніву. Приклади 
тут наводилися: є приватна власність і в Ізраїлі, невелика частина землі у 
фермерів є, але основу господарства становлять колективні господарства. І, до 
речі, ніхто не дорікає Ізраїлю, що в нього немає ринкових перетворень. 

Тому я звертаю увагу: на основі норм, які заплановані в проекті Закону 
про зміни до Земельного кодексу, передбачено, що банкрути стане і 
колективне господарство, і фермер, і індивідуал. Причина V відношеннях між 
державою і сільгоспвиробником. І коли сьогодні ми посилаємось на досвід 
Канади, де хороші показники, то треба мати на увазі й те, що, маючи 
найбільше землі на жителя, вони сьогодні ввозять 40 відсотків м'ясних 
продуктів. Одначе то їхня і права, бо у них є за що ввезти... Але ж йдеться про 
те, що там держава дає фермеру кредит під 3 відсотки. Тоді, як середня ставка 
11. Так, це — політика держави. Це — економічна політика. Це — важелі, які 
сприяють розвитку виробництва. А ми хочемо так: кинемо селянина у 
відносини рівні з усіма виробниками, поставимо його у ті ж самі, «рівні» 
умови, без підтримки, без протекціонізму з боку держави... 

Крім того, П. Т. Саблук каже, що процес пішов... Більше того, Кабінет 
Міністрів уже й постанову видав, якою затверджує форму сертифіката на 
земельний пай. На одному боці вказано, що він в натурі не дається, а з іншого 
на тому ж документі написано про те, що ця земля виділяється в натурі. 
Складається враження, що не читають таки автори поправок до Земельного 
кодексу. В зв'язку з цим виникає запитання: а на якій підставі Кабінет 
Міністрів втручається в діючий закон, відкидаючи, перекручуючи цей закон, 
видаючи якісь нормативні акти, які суперечать закону?! За порушення закону 
суб'єкт або фізична особа притягується до кримінальної відповідальності. Я 
хотів би, щоб всі, хто сьогодні пропонує ті чи інші зміни, розуміли, що доти, 
доки Верховна Рада не ухвалила відповідний закон, діяти треба так, як велить 
нинішній закон. Тим більше, у питаннях, врегульованих законодавством! Це 
те, що стосується змісту проблеми. 

Щодо процедури. Моє особисте переконання таке: ми не повинні давати 
підстав до того, щоб нас звинувачували ніби ми не розглядаємо 
законопроекти. 

Ми повинні прийняти рішення, яке дає оцінку цьому варіанту. На мій 
погляд, потрібно цей проект відхилити. І все ж є цілий ряд земельних 
правовідносин, які треба врегулювати. Відчувається, що Земельний кодекс не 
дає ще сьогодні відповіді на всі ті колізії, які виникають у цих відносинах. 

Тому варто дати наші доручення, щоб комісії, Кабінет Міністрів і 
Держкомзем внесли ті пропозиції, які справді відповідають практиці 
земельних відносин у нашій державі. 

16 листопада 1995 р. /друк, за стенограмою/ 

  



 

 

БЮДЖЕТ.  
МЕТОДОЛОГІЯ І СУТЬ 

Виступ на четвертій сесії ВР 21 грудня 1995 р. 

Важливо відзначити набагато вищий рівень деталізації показників 
проекту Державного бюджету України на 1996 рік, більшу глибину 
розшифровки статей доходів і видатків у порівнянні з проектами бюджетів 
попередніх років. Проект бюджету подано разом з проектом Програми 
економічного та соціального розвитку України на 1996 рік, що теж є кроком 
вперед і що вимагалось сесією. П цілому по формі проект бюджету певною 
мірою наближається до проектів бюджетів країн розвиненого 
парламентаризму, а обсяг інформації, що містять безпосередньо проект 
Закону про бюджет та проект Програми економічного та соціального розвитку 
на 1996 рік, розрахунки до проекту бюджету, дозволяють досить грунтовно 
проаналізувати наміри Уряду у бюджетній стратегії на наступний рік, як І 
обгрунтованість цієї стратегії. Саме таким аналізом і займалися комісії 
Верховної Ради України, депутатські фракції, Секретаріат Верховної Ради 
України, фахівці, експерти після 3 грудня 1995 року, мши проект бюджету 
було внесено до Верховної Ради України. 

Проведений аналіз, поряд із відміченим позитивним, показав ряд 
суттєвих недоліків, властивих як проекту бюджету на 1996 рік, так і всьому 
тому, що пов'язано із забезпеченням бюджетного процесу в державі. 
Зупинюсь тільки на кількох головних позиціях. 

Основні макроекономічні показники, покладені в основу бюджету та 
програми, розроблено на старій методологічній базі. Вони не узгоджені із 
системою національних рахунків України, розробленою Міністерством 
статистики України на основі системи національних рахунків Організації 
Об'єднаних Націй із врахуванням особливостей національного рахівництва 
України, що є, власне кажучи, основою підходів до ринкової економіки. 

Як наслідок, ці макропоказники необхідною мірою не висвітлюють 
комплексно найважливіші явища економічного життя країни: виробництво, 
доход, споживання, нагромадження та багатство. 

На їх основі важко побачити взаємозв'язки між оцінкою економічних 
можливостей і факторів добробуту суспільства, з одного боку, та дією 
фінансово-економічних важелів, що впливають на рівень доходів і через це на 
попит і пропозицію, — з іншого. 

Проект Державного бюджету України на 1996 рік, поданий до 
Верховної Ради України, грунтується на сукупній величині очікуваного 
валового внутрішнього продукту (ВВП) розміром 7,1 квадрильйона крб. 
Проте в проекті Державного бюджету України на 1996 рік, як і в проекті 
Державної програми економічного та соціального розвитку України на 1996 
рік, відсутні будь-які розрахунки очікуваного в 1996 році валового 
внутрішнього продукту та інших макро-показників. 



 

 

Водночас, розрахунки, виконані українськими фахівцями на основі 
даних, наведених в проектах бюджету та програми, в додатках відповідно до 
загальновизнаної в світі методики обчислення ВВП, показують, що 
очікуваний у 1996 році валовий внутрішній продукт при умові збереження 
суми доходів і видатків, передбачених у проекті Державного бюджету на 1996 
рік, мав би бути майже на 2 квадрильйони карбованців більшим. 

Величина ВВП, при умові задоволення всіх передбачених у проекті 
Державного бюджету та проекті Державної програми видатків та доходів 
суб'єктів економічної діяльності — громадян, підприємств, держави, — мала б 
становити не 7,1 квадрильйона крб., а щонайменше 9,0-9,3 квадрильйона крб. 
Саме такі цифри дали розрахунки, виконані із застосуванням трьох різних 
методів обрахування валового внутрішнього продукту: витратного, 
доходного, розподільчого. 

Іншими словами, незрозуміло, яка цифра ВВП є істинною — 7,1 
квадрильйона крб. чи 9 квадрильйонів крб. Першу із них без потрібних для 
того розрахунків подано в проекті Державної програми (т.1, стор. 139) і 
покладено в основу проекту Державного бюджету (т.2, стор.7). 

Друга цифра — це сума державного, особистого та недержавного 
споживання і капіталовкладень. Вона є одночасно і сумою доходів громадян, 
юридичних осіб і держави разом з амортизаційними відрахуваннями в 1996 
році. 

І перше, і друге, і третє — це якраз і є валовий внутрішній продукт. І 
перше, і друге, і третє — із проектів бюджету і програми. Але 7,1 не дорівнює 
9,0. «Помилка» в 2 квадрильйони? Це дуже багато. І яка цифра є істинною? 
Якщо 7,1 квадрильйона крб., то з яких джерел додатково в доходи і на 
споживання надійде майже 2 квадрильйони крб.? Практика показує, що це 
може бути шляхом зменшення обігових коштів підприємств, активів банків, 
«проїдання» власності, землі, національного багатства. Або ж «випробува-
ним» методом — емісією. Але ж таких статей в проектах не передбачено. 

Наступне. Поданий у Верховну Раду України проект Закону про 
Державний бюджет України за своєю структурою нагадує, вибачте за таку 
непарламентську назву, — матрьошку, бо складається із багатьох, вкладених 
одна в одну частин: 

— статті, де визначаються суми доходної і видаткової частини, тобто 
безпосередньо бюджет; 

— стаття 10, яка відсилає нас до десяти (!) статей Закону України 
«Про Державний бюджет України на 1995 рік»; 

— самі ці десять статей минулорічного Закону; 
— статті 11-25 нинішнього проекту бюджету, де вносяться зміни до 

нині чинних норм законодавства; 
— і нарешті — постанова про введення в дію Закону України Про 

Державний бюджет України на 1996 рік», де знову ж вносяться зміни до 
чинних норм законодавства. 

Усі ми прекрасно розуміємо, що так бути не повинно. І тут, безперечно, 
можна було б зробити докір і законодавцям, себто Верховній Раді і Кабінету 



 

 

Міністрів. Бо, принаймні, за весь 1995 рік можна було б внести пропозиції 
щодо змін до законодавства, виходячи хоч би з того, що було визначено в тих 
10-ти статтях Закону про бюджет на 1995 рік, до яких йде відсилка. 

Бюджет у своїх статтях повинен давати відповідь на всі питання 
економічної політики держави в наступному році, а не бути загадкою 
порівнянням з багатьма невідомими. 

Верховній Раді і уряду потрібно чітко відповісти на питання, ті, до речі, 
вже звучали тут, зокрема: ми будемо давати дотації вугільній галузі і 
сільському господарству чи не будемо? Ми будемо передбачати в бюджеті 
кошти на закупівлю хліба? Якщо так, то в якій кількості? 

Як бути з виконанням Постанови Верховної Ради «Про межу 
малозабезпеченості», про що говорили і народні депутати. 

Як з капіталовкладеннями? Як з видатками на оборону? Адже правильно 
сказав тут і міністр фінансів, і Прем'єр-міністр, що невистачає на потреби 
оборони коштів, які сьогодні закладені в проекті Бюджету. 

Як із житловим будівництвом? Зокрема для молоді, для афганців, для 
чорнобильців. Ми мусимо відповісти на ці питання, розраховуючи доходну і 
видаткову частини бюджету на 1996 рік. 

І обґрунтованість розрахунків до бюджету, і законодавче забезпечення 
бюджетного процесу — це дуже важливо. І це наша перспектива, бо 
неврегульованість цих питань робить заложниками ситуації усіх нас: і 
Президента, і уряд, і Верховну Раду України. 

Було б правильним — про це ми сьогодні говорили на раді фракцій, і 
Прем'єр-міністр також підтримує таку ідею — якби ми базові показники 
проектів програми і бюджету затвердили або попередньо розглянули на 
спільному засіданні двох Президій: уряду і Верховної Ради. 

Проте, що робити сьогодні? Чи є пропозиції, спрямовані на те, про що не 
раз говорили і ми всі, і Прем'єр-міністр України, і Президент? Сьогодні це 
особливо прозвучало у виступі Є.К.Марчука стосовно підтримки власного 
виробника. Це, насамперед, зменшення податкового тиску, збільшення 
обсягів виробництва і реалізації продукції, поліпшення життя наших громадян 
і економічної ситуації в цілому. 

Такі пропозиції є. Наведу лише частину із них, бо багато прозвучало вже 
під час розгляду проекту бюджету в комісіях Верховної Ради. 

Групою фахівців за участю народних депутатів України на основі 
проекту Державного бюджету України та проекту Державної програми, 
поданих до Верховної Ради, розроблено варіант формування доходної і 
видаткової частин бюджету, який дозволяє, з одного боку, зменшити 
податковий тиск, а з іншого — дає додаткові джерела надходжень до бюджету. 
Пропонується, зокрема, змінити методологію обрахування податку на додану 
вартість, внісши в базу оподаткування лише фонд оплати праці та прибуток; 
підняти неоподатковуваний мінімум подоходного податку з громадян до 4 
млн. 800 тис. крб., тобто до розміру межі малозабезпеченості, знизити базову 
ставку податку на прибуток підприємств до 25%. 



 

 

Одночасно вносяться пропозиції по кількох важливих доходних статтях 
бюджету, бо те, про що я раніше сказав, знімає з доходної частини бюджету 
майже 300 трильйонів крб. Ці пропозиції такі: 

— додаткове надходження від реалізації положень Закону України 
«Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів» — 140 трлн. крб.; 

— надходження в результаті заходів по легалізації частини 
— неконтрольованої податками, тобто тіньової, економіки та 

заходів, спрямованих на підвищення рівня збирання податків — 170 трлн. 
крб.; 

— надходження коштів від реалізації специфічного майна і 
устаткування — це приблизно 176 трлн.крб.; 

— надходження від реалізації незавершеного будівництва — 25 трлн. 
крб. 

Крім того, можливі надходження коштів від плати за оренду майна 
державних підприємств та надходження дивідендів (частини прибутку) від 
суб'єктів підприємницької діяльності, що створені за участю державних 
підприємств і ряд інших джерел. 

Лише перераховані джерела в сумі дають надходжень більше, ніж їх 
очікуване зменшення внаслідок зниження податкового тиску. 

А якщо до цього додати мультиплікативний ефект, пов'язаний з 
вростанням виробництва і зниженням інфляції (бо всі ці джерела суворо 
неінфляційні), то сума додаткових надходжень буде значно більшою. Слід 
додати, що і дефіцит бюджету в цьому випадку буде навіть меншим 
передбаченого. 

Отже, на нинішній момент що ми маємо? 
— Певну некоректність в розрахунках основних макропоказників, 

що ставить багато питань стосовно базових параметрів проекту Державного 
бюджету. 

— Маємо проект Закону про Державний бюджет України на 1996 рік 
у вигляді «матрьошки», і є потреба його вдосконалити таким чином, щоб ми 
справді одержали лаконічну форму проекту Закону про Державний бюджет. 

Маємо багато серйозних, обґрунтованих пропозицій народних 
депутатів, висловлених у комісіях, тобто тих пропозицій, які дозволять, 
незважаючи на всі труднощі, якісно вдосконалити проект бюджету, ґрунтовно 
його доопрацювати на засадах зниження податкового тиску, сприяння 
виробництву, покращення життя українських громадян та стабілізації 
економічної ситуації в цілому. 

Стаття 9.1.3. Регламенту Верховної Ради України визначає, що після 
детальної доповіді міністра фінансів «щодо проекту бюджету проводиться 
обговорення» за повною процедурою згідно ст.3.4.1. Парламенту Верховної 
Ради. 

Звичайно, можна вже сьогодні почати йти цим шляхом. Але можна було 
б зробити і таке: всім комісіям, фракціям народним депутатам подати 
письмові пропозиції уряду, міністру фінансів та в комісію Верховної Ради з 
питань бюджету. Уряду спільно з комісією доопрацювати проект бюджету і 



 

 

проект програми і в перші дні роботи п'ятої сесії розпочати дискусію щодо 
бюджету, як це і визначено Регламентом Верховної Ради України. 

Причому перед цим обов'язково розглянути ще два питання, про які 
згадувалось на нараді фракцій. Йдеться про основні напрямки 
грошово-кредитної політики на 1996 рік і про закон про внутрішній борг. 

Сьогодні ж можна було дискусію не відкривати, а перейти до розгляду 
інших питань. Попередня розмова із Прем'єр-міністром свідчить, що він теж 
підтримав би таку пропозицію. 

Бюджет держави — надто серйозний документ для всіх нас. І в надто 
серйозний час ми його розглядаємо. Тому потрібен серйозний ґрунтовний, а 
часто і нестандартний підхід до цієї важливої справи Слово врешті-решт за 
сесією. 

«Голос України», 23 грудня 1995 р.  



 

 

ІНТЕНСИВНО І ПРОФЕСІОНАЛЬНО 
Заключне слово на четвертій сесії Верховної Ради 

Четверта сесія Верховної Ради України завершує свою роботу на порозі 
нового, 1996 року. Очевидно, є рація підбити її підсумки і водночас визначити 
орієнтири на майбутню сесію. 

Можемо констатувати, що хоч за тривалістю цей сесійний період був 
досить коротким, за інтенсивністю законодавчої роботи пін не поступався 
попереднім сесіям. А за кількістю і складністю розглянутих законопроектів, 
що стосуються визначальних проблем державного життя і економіки країни, 
четверта сесія була надзвичайно вагома. І це робить честь усім 
парламентаріям і в цілому Верховній Раді. Безумовно, зріс професіоналізм 
переважної більшості депутатів. Поліпшилась організація законодавчого 
процесу в комісіях Верховної Ради, активізувалася їх взаємодія з урядом. 

Дозвольте коротко проаналізувати кількісні показники і пріоритетні 
напрями роботи четвертої сесії Верховної Ради. 

За цей період відбулося 58 пленарних засідань, на яких розгін путо 
понад 220 питань. Остаточно прийнято 64 закони. Крім того, І 7 
законопроектів прийнято у першому читанні. 

До найважливіших подій у житті нашої держави належить те, що 
Україну прийнято до Ради Європи як рівноправного члена європейського 
співтовариства. Це визнання внутрішньої і зовнішньої політики нашої 
держави, її демократичного курсу, спрямованого їм розвиток добросусідських 
відносин з усіма країнами як на Сході, і лік і на Заході. 

У період четвертої сесії Верховна Рада продовжувала шукати шляхи 
тіснішої співпраці з виконавчою владою, адже лише спільними зусиллями 
законодавчої і виконавчої влад можливо прискорити законодавчий процес, 
раціональніше розв'язувати проблеми економічного і соціального розвитку. 

До позитивних наслідків можна віднести й те, що відпрацьовано 
положення про чіткий механізм проведення днів уряду у Верховній Раді. За 
цей час їх відбулося три. І надалі їх проводитимемо щомісячно. 

Започатковано проведення спільних засідань Президій Верховної Ради 
та Кабінету Міністрів. Така практика дає можливість оперативно 
обговорювати й вирішувати питання організації законотворчої роботи, 
домовлятися щодо особливо спірних законопроектів. 

Аналізуючи хід виконання плану законотворчої роботи на друге 
півріччя цього року, слід наголосити, що основну увагу Верховна Рада 
приділяла питанням соціально-економічного розвитку. На пленарних 
засіданнях розглянуто 56 законодавчих актів цього економічного блоку. 
Прийнято із числа цих документів і Програму діяльності Кабінету Міністрів, 
яку Верховна Рада, докладно обговоривши, схвалила. Хоча висловила при 
тому ряд серйозних зауважень, які Кабінет Міністрів згодом доопрацьовував. 

Прийнято такі важливі економічні закони, як про операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, про 



 

 

акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби, про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комплексі, про деякі питання 
оподаткування підакцизних товарів, про промислово-фінансові групи в 
Україні, про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, 
коньячними і плодовими алкогольними напоями та тютюновими виробами і 
ряд інших, вони спрямовані на і стабілізацію ситуації в економіці. 

Дуже важливо, що нам вдалося прийняти в першому читанні основні 
положення податкової політики і податкової реформи в Україні. Взагалі 
доходимо до висновку про необхідність комплексної цільової роботи над 
законодавчими актами, що стосуються галузей права. Зокрема, до такої галузі 
слід віднести податкове законодавство. Сподіваюсь, Кабінет Міністрів 
підтримає наш задум. До речі, попередньо з ним уже погоджено, щоб єдиним 
суб'єктом або джерелом законодавчої ініціативи з приводу податкового 
законодавства виступала Комісія Верховної Ради з питань фінансів і 
банківської діяльності. Тоді не виникатимуть розбіжності в нормах законів і 
не буде різного трактування або фрагментарного підходу до цього процесу. 

Я розумію, що не всі постанови і документи, прийняті на сесії, 
ефективно працюють. Але важливо те, що правове поле відкрите для 
подальшої роботи, передусім над бюджетом. Певен, що і уряд, і комісії 
Верховної Ради працюватимуть відповідно, щоб забезпечити реалізацію 
нормативних актів, прийнятих Верховною Радою. Маю на увазі Постанову 
про величину вартості межі малозабезпеченості, документи про зміни і 
доповнення до законів про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту, про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку, про пенсійне забезпечення військовослужбовців. 
Також у першому читанні прийнято зміни й доповнення до Закону України 
про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Хочу підкреслити, що це надзвичайно складний, один з найскладніших 
законів, над яким працювала Верховна Рада на четвертій сесії. І щоб ні в кого 
не склалося враження — а дехто хоче поспекулювати довкола цього, — що ми 
хочемо якось обійти увагою цих людей, котрі потребують захисту з боку 
держави. Йдеться про впорядкування цього закону і про надання конкретної 
допомоги тим громадянам, які її справді потребують. В цьому полягає суть 
роботи, думаю, що вона збігається і з намірами громадських організацій, які 
працюють над проблемами, пов'язаними із наслідками Чорнобильської 
катастрофи. 

Надаючи винятково важливого значення зовнішньоекономічним 
відносинам, Верховна Рада лише за четверту сесію ратифікувала понад 30 
міжнародних договорів, угод і конвенцій. Причому значний блок розглянутих 
питань стосується проблем удосконалення кримінального, цивільного та 
адміністративного законодавства. 

Особливу увагу приділяли законопроектам, спрямованим на боротьбу з 
організованою злочинністю і корупцією. Серед прийнятих — Закон «Про 
боротьбу з корупцією», а також ряд законів про внесення змін і доповнень до 



 

 

Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, Закон про службу 
безпеки в Україні тощо. 

Ще раз підкреслюю, що законодавчі акти, особливо ті, що і псуються 
ратифікації, розглянуті прискіпливо, неформально. Вбачається за необхідне 
залучення комісій Верховної Ради до опрацювання відповідних 
ратифікаційних документів ще на стадії підготовки міжурядових договорів. 

Думаю, цей підхід реалізуємо на п'ятій сесії. Адже маємо понад 41 
таких  документів, які потрібно буде розглянути в сесійному залі. 

Прийнято 8 законів про приєднання України до Європейської конвенції 
з питань кримінального судочинства та взаємну допомогу м кримінальних 
справах, що має неабияке значення в боротьбі із злочинністю. 

Удосконалюючи форми і методи роботи, прагнучи підвищити 
ефективність діяльності Верховної Ради, частіше стали проводитися спільні 
засідання постійних комісій та виїзні засідання комісій в областях. Це 
позитивна, нова риса для нашої Верховної Ради, для її структур. Хотів би, щоб 
вона набула свого розвитку під час роботи п'ятої сесії. 

Посилюються також і контрольні функції з боку Верховної Ради. За час 
роботи депутатів нинішнього скликання на контроль взято понад 300 постанов 
Верховної Ради та її Президії, що містять 430 доручень постійним комісіям, 
Кабінетові Міністрів, міністерствам і відомствам України щодо підготовки і 
внесення на розгляд Верховної Ради проектів законодавчих актів, інших 
документів, спрямованих на розв'язання окремих питань. 

За цей період виконано 344 доручення, 88 з них — у процесі реалізації. 
Виконано також 52 доручення, дані Верховній Раді України минулого 
скликання. 

Зросла роль Президії Верховної Ради в організації законотворчої 
роботи, чисельність якої істотно зросла за рахунок введення до її складу 
керівників фракцій і груп. Це позитивно вплинуло на роботу Президії, 
поліпшено і прискорено орієнтування народних депутатів щодо 
законопроектів, які вносяться на розгляд Верховної Ради. Дещо скоротився 
час дискусій на пленарних засіданнях, бо Президія ширше і конкретніше 
попередньо розглядала те чи інше питання. 

Стало доброю традицією проведення щотижневих засідань 
погоджувальної Ради депутатських груп і фракцій. Вважаю це важливим 
чинником стабілізації роботи Верховної Ради, треба користуватися цим не 
лише в загальній процедурі, а й під час підготовки до розгляду окремих 
питань. 

Звичайно, організація роботи Верховної Ради ще далека від ідеалу. Я був 
би нещирим, якби говорив щось протилежне. Ще недостатня 
результативність, ще багато часу витрачається на політичні дискусії, яких 
можна було б інколи уникнути. А інколи їх не треба уникати. Адже якщо вони 
поставатимуть не тут, то будуть в іншому місці. 

Не все гаразд з дисципліною. Деякі народні депутати дозволяють собі 
рідко відвідувати не лише засідання комісій, а й навіть пленарні засідання. Ще 
трапляються прикрі випадки порушення депутатської етики. Були і такі факти. 



 

 

Що ж, і цим теж характерна четверта сесія. Ми такі, які є, яких нас обрали. 
Отже, якщо хтось має претензію за сутички, які тут відбувалися, то, якщо їх 
учасник ваш депутат, — майте їх до нього, а не до всієї Верховної Ради. 

Ось ви дивитесь, як депутат поводиться у тій чи іншій ситуації. 
Як він виявив себе? Це є і лице виборців, ваше лице. Кому довірили? Як 

ваш обранець здійснює свої повноваження? 
Над усуненням усіх цих недоліків нам слід серйозно попрацювати. Я 

запропонував би все-таки Комісії з питань Регламенту і депутатської етики 
внести на розгляд Верховної Ради поправки до Регламенту. Адже необхідно 
посилити права Верховної Ради, бути більш вимогливими до депутатів. Треба 
порушувати питання про позбавлення депутатських повноважень тих, хто не 
хоче працювати у Верховній Раді. А такі підстави, на жаль, є. 

Вам роздано орієнтовний перелік питань для розгляду на п'ятій сесії 
Верховної Ради України, який складено за пропозиціями постійних комісій, 
Кабінету Міністрів та інших суб'єктів законодавчої ініціативи. Пропонована 
до розгляду в першочерговому порядку 237 питань, це з тих 370, які 
пропоновано комісіями і Кабінетом Міністрів. 

Переважна більшість з них, як і на попередніх сесіях, — це питання 
економічної та соціальної політики, державного будівництва і оборони, 
законності і правопорядку, судово-правової реформи. 

Хочу також привернути вашу увагу до важливого напряму роботи 
Верховної Ради під час п'ятої сесії — адаптації нашого законодавства до вимог 
міжнародних конвенцій та договорів у зв'язку із входженням України до Ради 
Європи. Треба буде на це, безперечно, зважити. Особливо велике 
навантаження у зв'язку з цим ляже на комісії, які працюють у полі 
конституційного права. Я маю на увазі Комісії з питань правової політики і 
судово-правової реформи, з питань законності і правопорядку, у закордонних 
справах і зв'язках з СНД та інші. 

Хотів би наголосити, що сьогодні у комісіях опрацьовують близько 150 
законопроектів, значна частина з яких практично готова ю розгляду в 
першому чи другому читанні. 

На превеликий жаль, через затримку подання урядом програми 
соціально-економічного розвитку та Державного бюджету України на 1996 рік 
Верховна Рада не мала можливості прийняти ці документи в поточному році. 

Велике значення має реальність макропоказників, що заклається в 
основі розробки Державного бюджету. Ми дуже докладно обговорили це 
питання і, здається, прийняли правильне, виважене рішення, давши 
можливість урядові і комісіям додатково опрацювати ці документи і внести їх 
на розгляд Верховної Ради в січні 1996 року. 

Не можна допустити того, що сталося 1995 року. Тоді прогнозовані 
макроекономічні показники, передбачені державною програмою 
соціально-економічного розвитку і закладені в основу розроблення 
Державного бюджету, істотно відрізнялися від фактичних. Тому я закликаю 
всіх до конструктивної роботи над проектом Державного бюджету і проектом 
Закону про державний бюджет. За дорученням Верховної Ради уряд разом з 



 

 

відповідними комісіями найближчим часом внесе зміни і доповнення до цих 
документів. 

Тому вже з перших днів наступного року народним депутатам, 
постійним комісіям, Секретаріатові Верховної Ради слід тісно співпрацювати 
з урядовими структурами над доопрацюванням програм 
соціально-економічного розвитку і Державного бюджету України на 1996 рік, 
а також інших законопроектів, які опрацьовуються в комісіях, щоб до 
відкриття пленарних засідань всі ці документи були ретельно опрацьовані й 
готові до розгляду. 

Під час сесії, що завершується, значна увага приділялася пожвавленню 
конституційного процесу, який, на жаль, невиправдано затягнувся. Депутати 
багато зусиль докладають, щоб його прискорити. Є розбіжності в поглядах на 
проект Конституції (це закономірно), але ж Конституцію слід писати не під 
посадові особи, як сталося в розглянутому місяць тому проекті, а для 
майбутнього правової демократичної держави — України. 

Це означає, що слід узаконити повноцінну законодавчу, виконавчу і 
судову владу, надійні засади регіонального та місцевого самоврядування. Бо 
за вивіреним світовим досвідом лише вони —І гарант справжньої демократії. 

Сподіваюся, що наступний рік, нарешті, стане переломним у нашому 
житті, що нам вдасться зупинити економічну кризу, відновити виробництво, 
на основі якого тільки й можна досягти позитивних зрушень, дати можливість 
людям працювати, заробляти на життя. 

«Голос України», 26 грудня 1995 р. 
  



 

 

Розділ II. 

В ОБ'ЄКТИВІ  
ПРЕСИ 

  



 

 

ДУМАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ ВМЕСТЕ 

Знаете ли Вы историю своего рода? 
В послевоенной деревне соседские посиделки были обычны. А 

поскольку в маленьком селе практически все были в родстве, то и разговоры 
касались родственных отношений. Воспоминания земляков сводились больше 
к «горизонтальным» связям: кто за кого вышел замуж в соседнем селе, когда 
это случилось, как тянется родословная нить от упомянутой семьи к 
беседующим или кому-либо из земляков. Вглубь родословной разговоры не 
распространялись далее третьего колена. Поэтому и моя генеалогия 
прослеживается лет на 150, не более. 

Мне известно, что мой прапрадед по матери был крепостным, но 
хозяйствовать любил, имел неплохой дом. Сужу об этом потому, что у него 
несколько месяцев квартировал священник, супруга которого между делом 
обучила грамоте моего прадеда. Это был первый человек в деревне, умевший 
читать, писать, знавший арифметику. Характером он был независим, горд, мог 
вступиться за слабого, не боялся прекословить управляющему имением. 

У прадеда было несколько сыновей, рано осиротевших. Дед испробовал 
много специальностей: был хлебопеком, шахтером, военным писарем (воевал 
в русско-японскую войну), но всегда оставался крестьянином. 

Заработав на шахте деньги, в 1908 году он поставил дом под железом (в 
силу чего дом не сгорел во время всех войн). Это была одна из причин, что мои 
родители отдельной хаты не строили, а дедов домик еще жив, хотя к жилищу 
его можно отнести условно, Дед страстно любил гармошку, играл виртуозно. 
Инструмент изготовлен по заказу в мастерской «двора его императорского 
величества» за 45 рублей золотом. Корова тогда стоила 12 рублей. 

Женился он поздно, в 33 года. Моя мать была его первой дочерью (1912 
г.). Спустя 6 лет при вторых родах моя бабушка умерла. Тяжесть этого горя 
моя мать несла до своих последних дней. 

Говорю о деде по матери больше, поскольку детство мое проходило под 
его довольно строгим присмотром. Держался он с достоинством, в селе был 
уважаемым человеком. Был справедливым, хозяйственным, несколько 
прижимистым и недоверчивым мужиком. Заработанные за 8 лет работы под 
землей деньги он потерял во время гражданской войны, небольшой (около 3-х 
десятин) кусок земли, гад на горе Воронивской (Вороной — фамилия деда) и 
луг с прудом отошли к колхозу. Под раскулачивание он не попал как 
единственный в селе выходец из рабочего класса. О хозяйстве жалел, колхоза 
терпеть не мог, хотя у матери было другое мнение. 

Мою мать дед принудил выйти замуж в 16 лет, присмотрев ей н мужья 
моего отца, одного из семейства мастеровых Морозов, прибившихся на 
Киевщину в середине 20-х годов. Умелая «на все руки» семья, бежавшая от 
империалистической войны с Ровенщины, растеряла часть рода во время 
голода и эпидемий в Поволжье. 



 

 

Отец был старше матери на 13 лет, и хотя брак был по деловому расчету, 
семья боролась за выживание дружно, между родителями пыли уважительные 
отношения. 

Дед, конечно, в отце не ошибся. Столяр-модельщик редчайшей 
квалификации, пчеловод, сапожник... отец отличался исключительной 
добросовестностью, и проявлялось это в отношении к производству. Почти 
сорок лет проходил он пешком на сахзавод, за 7 км. Изо дня в день. Выходные 
же оставались на бесплатные заказы родственников, знакомых, просто 
земляков. Для семьи времени не осталось, домашние заботы он понял, похоже, 
только после выхода на пенсию... 

Верите ли Вы в гороскоп? 
И не никогда серьезно не удавалось почитать соответствующую 

литературу. По суждениям знакомых, совпадению некоторых событий - 
считаю, что в этом что-то есть. 

Наше отношение к родителям и особенно тогда, когда Вы решали 
ошибки и они строго относились к Вам? 

Из-под родительского крыла я ушел в 16-летнсм возрасте, но чувство 
дома сохранял всегда. 

Заслуживающие осуждения со стороны родителей ошибки совершались 
в детстве. Родителями наказывался редко, отцом практически никогда, 
наказание матери (из-за курения) помню хорошо. Было жаль себя и жаль 
матери. 

Любовь родителей к детям (нас было 5 братьев, один из них погиб до 
моего рождения) не афишировалась. И отец, и мать в чувствах были 
сдержаны, обращались к сыновьям только по имени. Не в последнюю очередь 
это объяснялось постоянной занятостью, тяжелой работой. Мы к родителям 
обращались на «Вы». 

Как Вы относитесь к Сталину? 
На это отношение накладываются впечатления различных лет. В 

послевоенном детстве он был просто Вождем и Богом одновременно. Для 
многих моих сверстников даже имя его было... нет не должностью, а пожалуй, 
местом в обществе, в жизни вообще. В день смерти Сталина, отпущенные с 
занятий, с соседом Володей мы катались по очереди на лыжах. Снег был 
глубокий, рыхловатый, ожидавший таяния. Лыжи старшего брата были 
тяжелы, но мы, третьеклассники, спешили воспользоваться моментом, — брат 
уже ходил в семилетку, в соседнее село, и поэтому домой еще не возвратился. 

А очередной раз, вынося лыжи на гору, застал Володю в раздумии: 
«Саса (он не выговаривал несколько букв), а кто теперь будет Сталиным?» 

Дед же, считавший Ленина умнее потому, что тот был старше его (а 
Сталин был моложе деда, стало быть, и умнее вряд ли мог быть), итог жизни 
вождя подвел словами: « ... изойдет дух его и возвратится в землю свою, и в 
тот день погибнут все помышления его». Слова эти казались 
кощунственными. 

До начала 60-х Сталин как-то выпадал из мироощущения. Его уже не 
боготворили, он вроде бы никому не мешал. Культ, вскрытым Хрущевым, 



 

 

застал меня юным студентом в 16-летнем возрасте. Смущение, тревога, обида, 
разочарование, потеря понятности бытия. 

«Возвращение» Сталина после начатой С.Штеменко серии военных 
мемуаров было закономерным. Начавшееся затем возвышение не делало его 
Вождем, но вождем, личностью он оставался. 

Шельмование Сталина в последние годы объясняется нынешней 
политической конъюнктурой и потому в общественном сознании нередко 
вызывает реакцию противоположного свойства. 

Ближе к моему восприятию Сталина находится образ, созданный Г. 
Жуковым. Понимаю, что многие действия Сталина были преступны, им нет 
оправдания. Но он был частью нашей истории стало быть, частью моей жизни. 
Ее надо знать, чтобы не повторить 

Но не люблю ретивых осуждений. Они фальшивы, как и их авторы, 
которым что осуждать, что восхвалять, — один ... 

Поколения, пришедшие после моего, наверное, не ощущают 10Г0, что 
чувствуют многие из моих сверстников — ностальгии по причастности к 
строительству наиболее справедливого, наиболее прогрессивного, могучего и 
великого государства. Наверное, символ Сталина в свое время был элементом 
той причастности. Заменить его равноценно — очень сложно. Это никоим 
образом не означает тоску по Сталину», но для строительства державы так 
важно верить, что, поднимаясь в атаку, включаясь в борьбу, людей будет 
сплачивать какой-то призыв. 

Что общего между Лениным и Сталиным? 
Пожалуй, ничего. Разве что — у обоих одно идейно-теоретическое 

дерево. Но Ленину оно нужно было как садовнику, Сталину же на доски. 
Как Вы относитесь к друзьям своих детей? 
Друзья у детей разные, по-разному и отношусь. Но смотрю на них, 

скорее, их глазами, не имея оснований не доверять. 
Семья меньшей дочери живет вместе со мной. Иногда с друзьями они 

организовывают застолья. Минут на десяток-другой я принимаю в них 
участие. Общие темы у нас находятся, но с зятем в отдельности мне говорить 
интереснее. Он думающий историк. 

Семья старшей дочери живет отдельно, пытается вести хозяйство 
самостоятельно. Она и муж — однокурсники, хотя зять старше дочери на 6 
лет. Высокопрофессиональный музыкант и, как это необычным ни покажется, 
— образцовый семьянин, он по роду своей работы занимается с 
тяжелобольными воспитанниками. Кроме того, одна из их сокурсниц имеет 
тяжело больного ребенка. Это окружение делает естественным 
сострадательность их поведения. С просьбами, связанными с этим 
обстоятельством, они иногда обращаются за помощью. 

Что Вы любите читать? 
Точнее бы звучало «любил», ибо немало лет читаю больше по 

необходимости , чем из любви. И то, в основном, публицистику, 
экономические опусы, проекты и прожекты. 



 

 

Люблю Паустовского, Кудиевского, Толстого, Драйзера, Лондона, 
серию ЖЗЛ. В детстве — Купера, Дюма, Беляева, Бойченко («Молодость»), 
фантастику и приключенческую литературу, романтизм Грина, Гайдара. 
Близки мне по духу украинские прозаики: Димаров, братья Тютюнники, 
отдельные вещи Стельмаха, Басенко. Сильное впечатление о военной теме 
оставили Верт и Некрасов, Бакланов. 

Из писателей-психоаналитиков (допущу такое выражение) мне 
интересны Э.М. Ремарк, С.Моэм, ряд писателей последнего советского 
периода (Распутин, Петросян, Приставкин, Айтматов ... вообще была мощная, 
даже охватывая по территории, плеяда — от В. Санги и Ю. Рыхтэу до 
В.Быкова). К сожалению, многие из способных мастеров в последние годы 
политически «сконьюктурвились». 

Вате отношение к поэзии? 
Люблю, если настоящая. Чувствую ее. Немного писал сам. Печатался 

мало, не желая пополнять ряды «середняков». 
Выдающимся украинским мастером поэзии считал и считаю Лину 

Костенко. 
Что для Вас памятники? 
Памятники — застывшие точки истории. 
Можете ли Вы пригласить к себе домой человека с улицы? 
Наверное. Хотя случая такого не припомню. 
Вы не боитесь, что с Вами могут поступить, как с Р. Хасбулатовым 

и возможно ли это в Украине? 
Вполне допустимо и первое, и второе. Тем более, что в Украине это 

стоило бы дешевле. 
По поводу страха скажу, наверное, банальность. Ответственность роли 

сильнее, она перекрывает страх. Постоянное пребывание «на виду» требует 
преодоления стереотипов поведения. 

Когда Вы первый раз прочитали Ленина? А о Богдане Хмельницком? 
Ленина читал не всего. Томов 15 подряд. Остальное — выборочно, по 

курсу ВПШ. Собственно говоря, это было чтение, уже после 35-ти. Раньше все 
было случайным, эпизодичным, принудительным. 

О Богдане Хмельницком прочитал впервые в начальной школе. 
Кажется, у Рыбака в «Переяславской раде». 

Кто для Вас Шевченко? 
Поэт. Художник. Самородок. И просто человек со всеми слабостями. С 

другой стороны — это этап, эпоха в истории Украины и судьбе народа. Не 
случайно многие и раньше, и сейчас пытаются возвести Шевченко на свой 
пьедестал. Глупые.. Кобзарь — такая величина, что в пьедесталах не 
нуждается. Как правда, как народ. 

И поэтому всегда современен. 
Ваше понимание независимости Украины? 
Это объективность, которой пока не хватает содержания. Думаю, что 

Украина станет со временем модерным государством с тесными связями с 



 

 

дальними и ближними равноценными соседями. Не терплю искаженности в 
отражении истории Украины, выставления напоказ любви к ней. 

Как Вы себя чувствуете, когда Вас благодарят за что-либо? 
Честно говоря, неловко. 
Можете ли Вы назвать свое протеже, приведшее Вас к власти? 
Народ. 
Готовы ли Вы стать лидером Украины? 
Сегодня я один из лидеров Украины. Я это понимаю. 
Когда болеют дети или близкие, а мы рядом здоровые, то говорим, 

что лучше заболеть самому, чем видеть страдания близких. Как Вы 
относитесь к этому? 

Говорить можно. И надо. Это лечит. Но если страдает близкий человек, 
и это страдание мучительное, страшно представить себя в таком положении. 
Во многих отношениях страшно. И говорить тогда не следует, дабы даже 
искренность, порыв не казались фальшивыми. Отдать жизнь за жизнь ребенка 
— естественнее, ближе, точнее. Так возможно. 

Как Вы относитесь к врачам, которые ставят неправильный 
диагноз? 

У нас трудно поставить неправильный диагноз, — так много болячек у 
каждого человека. Поэтому лечение примерно-примитивное, как и примерные 
диагнозы. В то же время наши практикующие врачи в массе своей лучшие 
диагносты, чем их зарубежные коллеги. Сказывается школа, универсализм, а 
также, как ни странно, дефицит аппаратуры и фармакологических средств. 

Точные диагнозы вызывают глубокое уважение. Для меня 
профессионализм — одно из высших качеств личности. 

Есть песня «Ой, мороз...» Как Вы относитесь к этой песне? 
Песня трудная, ставшая застольной. Берутся за нее, выпивши. Потому и 

жаль. 
Верите ли Вы в социалистическое будущее общества, и что эта вера 

для Вас? 
Общество, цивилизация врастает в социализм. Вера в социализм — для 

меня работа. 
Какой Вы видите Украину в европейском и мировом сообществе? 
Уважаемой, прежде всего. 
Вы охотник? 
С ружьем ходил эпизодично лет 5. Последний раз, примерно, лет 20 

назад. 
Охота — общение с природой. Вспышки спортивного азарта 

подавлялись тягостностью вида убитой птицы. 
Любил бродить поздней осенью. Вдвоем с тестем (от него и заразился — 

он был страстным охотником). Или сам. Никто не мешал думать, видеть, 
ощущать. 

Когда и как Вы влюбились в свою жену? 
Разве в 19 лет это объяснимо? Я набирал воду из колодца в своем дворе 

(приехал на каникулы после практики). Она появилась на изгибе улочки и, мне 



 

 

показалось, смутилась, заметив, что я смотрю на нее. Когда это голубое 
облачко скрылось из виду, я все и понял. 

Ее отец был моим любимым учителем математики в семилетке. 
Талантливый самоучка, из возвратившихся с фронта красивых мужчин. 

Я знал, что в семье есть дочка, но не видел ее никогда раньше. Среднюю 
школу она заканчивала в Донецке, у дяди. После выпускного мы и 
поженились. Неделей раньше я получил диплом. Нам было 21 и 18. 

Вы подписываете документы не глядя? Если не секрет какой 
документ Вы подписали первым после избрания Вас Председателем 
Верховного Совета? 

Как правило, на подпись ко мне идут документы, проработанные на 
сессии или Президиуме. Они знакомы, читаю их бегло. Другие внимательнее, 
концентрируясь на тексте. Раньше все, под чем я подписывался, писал сам. 
Это выработало привычку вычитывать, совершенствовать текст, делать его 
законченным, кратким. Эту привычку, надеюсь, не потеряю. 

Первым подписал постановление ВС о своем избрании Председателем. 
Но подписал не сам, а вместе с членами рабочего президиума. 

У Вас много друзей? 
Не много. Скорее мало. Больно разочаровываться в людях. 
Ваше мнение по поводу разоружения Украины? 
Грубый просчет, ставший объективностью. Обидно. Потерю ядерного 

щита нужно компенсировать другими средствами. 
Поговаривают, что Вы отдали свои голоса Л. Кучме. Не будете 

жалеть об этом поступке? 
Голоса избирателей «отдать» невозможно. Я их не отдавал никому. 
Какая разница между Вами — коммунистом Морозом и Кучмой, 

Кравчуком, Ельциным и Назарбаевым? 
Разница в том, что я ни разу не устыдился своего членства в прежней 

Компартии, не добывал политических дивидендов уничижениями. 
Но тогда, когда многие из партийности делали карьеру, я понимал ее 

(партийность) иначе. И действовал иначе. 
Что для Вас значит история народа и государства? 
История — это предмет изучения, сгусток опыта, аргумент для 

воспитания, предостережение от ошибок. Историю надо знать: переписывать, 
искажая, — преступно. 

Страшно ли, опасно ли, престижно ли быть сегодня Председателем 
ВС? Благо ли для Вас и семьи это положение? 

Наверное, вероятно, пожалуй. Мне некогда отвечать себе на ни вопросы. 
Трудно быть Председателем. 

Трудно и для семьи. Благо, возможно в том, что, всю жизнь трудясь на 
общественное благо, впервые почувствовал заботу общества, государства о 
себе. 

Вы суеверный человек? 
Больше нет, чем да. 



 

 

Когда Вы ездите за границу, в командировку, что Вы покупаете 
детям и жене? 

Одежду (чаще внукам), кофе, конфеты. Жене — халаты. Себе 
практически ничего. 

Кто Вам пишет книги и статьи? 
Пока что никто. Пишу сам. 
Как Вы относитесь к Горбачеву? 
Отношение претерпело изменения: уважение — восхищение — вера —  

сомнения — безразличие — разочарование — возмущение. 
Небескорыстен, зависим, жалок. 
Не хочется ли Вам пожить нормальным человеком? 
А что, уже заметно? 
Конечно, хочется. Известность — тяжкая ноша. Будучи долго на 

подмостках, становишься профессиональней, но есть ответственность перед 
народом, которому я дал обещания и их обязан выполнять. 

Как Вы думаете, почему роль Украины на международной арене 
сведена к нулю? 

Во время холодной войны в мире было несколько взаимоурав-
новешенных противостояний. Главное из них — между блоком 
социалистических стран и, условно говоря, западным миром. Это 
противостояние поглощало другие противоречия, отодвигало их на дальний 
план. 

После поражения СССР и его партнеров по Варшавскому пакту в 
холодной войне, по мере исчезновения у «западников» эйфории стало 
очевидным, что мир стабильнее не стал и что ранее приглушенные 
противоречия становятся по-своему опасны. Если раньше экономическая 
конкуренция между США и Западной Европой не которым образом 
нейтрализировалась потребностями содержания постоянной модернизации 
общих вооруженных сил, что давало экономике США преимущества в виде 
массового заказа для ВПК, то теперь это преимущество исчезает. Несколько 
лет заказчиком США будут страны Ближнего Востока, но вместимость рынка 
там недостаточна, военные предприятия Америки вынуждены будут занятье 
конверсией и диверсификацией, что еще более усложнит ее позици в 
соревновании с Европой. 

В то же время сложности, характерные для сверхгосударства, несколько 
меньшей степени коснутся Великобритании, Германии Франции, других 
стран. Им понадобится время, чтобы выстроить новый баланс отношений. Но 
не только время будет определяющие фактором. Важнее, безусловно, общая 
стабильность в мире. Если Западная Европа и США будут заняты собой, то 
какие паритеты сил будут держать мир в равновесии покоя? 

Стремительное развитие Китая, приращение потенциала 
мусульманского мира объективно предполагает потребность укрепления как 
противовеса (экономического, этнического, религиозного военного ...) или 
достаточно сильной страны, или нескольких стран, Такая роль может 
выполняться только Россией. Причем, Россией без Украины, ибо холодной 



 

 

войной преследовалась прежде всего эта цель: разъединение славянских 
соседей. Восстановление их прежнего единства означало бы для сильных 
(теперь) держав потерю полученного в результате войны преимущества. 

Мы не рассматриваем Японию, тихоокеанских «тигров». Их экономика 
настолько интегрирована во все страны мира, что на расстановку сил (с точки 
зрения противостояния) они не влияют, играя роль экономической паутины, 
связующей хозяйственный организм земли. Разговор с Россией как 
единственной (условно) правопреемницей Союза ССР, несколько лучший 
учет ее интересов и означает ее особую роль в новейшей истории. В этой 
истории Украина в расчет не берется. Более того, в новом раскладе сильная 
Украина плохо вписывалась бы. Пристраиваться к ней, тем более, 
подыгрывать — лишняя забота для нынешних хозяев положения. К ней 
возвратятся позже, когда понадобятся сдерживающие, отвлекающие Россию 
акценты. Для этого у устроившего свои дела мирового «общества всегда 
найдется в запасе крымский или какой-то другой вопрос. 

Хотя отдадим должное: примерно с середины 1994 года мировое 
сообщество стало «замечать» наличие Украины. Возможно, сравнительно 
скоро мы станем свидетелями поворота, необходимость которою нами понята 
давно: без сильной и стабильной Украины трудно рассчитывать на 
стабильность этой части региона мира и мира в целом. 

Сравнительно бесконфликтное в течение нескольких лет развитие 
процессов в Украине не означает мудрости ее внутренней или внешней 
политики. Просто она никому пока не мешала. Не мешала строить тот 
мировой порядок, в котором ее место определено где-то в пятом десятке 
государств. Одно для этого осталось решить (и уже и решено) — выковырять с 
территории Украины ядерное оружие. В этом деле международные институты 
преуспели заметно. Если  бы при этом не проявлялась меркантильность их 
создателей (зачем тратиться, если и так разоружаться, за счет только собствен-
ных потерь), Украина уже была бы без ядерного оружия. 

Не исключено, что так и задумано, как происходит: не просто потеря 
оружия, но и приближение производственного паралича. Разговоры при этом 
об участии Украины в космических проектах, решения саммитов — не более, 
чем отвлекающие маневры. Когда пьющего человека лишают привычной 
рюмки, протестующий организм заботит только его. Окружающим важнее 
всего, чтобы он им не мешал, не отвлекал от важных дел. Ну, мучается. Ну, 
горячка у него. Так это же у него. Авось не подохнет. 

Гарантируете ли Вы соблюдение законности в Украине? 
В Верховном Совете — обязан. Но во всем государстве вряд ли. 
Вообще в Украине надо культивировать уважительное отношение к 

закону, поскольку на ее территории десятки и сотни лет закон был не забором 
от беды, а частоколом для преодоления. Знание закона означало умение его 
обойти (не случайно законы нередко знали правонарушители). Знатоков было 
мало. Подавляющее число людей жили (и живут), пользуясь правом по 
аналогии: действуют так, как отцы и деды, соседи и знакомые. Больше, чем 



 

 

закон, в обществе и его составляющих значили предписания, инструкции, 
указания, постановления. 

Для централизованной системы управления — это естественное 
состояние, независимо от того, кто находился на вершине пирамиды власти: 
царь, гетман, император, генеральный секретарь. Естественно также 
состояние правового произвола в переходное время, когда централизованная 
система власти разрушена, а организующие общество демократические 
механизмы (выборность и подотчетность властных структур, народовластие, 
органы самоуправления в регионе и на производстве, а главное — 
верховенство Закона) еще не вживлены в общественный организм. 

Задачу Верховного Совета вижу в том, чтобы быстрее преодолеть 
переходный период. Для этого нужно выстроить систему законотворчества, 
предполагающую введение в отношения между людьми и общественными 
организациями оформленные законами такие регуляторы и такой момент, 
чтобы граждане быстрее почувствовали: закон исходит из их интересов, 
государство заботится о них. Тогда закон будут уважать, изучать и соблюдать. 

Ваше отношение к амнистии? 
Говоря откровенно, никогда не задумывался о влиянии амнистии на 

общество. Хотя с точки зрения отдельного человека, надеющегося на чудо 
освобождения, амнистия должна быть моральным фактором огромной силы. 
А поскольку в нашей стране «сидят» многие и «сажать», к сожалению, 
придется не меньше, правом амнистии надо пользоваться умело, но 
избирательно. 

Это, кроме всего, воспитание уважения к государству. Умеющее карать, 
оно должно и миловать. 

Воспитание добротой. Воспитание силой. 
Считаете ли Вы правильным, когда депутаты парламента «о главе 

с Вами будут соблюдать сложившуюся ситуацию: сначала всецело 
поддержать Президента, а затем опровергать его? 

Вопрос, как мне кажется, поставлен для стабильной, сложившейся 
ситуации. Отвечать на него в наших условиях и сложно, и вряд ли 
целесообразно. 

Надо учитывать слишком много факторов. Первый из них состоит в том, 
что Президент и Верховный Совет пришли к власти практически в одно и то 
же время, на одной политической волне, при одинаковых практически 
лозунгах. Естественно, что намерения обеих ветвей власти первоначально 
будут совпадать. Отклонения могут касаться формы, методов действия, 
поскольку речь идет о различных органах власти. Эти отклонения могут 
восприниматься как противоречия. Здесь важно найти способ нивелирования 
формальных отличий с целью укрепления уважения к власти вообще. 

Как сложатся отношения дальше? Будет ли Президент искать согласия с 
парламентом? Совпадут ли его намерения с подходами ВС? Удастся ли 
убедить депутатов в необходимости поиска контакта с Президентом и 
исполнительной властью в целом? Поймет ли одна и другая сторона, что 
противостояние губительно для обеих ветвей власти? 



 

 

На эти вопросы вряд ли кто ответит. Многое будет зависеть от степени 
самостоятельности Президента, степени влияния на него окружения. Но это 
отдельный разговор. 

Вторым, возможно определяющим, фактором выступает 
незавершенность соотношения властей, впервые применяемый принцип ни 
разделения, поиск конструкции институтов власти. Даже при искреннем 
уважении к иной власти у лица, ее осуществляющей, может преобладать 
убеждение в своей правоте, а поскольку взаимозависимость ветвей как 
следует не отлажена, не исключаются обострения и противоречий. Для меня 
противоречия — это отличия, нуждающиеся в уравновешивании, а не 
противостоянии. 

Всему этому можно найти объяснения. Можно сослаться на то, что 
парламент более консервативен и потому точнее держит направление, 
заданное избирательной кампанией. Президенту легче изменять свой курс, 
легче найти и мотивацию этих изменений. 

Мне кажется, что в начальной стадии президентства парламент не будет 
слишком выражать свою поддержку Л.Кучме, как не будет искать причину 
неудач, сводить счеты. Во всяком случае инициативы со стороны Верховного 
Совета в этом отношении быть не должно. 

Надеюсь, и не будет. 
Почему, по Вашему мнению, произошла инсинуация с избранием 

Конституционного Суда в Украине? 
Причин несколько, но главная, — переоценка своих возможностей 

одной политической силой. Имею в виду группы и течения, входящие в Рух 
или близкие к нему. 

Ко времени рассмотрения вопроса о Конституционном Суде 
упомянутые силы настойчиво добивались роспуска парламента, имея в 
общем-то на это согласие Президента. Влияние т.н. национал-демократов на 
Л.Кравчука было еще ощутимым. Остались свежими в памяти события в 
Москве, апрельский референдум, опыт Конституционного Суда Российской 
Федерации подтверждал относительную самостоятельность этого органа, 
несовпадение его позиции с позицией двух других ветвей власти. 

Сформировать в таких условиях высший орган судебной власти с 
известной политической ориентацией, закрывающий глаза на ожидаемые (при 
готовящейся замене состава парламента) отклонения от Конституции было 
нереальным. К тому же желаемое — подавляющее влияние на общественное 
мнение правых сил — казалось действительным. Да и как было этому не 
поверить, если «денно и нощно» об этом вещали послушные СМИ, если 
зарубежные консультанты, общаясь в основном с правыми, их только и 
видели на политическом Олимпе. 

Т.е. переоценка возможностей была налицо. Ибо движение настроений 
общества влево уже началось, бытие лучше СМИ формировало сознание, 
образовывались новые партии и политические группы левой ориентации, 
прошел первый этап съезда Компартии Украины, рабочее движение уже не 
удавалось сориентировать против левых. Их начали слушать. 



 

 

В этих условиях сформировать ручной для правых Конституционный 
Суд было утопией. Выступая на сессии при обсуждении этого вопроса, мне 
пришлось сказать, что в Украине уже никогда не удастся сформировать ни 
ленинский, ни бандеровский Конституционный Суд и что делать это нужно, 
исходя из принципа профессионализма. 

Но Суд, повторяю, был нежелательным. У правых была надежда 
получить «свой» парламент, а затем «свой» КС. Технически заблокировать 
формирование Суда было не сложно, что и продемонстрировал Президент, 
отказавшись представлять Верховному Совету перечень своих кандидатур. 
Председатель Верховного Совета Президенту «подыграл». Президиум 
смолчал. В парламенте к этому вопросу возвращались только социалисты. Но 
их было мало... 

Прошли месяцы. Верховный Совет оказался иным, чем предполагали 
правые. Старая песня зазвучала снова: не такой парламент, может ли он 
формировать высшие органы власти, действует фактор «коммунистического 
большинства»... Т.е. повторение пройденного, никакого продвижения к 
завершению строительства институтов власти на новой основе, 
игнорирование собственного опыта... 

А жаль. Хотя дело поправимое. Надеюсь. 
Согласились бы Вы баллотироваться в Европарламент? 
Я не глубоко знаком со структурой и возможностями международных 

институтов, поэтому мой ответ может быть сослагательным. 
Если бы Украина стала полноправным членом Европейского 

Сообщества, играла в нем заметную роль и это было бы выгодно Украине, 
тогда можно отвечать на поставленный вопрос. 

Украина является одним из инициаторов создания ООН. Как она 
участвует в торжествах к 50-летию ООН? 

Будучи действительно одним из инициаторов создания ООН, Украина, 
тем не менее, самостоятельной роли в организации не имела. Похоже, не 
имеет и сейчас. 

К тому же в ООН, ее структурах все больше наблюдается крен в сторону 
обслуживания нового мирового порядка, в котором доминирующая роль 
отводится США. Таким образом, ООН поневоле превращается в инструмент 
осуществления внешней политики наиболее могущественной страны. 

Понимая излишнюю прямолинейность высказанных суждений, считаю 
однако, что 50-летие ООН надо было бы использовать для 
совершенствования, демократизации ее институтов, укрепления прав всех ее 
членов. Было бы правильным запрещение эмбарго и ми посторонних санкций, 
особенно к странам третьего мира. Организация, призванная способствовать 
миру и процветанию, не должна это делать одним за счет других. 

Следовало бы внимательно проанализировать применение 
миротворческих сил ООН: их состав, предпосылки использования, 
непосредственные и отдаленные последствия для страны (стран) применения, 
для мирового сообщества и отдельных государств. 



 

 

Было бы ценным проанализировать эффективность гуманитарных 
институтов ООН с целью сохранения самобытности разных культур, их 
взаимообогащения. Нельзя оставлять без внимания тс постыдное явление, 
когда достижения культуры притягиваются на примитивные богатства, 
пересекая границы и пространства, теряя при этом свое значение из-за разрыва 
со «средой обитания». Такая потеря, особенно если это касается исторических 
раритетов, наносит урон не только какой-то одной культуре, но обедняет тем 
самым мировую культуру вообще. 

Стоило бы продумать влияние ООН на сохранность интеллектуальной 
собственности. Речь идет, по крайней мере, о компенсациях странам, 
готовящим кадры для других государств. «Утечка мозгов» стала привычным 
явлением для стран, где подготовка кадров осуществляется за счет 
общественных фондов. Но в самом названии этих фондов виден источник 
накопления интеллектуального богатства, — ограничение других нужд 
общества в конкретной стране. Поэтому такая утечка нуждается в 
компенсации, ибо она приносит разностороннюю прибыль, условно говоря, 
«стране потребления».  

Не упоминаю известные проблемы: демографический взрыв, 
продовольственное обеспечение, экономика, энергетический кризис, 
направление развития цивилизации и др. 

Иными словами, 50-летие ООН я не стал бы делать помпезным 
праздником, а настаивал бы на том, чтобы оно прошло в виде чрезвычайной 
ассамблеи, где были бы выработаны новые стратегические задачи 
Организации, и под стать этим задачам были реорганизованы действующие и 
созданы новые институты мирового сообщества. 

Почему Украина не проявляет активности по участию и 
международных организациях, комиссиях и т.п.? 

Участие в каких-либо международных структурах становится для 
государства необходимым тогда, когда без этого участия оно не может 
обойтись. Это не значит, что такое участие для сегодняшней Украины 
излишне. Речь о другом. Украина еще не стала государством в полном смысле 
этого слова. На пути такого становления у нее возникает бесконечное 
множество проблем, без решения которых И  первоочередном порядке она не 
выживет, не состоится. Эти проблемы (широкомасштабное реформирование 
экономики, налаживание системы управления, организация обороны, 
социальная защита на селения и многое, многое другое) отодвигают «на 
потом» работу и международных институтах. 

Этому способствует известная политическая нестабильность в стране: за 
несколько лет вторые Президент и парламент, четвертое правительство, 
ограничение функционирования одних и не вполне метальная поддержка 
других политических организаций. Находящиеся, скажем так, у руля, не 
успевают охватить всю проблематику государственного строительства в 
совокупности, вычленить в ней неотложные первоочередные и перспективные 
цели, расставить кадры, определить акценты во внутренней и внешней 
политике. 



 

 

Надо учитывать и то, что внешняя политика Украины практически 
никогда не была самостоятельной, не имела непосредственной обратной связи 
от инициированных ею международных акций, не имела подготовленных 
кадров, разветвленных структур для осуществления внешней политики. В 
этом она уступает любой стране с мало-мальскими традициями 
государственного строительства. 

Это причины общего порядка. Их суть и участие в их устранении 
государственных органов — отдельная тема. Ее должно бы развить наше 
Министерство иностранных дел. Но у него, как кажется и, своя «мала куча» 
подпроблем, поэтому иерархию проблем государи венного масштаба оно еще 
не выстроило. К тому же МИД в течение трех лет находилось под прессом 
политических сил, для которых независимость Украины означала ее 
самоизоляцию. Примитивно понятая цель предполагала и примитивные 
средства — соответствующие акции и кадровое обеспечение. Все это не в 
последнюю очередь сказалось на месте Украины в международных 
организациях. 

Это положение надо поправлять. В частности, надо усиливать влияние 
Верховного Совета на формирование и осуществление внешней политики. 
Заниматься этим следует не только потому, что формирование внешней 
политики Верховным Советом конституционная норма, но и потому, что 
многие международные институты образованы на парламентской основе и 
осуществляют свое влияние на мировую политику через высшие 
законодательные органы. 

Акцент в сторону внешней политики становится отличительной 
особенностью нынешнего Верховного Совета. Заинтересованное участие 
делегации украинского парламента в Венской ассамблее СБСЕ, ни 
Страсбургской встрече, налаживание контактов с представителями 
политических и экономических международных организаций, упорядочение 
отношений с законодательными органами России, подготовка и вхождение 
представителей Украины в различные межпарламентские комиссии, изучение 
Комиссией ВС кадров дипломатического корпуса Украины, — это начало 
планомерного усиления влияния высшего законодательного органа на защиту 
интересов государства в мировом сообществе. 

Экс-президент Украины Л. Кравчук в своей предвыборной борьбе 
пугал народ гражданской войной в случае его неизбрания. Слушая его, что 
Вы в этот момент думали? 

Не думал ничего, хотя бы потому, что лично от него таких угроз не 
слыхал. Но то, что эта тема эксплуатировалась — бесспорно. 

Понятно, что такие приемы обусловлены предвыборной кампанией, а в 
ней каждый участник пользуется средствами, соответствующими его 
пониманию целей борьбы. Думается, что сам Л. Кравчук не додумался до 
такого уровня агитации. Скорее всего, сработала команда, многие в которой 
заботились не столько о победе Л. Кравчука, сколько о защите под его крылом 
своего места. 



 

 

Удивляет только то, что первый Президент не делал выводов после 
неоднократных фактов «подкладывания свиньи» под свой авторитет со 
стороны некоторых окружающих его доброхотов. Чувство безнаказанности 
руководствовало ими и при упомянутом (надо сказать, криминально 
преследуемом) случае, и при довольно примитивном по содержанию 
заявлении Президента против Верховного Совета. Последнее заявление, 
считаю, стоило Л. Кравчуку около двух миллионов голосов и лишило его 
поста Президента. 

Буквально отвечая на вопрос, сказал бы, что чувства испытывал разные. 
Но они не были оригинальными из-за того, что окружение Президента в 
бытность его на высшем посту так переусердствовало в создании ему 
соответствующего их пониманию имиджа, что очередная глупость удивлять 
не могла никак. 

Весь мир имеет свои представительства за рубежом (что 
обеспечивает развитие экономики), поддерживаемые мощным 
дипкорпусом. Какие перспективы Украины в этом вопросе? 

Конечно, перспективы большие, исходя из возможностей и 
необходимости интеграции Украины в мировое хозяйство. Но большие 
перспективы зарождаются сегодняшним днем, а нам похвалиться здесь нечем. 

Освобождение от односторонней энергетической зависимости, 
юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, 
вовлечение иностранных инвестиций, развитие совместных производств, 
транснациональных компаний, приживление украинского банковского 
капитала за рубежом, рынок долгов, представительство в международных 
финансово-экономических образованиях... — далеко не полный перечень 
вопросов для внешнеэкономических служб. Они решаются пока откровенно 
слабо. 

Сказывается много причин, в т. ч. нехватка кадров, отсутствие опыта. 
Наиболее заметно это при использовании выделенных (когда принято 
соответствующее политическое решение) средств в качестве помощи, кредита 
и т.д. 

Но что говорить об иностранной помощи. Тут бы со своими богатствами 
разобраться. Ведь по большому счету нам помощь не очень нужна. Вернее, 
больше, чем помощь, нам нужен порядок в использовании того, что 
приращено трудом соотечественников. Оказывается, у нас не хватает кадров, 
чтобы завезти капитал, а чтобы вывозить, — хватает с избытком. 

Видимо, отслеживание движения государственного имущества 
Украины, попавшего на мировой рынок через различные каналы, также 
должно быть предметом заботы зарубежных представительств дирижируемых 
общегосударственным внешнеэкономическим ведомством. Коньюнктура 
рынка, объемы выручки, сертификация продукции, судьба имущества в руках 
нового собственника, — много поучительной информации могли бы принести 
государству его зарубежные представительства. 

Проблемы свободы слова, печати, информации в Украине, Вы видите 
их развитие и перспективу? 



 

 

Складывается впечатление, что за несколько лет украинские СММ 
сделали неимоверный кульбит: от зависимости партийно - государственной к 
представлению информации, полностью зависящей от «заказывающих 
музыку». 

За редким исключением у нас нет независимых средств массовой 
информации. Впрочем, это аксиома. Почти нет СМИ, выполняющих свою 
главную миссию, — нести читателям, слушателям, зрителям объективную 
информацию. 

Даже государственное телевидение и радио, даже под угрозой 
ответственности перед законом, регулирующим доступ претендентов на 
президентское место к СМИ — и те не ушли от тенденциозности. А теперь — 
пуще прежнего, стыдно. Что тогда говорить о т.н. «независимых»! 

Боюсь показаться предвзятым, но содержание газетных (особенно) 
публикаций в Украине удручает. Состояние таково, что об одном и том же 
событии в различных газетах можно прочитать информацию совершенно 
противоположного содержания. Важно не это, оценки могут и должны 
отличаться. Плохо то, что, не читая газету, можно знать, о чем и как и кто 
напишет. Напишет так, насколько хватает у автора понимания 
происходящего, и часто желчи, для переиначивания происходящего «под 
себя». 

Безапелляционность суждений, присвоенной «истины в последней 
инстанции», уход от ответственности за клевету и полуправду, услужливость 
и заискивание перед денежным мешком, попытка говорить о серьезном на 
бытовом понимании и с применением бытового же лексикона, смакование 
«дешевками», заискивание перед заграницей, — все это, к сожалению, 
обыденное с подачи газет зеркало общественной жизни. 

Конечно, надо видеть ряд объективных предпосылок к такому 
состоянию СМИ. Начавшееся еще в 80-е годы натравливание инфор-
мационных средств на официальные структуры не могло пройти бесследно. 
Не могло пройти бесследно и планомерное удушение государством газет и 
журналов, вытеснение с эфирного времени государственного телевидения, 
деление СМИ на «своих» и «чужих», на «патриотов» и т.д. За редким 
исключением газеты и журналы самостоятельно выжить не могут. В 
стоимости подписки доставка занимает большую часть, вместе со стоимостью 
бумаги и полиграфуслуг это делает газету практически недоступной 
массовому читателю. Тот же, кто получает прессу, вынужден 
довольствоваться огромными площадями, отведенными под рекламу. 
Странного, скажем так, свойства рекламу, ибо для подавляющего 
большинства граждан Украины содержавшиеся в рекламе сведения ни к чему. 

Учитывая сказанное, не хотелось бы в чем-то обвинять журналистов. Их 
поставили в такие условия. Но следует признать, что часть из них своей ролью 
довольствуется, функции четвертой власти осваивает залихватски, занимается 
идеологическим разбоем настолько успешно, насколько и безответственно. 

А ведь речь идет не об абстрактном. Четвертая власть — вещь 
существующая. Не странно ли упоение некоторых авторов борьбой за чистоту 



 

 

принципа разделения властей, когда это касается трех первых ветвей в 
сочетании с таким же стремлением совместить свою четвертую власть с 
первой? Это особенно заметно в тех газетах, сотрудники которых (тем более, 
редакторы) не прошли в депутаты Горе парламенту и Советам! Как низко они 
пали, как оскуднели мудростью, не пополнившись очагами мысли и 
достоинства в лице непризнанных «чернью» претендентов! 

Вместе с тем мы переживаем, наверное, неизбежный этап становления 
собственных СМИ. Общаясь часто с журналистами, видно, что многие из них 
наряду с репортерскими материалами (подобранными умело и броско) 
пытаются размещать серьезные политические публикации, в которых видны и 
позиции первоисточников, и зрелые мысли журналистов. 

Развитие СМИ в Украине подошло к тому моменту, когда им нужна 
государственная поддержка и защита. Дотирование доставки и производства 
видимо неизбежны. Точно так неизбежно протекционирование 
отечественного телевидения и радио. Государственная и пасть, ее три ветви 
должны понимать, что усыхающая четвертая метка или принесет урон всему 
дереву власти, или будет питаться со стороны, угнетая своих соседей. 

Как Вы относитесь к карикатурам на себя? 
В общем-то терпимо. Заметил, что их появление было связано с 

признанием, с тем, что моя деятельность не осталась незамеченной и что 
носит она неконъюнктурный характер. А раз так — пусть рисуют. 

Кто ближе к Вашему идеалу женщины — Жорж Санд, Маргарет 
Тэтчер, Агата Кристи или Леся Украинка? 

Я не стал бы утверждать, что знаю достаточно о Жорж Санд или Агате 
Кристи, хотя читал их произведения. Сказать, что они меня увлекли — нет. 
Как женщина-политик Маргарет Тэтчер может ни жать уважение и, 
естественно, вызывает. Оставаться при этом единственной ей приходилось с 
трудом и потому, что режим ее женственной требовал некоторых рамок 
отрешенности, и потому, что она принималась окружающими прежде всего 
руководителем огромном государства. 

Близка ли она к моему пониманию женского идеала? Я бы не сказал. 
Конечно, Леся Украинка трагичностью своей судьбы, надрывностью 

верностью идеалам борьбы, лиричностью и человечностью, избранностью и 
обычностью... — ближе мне, чем упомянутые ранее женщины. 

Близка ли она к идеалу женщины? Тоже нет. 
А есть ли вообще идеал? Вечен ли он, неизменчив? Ведь проходили 

перед нашим воображением, надолго волнуя нас, и Тоня Туманова, и Аксинья. 
Франческа рядом с Романом и Оксана возле Вадима, бегущая по волнам и 
Олеся с болотной пустоши. Они формировали образ женщины, очертания 
которого находишь на фотографиях близких. Странного в этом, наверное, 
ничего нет. Только печаль вызывает необратимость, запоздалость познания 
истины в образе матери, любимой, жены, дочери, случайно мигнувшем облике 
незнакомки в городской сутолоке. 

Идеал недосягаем. Может быть, в этом его притягательная сила? 



 

 

Надеемся, что новое интервью будет... когда Мороз будет в новом 
качестве. 

Давайте думать и надеяться вместе. Но так, чтобы новое качество (а оно 
может быть разным) не было выше сущности человека, не влияло на интерес к 
нему, к его личности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
ЖУРНАЛУ «Я» 

КОНГРЕССА ЖУРНАЛИСТОВ, 
АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИИ ООН 
  



 

 

ТРЕБА РОЗУМНО ОПИРАТИСЯ НА ТЕ, ЩО 
МАЄМО 

Європа знає різних соціалістів. Приміром, у Франції соцпартія 
довгий час — помітна і спрямовуюча сила будівництва класичного, 
респектабельного, доволі гуманізованого капіталізму. Про шведську 
модель так до кінця і не ясно, що це, власне, такс: найсправжнісінький 
соціалізм чи найкращий з можливих варіантів того ж капіталізму. Є ще 
болгарські соціалісти — не зовсім успішна спроба мімікрії колишніх ко-
муністів. 

Чим стане для Європи Соціалістична партія України? 
Бачите, Європу цікавлять насамперед правлячі партії. Партій 

соціалістичної орієнтованості в Європі багато, але знають ті, котрі при владі. 
Попри це, у мене, однак, склалося враження, що нині європейські політики 
цікавляться Соцпартією України значно більше, ніж кілька років тому, коли 
ми намагалися налагодити контакти з ними, а нас не хотіли сприймати, бо 
вважали, що ми — не більш як осколок колишньої компартії, і навіть програми 
нашої як слід не читали... 

Якою має бути ця партія? Хочу уточнити — в майбутньому, бо нині вона 
в перехідному стані й, очевидно, ще зазнає багато змін. Я їм порівнюватиму 
СПУ з соціалістичними партіями Іспанії, Швеції, і ренії чи Австрії, бо кожна з 
них чимось відрізняється від інших. Ні рівнятиметься й наша. Безумовно, має 
значення те, що СПУ створювалася насамперед на хвилях протесту проти 
незаконної заборони Компартії України. І на перших порах більшість членів 
нашої партії справді орієнтувалась на швидке відродження комуністичної 
партії, нехай під новою вивіскою. Однак що далі, то більше серед активу 
соціалістів зростало переконання, що новостворена партія буде цілком 
оригінальною, із своїми пріоритетами, цілями, стратегією. 

Чи розумів я це з самого початку? Чи не було і в мене прихованого 
бажання змінити назву партії, але все-таки відтворити комуністичну? Те, що я 
скажу, мабуть, не сподобається деяким моїм колегам по політичному спектру, 
але з самого початку я був прибічником створення партії під назвою «Партія 
соціального прогресу», і лише установчий з'їзд обрав назву «соціалістична». 

Ще в кінці 80-х, працюючи в апараті партії, я переконався, що відрив 
еліти КПРС від проблем, з якими доводиться стикатися первинним 
організаціям, вимагає серйозних змін самої суті партійної роботи. З цього 
приводу я не раз звертався до керівних структур, у 1987 році надіслав статтю 
до газети «Правда» в руслі полеміки з Олександром Яковлєвим. Вже й гранки 
був підписав, але її так і не опублікували. Я ж не міг тоді знати, що обрано 
стратегічну мету на розвал партії, зруйнування держави. Просто відчув невід-
повідність напряму, в якому розвиваються суспільні процеси, і змісту 
діяльності партії. 

Тобто ідея про створення нової партії — виношена? 



 

 

Так. І у виборчу кампанію я включився, по суті, самостійно. Так тоді не 
було заведено: взяв і поїхав на округ, де народився. За всю кампанію старався 
не заходити до райкомів партії (а їх три на моєму окрузі, секретарі двох з них 
були моїми суперниками на виборах, з ними у мене були і залишилися добрі 
стосунки). Між іншим, своєрідною ознакою часу стало те, що у складі 
новообраної Верховної Ради було двоє заввідділами обкомів. Для попередніх 
років це було чимось абсолютно неможливим — адже не був ні «передовим 
робітником», ні «другим» обкому, а між цими двома рівнями потрапити до 
Верховної Ради було неможливо, все це чітко регламентувалося. 

І «творення» себе як політика теж було цілком самостійною справою. Я 
просто боровся за свої переконання. Очевидно, це до певної міри і вплинуло на 
моє місце в політиці. Однак до серпня 1991 року багатьом моїм опонентам 
видавалося, що я — людина котра лише виконує волю ЦК. Хоч, напевне, там 
вистачало від мене клопотів, через мої листи, ініціативи. Де вже там 
«виконував волю»... 

Коли говорити про соцпартію, то жодна політична сила в Україні не 
боролася так послідовно за відновлення компартії, як СПУ. Природно, що її 
поновлення означало для нас втрату частки людей. Я був тим задоволений, бо 
вважаю, що треба дати кожному реалізувати свій потенціал так, як він його 
розуміє. 

Власне, коли говорити про історію взаємовідносин комуністичної і 
соціалістичної партій... Вони ж часто бували опонентами, і то дуже 
жорсткими опонентами. І це дорого соціалістам обійшлося, особливо у 
30-ті роки, і взагалі соціалістичному рухові дорого коштувало. 

Так, були ж різкими опонентами і комуністичні партії! При і ому такими 
різкими у своїх підходах, що їх не можна і ставити поряд — наприклад, 
індійська компартія і колишня КПРС. На соціалістичний рух ми дотепер часто 
дивимося очима інтерпретаторів, котрі у своїх конкретних оцінках виходили з 
конкретної історичної ситуації. І коли Ленін жорстко таврував українських 
соціалістів чи соціал-демократів, слід усвідомлювати, що він тоді обстоював 
інтереси тієї партії, яку представляв, вважав, що вона йде єдино правильною 
дорогою. 

А ситуація не може повторитись? Ваші колеги з «сусідньої» партії 
не можуть вирішити, що це їхня — єдино правильна дорога? 

А чому тільки ця партія? Чому не можуть на таких же позиціях стояти 
опоненти від правого крила, вважаючи, що саме вони володіють політичною 
істиною в останній інстанції? 

Та, власне, про те і йдеться, що опозиція з протилежного боку якась 
природніша, а ось від однодумців... 

А що тоді є межа поміж ними, тими опозиціями? Все відносно, исс 
перехідне — і у світі, і в політиці. Назвіть мені партію, яка, йдучи на 
компроміси і з близькими сусідами по політичному спектру, і з опонентами, 
при тому не вважає, що саме вона правильно не? Інакше просто немає сенсу 
створювати партію. Мене це зовсім не лякає. Я виходжу з того, що будь-яка 
партія в нашому суспільстві, не багатопартійність тільки стає на ноги, — 



 

 

оригінальна. І Соцпартія України — не виняток. Саме тому вона не може 
повторювати ні шведську модель, ні австрійську, ні будь-яку іншу. Вона має 
пройти свій шлях. Завдання партії, її обличчя формуються обставинами, в 
яких ця партія виникла. А ситуація в Україні винятково оригінальна. 

Наприклад. Ніде в світі нема і не було такої концентрації виробництва як 
в Україні. Ніде в світі нема і не було такого рівня монополізації. І водночас 
ніде нема такої потворної структурної и формації. Адже великою мірою ми й 
досі працюємо як частина економіки колишньої величезної країни. 

До речі, кінцевий продукт в Україні становить скільки відсотків? 
Якщо не помиляюся, десь близько одинадцяти, а то все — проміжні 

технології. І це теж наша специфіка! На основі економіки України розвивався 
потенціал всієї наддержави, і тому ця економіка спеціалізувалася попереду 
інших, але — під потреби тієї наддержави. Коли тут створювався потужний 
військово-промисловий комплекс, він живив усю величезну територію, одну 
шосту частину планети. Коли «запускалися» сировинні галузі, розвиток 
здійснювався дуже інтенсивно (подивіться на наш Донбас, на Подніпров'я) — 
вони теж живили всю гігантську економіку. Потрібні були колосальні обсяги 
під загальні завдання — і Україна їх давала. Коли ж розвивалися нові 
потужності і виробництво рушило в Сибір, Тюмень, туди пішли й інвестиції. 
Виробничі фонди України старіли набагато скоріше, ніж в інших регіонах 
Союзу PCP. А коли все це від'єдналося, то виявилося, що створені потужності 
для власної потреби зайві. 

Велетенська, але абсолютно безпомічна промисловість... 
Саме так. Тому структурна перебудова економіки — життєво важливе 

для нас питання. Однак час показав, що обрана стратегія не відповідає оцій 
сутності нашої економіки. Для такого рівня сконцентрованості, такого 
колосального впливу галузей, які не можуть не належати до державного 
сектора, прийняті методи реформування, особливо зміна відносин власності 
шляхом суцільної сертифікації — нереальні і просто згубні. Запозичений 
шаблон накладається на живе тіло нашої економіки, нашого суспільства — а 
ми дивимось і не розуміємо, чому воно так мучиться, чому немає ефекту... Та 
тому, що форма не відповідає сутності! І звідси — одне із завдань, що стоять 
перед політичними партіями: дати точну оцінку явищам, з якими сьогодні 
зіткнулося суспільство, і, виходячи з цієї оцінки, зробити політичний прогноз, 
продумати стратегію і тактику дії. Безперечно, потреба змін, зокрема в 
економіці, настільки гостра, що зміни ці — під впливом політичних партій чи 
без них — неодмінно відбуватимуться, і то швидко. А це обов'язково 
позначиться на суті партійної діяльності, на «дозріванні» партій. Це цілком 
стосується й СПУ. 

До речі, до питання про «дозрівання» партії, точніше, про її 
соціальну базу. Суспільство у нас нині неймовірно деідеологізоване, 
відчувається просто алергія на партійність. Припустимо, що певний час, 
просто за інерцією, поки люди старшого покоління ще за звичкою 
дисципліновано приходитимуть па вибори, можна буде утримати якусь 
лінію. Але ж молодь — вона навіть не антикомуністична, вона просто 



 

 

аполітична. Як-то кажуть, найпоширеніша ідеологія нині — «пофігізм» 
(від «усе — пофігам»). Так ось, саме вона властива молоді. І що ж далі? 
Суспільство ідеологію й далі буде нав'язувати силою? Знову силою 
заганяти людей у якусь певну систему? Я чому про це питаю... Не секрет, 
що серед представників лівих партій лишилося чимало прибічників саме 
таких методів. Як вам бачиться ця проблема? 

По-перше, не тільки серед представників лівих партій. Бо всі ми виросли 
з однієї системи. По-друге, як на мене, молоді й раніше не дуже нав'язувалась 
ідеологія. Просто ідеологічний процес здійснювався, коли можна так 
висловитись, канонічними методами, ми м цій ідеології просто перебували. А 
тепер раптом люди, у тому числі її молоді, опинилися в ідеологічному вакуумі 
— нема ідеї, яка б об'єднувала. І в подоланні, заповненні цього вакууму — теж 
складність і специфіка нашого часу. Чимось абстрактним, неперспективним 
чи ж таким, що не містить у собі достатньо переконливості, сучасну молоду 
людину не зацікавити. Однак мета наша ясна, вона якраз зрозуміла — благо 
для всіх, соціальна справедливість як політика. Це в усі часи людей 
приваблювало. Переконаний, що ця Ідея й сьогодні може вести за собою. 

Хоча нинішня позиція молоді мене не дивує зовсім. Бо, починаючи десь 
із 1987 року (а це період, коли відбувалося духовне становлення тих, кого ми 
сьогодні називаємо молодими) — що вони одержали для формування свого 
світогляду позитивного, конструктивного? Цілковита розтрощеність і 
цілковите розчарування. Ось ми маємо той людський матеріал, з яким 
ідеологам різного ґатунку працювати і працювати. І важко сказати, чи скоро 
ще вийде з того матеріалу щось корисне для побудови цивілізованого, 
демократичної« суспільства. З іншої боку, нині дає себе знати один 
надзвичайно цікавий феномен. Він властивий насамперед молоді, бо ж вона 
завжди цікавиться тим, що вважається непрестижним чи навіть обороненим. 
Зустрічаючись із молодіжною аудиторією, помічаю, що теперішні молоді 
люди, котрі ставлять запитання (політика, історія постать Леніна і все, що з 
ним пов'язане), — багато читають. В тому числі й першоджерела — того ж 
Леніна. Я вважаю, що поступово вони й самі знайдуть відповідь на багато 
запитань, побачать, у чому Ленін мислив однобічно, а де мав глибокі 
прозріння, де діяв як теоретик, де — як віртуозний політик, а де — як 
прагматичний і жорсткий керівник держави. Мені здається, що саме таке ось 
самостійне осмислення нашої історії принесе користь у майбутньому. Хоча це 
процес непростий. Та завжди краще самому шукати істину, ніж тебе поведуть 
за руку, й іноді не тим шляхом, та ще й люди, котрі самі ніяких переконань не 
мають. 

А історія ж непроста, як і все в Україні не просто... Тому 
повернімося до обставин, заданих часом та історією, в яких діятиме 
соцпартія. Скажіть, а ця партія має на меті стати правлячою? 

Це обставина, яка випливає з нашої програми: ми не хочемо бути 
правлячою партією, ми хочемо створити такі умови, щоб правлячою силою 
став народ — через власність і владу. Ні одного, ні другого попередні 
покоління не мали. Тому говорити до сьогодні про соціалізм, як про 



 

 

народовладдя, реалізоване через категорії власності і політичної влади, не 
доводиться. Якщо ж це буде реалізовано, то партія, яка обстоювала такі 
підходи, матиме підтримку людей і напевне буде представлена в структурах 
влади. Сьогодні ж цього нема. Мене обрали Головою Верховної Ради не тому, 
що я — соціаліст. За нинішньої ситуації, мені здається, просто вибору іншого 
не було в депутатів. Шукали компромісу. Небезпека не сформувати керівні 
органи Верховної Ради (а отже, підтвердити її неспроможність і приреченість) 
змусила шукати такий варіант, який, принаймні, забезпечував би роботу 
парламенту. Я не перебільшую значення моєї особи (хоч і не хотів би занадто 
принижувати). Мабуть, відіграла певну роль визначеність моєї позиції: я не 
перекидався від одних до інших, мав свою думку і тоді, коли комуністи були в 
більшості, й згодом, коли всі відсахнулися від ідеї соціальної справедливості. 
Очевидно, це примушувало хоча б слухати те, що м кажу... 

Ви порушили надзвичайно цікаве питання — про владу І власність. 
Росії винесено жорсткий діагноз: економічний лад — «номенклатурний 
капіталізм», суспільний устрій — «номенклатурна демократія». І 
висновок: ніколи народ не був так відчужений від влади, як тепер. Навіть 
отой «Договор об общественном согласии» — це, по суті, домовленість 
між елітними групами суспільства не заважати одне одному. Росія 
випереджає нас десь на півтора кроку, і вона зайшла в глухий кут. 
Причому, це усвідомлюють їхні державці, які стоять на найвищих щаблях 
влади. Тож питання: що ми візьмемо з чужого досвіду і яких помилок 
Україна tic повинна повторювати? Як діяти, щоб справа не звелася до 
такої «номенклатурної демократи»? Це — теж справа соціалістів? 

Це наша спільна справа, але насамперед — справа парламенту. Річ у тім, 
що скрізь у державах, що утворилися на території колишнього СРСР, 
відбувалися приблизно одні й ті ж процеси, «наслідок яких на базі 
директорського корпусу й місцевої адміністрації сформувалось надзвичайно 
цікаве явище: клас індивідуальних власників державної власності. Хоч би як 
це камуфлювалося під акціонерні товариства, найрізноманітніші корпорації 
— реальність виглядає саме так. Що з цього випливає? Внаслідок отаким 
чином проведеної «перебудови» завершилося трансформування старої еліти, 
якій раніше належала реальна влада, в нову політичну еліту, котра спирається 
на новий механізм владарювання. Основа його — велика власність, капітал. 
На те, щоб уникнути такого перерозподілу власності й консервації влади в 
такому вигляді, і спрямований ряд кроків нашого парламенту. Зокрема — 
виведення з-під приватизації галузей енергетики, нафтопереробки, 
транспортних структур, продуктопроводів. Треба забрати номенклатуру від 
сировини, яка «заряджає» промисловість, від кінцевого продукту. Це й дасть 
змогу уникнути шляху, на якому в Росії вже виникли проблеми. 

У нас закладено ще один запобіжний процес. Український 
приватизаційний чек не можна продавати. Його не вдасться задешево 
спустити кому завгодно, як це було в Росії. Адже потім чеки концентруються, 
де треба і де не треба, і випливають у цілком несподіваних місцях — 
наприклад, при приватизації заводу, який впливає на двадцять заводів (є в нас 



 

 

такі підприємства). Виходить: и одному місці відбувається приватизація, а в 
двадцяти інших контролюють виробництво. Отут уже справді у нас перед 
очима сумний досвід Росії. Чорномирдін визнав, що це був не найкращий 
шлях — ваучеризація всієї країни ... 

І ще. Російські владні структури у своєму розподілі влади, боротьбі за 
неї пройшли, по суті, через війну. Була стрілянина по парламенту — а потім 
взяли і потихеньку звільнили всіх, «аби в хаті тихо було». У нас наявність 
парламенту вселяє оптимізм. Дехто каже: набридла, мовляв, ця говорильня, 
«жуються» нескінченно різні думки, скільки можна... А де ж мають стикатися 
думки, як не в парламенті? Для того туди і йдуть представники різних регіонів, 
різних партій, всі зі своїми економічними підходами, політичними ідеями. Там 
вони зіштовхуються, випробовуються, і процес цей конструктивний. 

В Росії ж попередній парламент непримиренно розколовся, і його 
ліквідували. Саме ліквідацією парламенту і завершилася та російська 
«номенклатурна» приватизація. У нас процес складніший — і водночас 
простіший, отже, цивілізованіший. Простіший — бо ми демократичним 
шляхом оновили владу. У нас новий парламент, новий прем'єр, новий 
Президент. Коли хтось із них не цінує того, що відбулося, то це для нього дуже 
небезпечно. Саме в такому тріумвіраті можна ефективно вирішувати питання, 
від яких залежить існування нашої країни. Спроби Президента підпорядкувати 
собі парламент або прем'єра, так само, як і спроби парламенту підпорядкувати 
своїй волі Президента — взаємонебезпечні. Саме в узгодженому управлінні 
країною лежить наш шанс уникнути номенклатурної приватизації, і її наслідку 
— можливих соціальних катаклізмів. 

Водночас я вважаю, що варто обережніше поводитися з поняттям 
«номенклатура». Адже номенклатура — це професіонали. Якщо просто 
замінювати їх новими людьми, то надто часто виявляється, що ці «нові» не 
здатні ефективно працювати. Вони вміли бачити недоліки, відважно 
критикували наявну владу. Але коли ти сам при владі, то критикою не 
обійдешся. А вміння, досвіду для роботи на конкретній ділянці виробництва, 
суспільного життя нема. Це великою мірою дискредитувало в очах загалу 
деяких людей, що називають себе демократами, та й самі засади демократії. 

Взагалі, як на мене, то найбільше нам заважає в керівництві державою 
дилетантизм. Для України це особливо актуально, бо серед політиків високого 
рівня надто мало людей, які мають належну професійну підготовку. Цьому 
сприяла знову ж таки специфіка України, котра функціонувала як складова 
частина великої держави. Я припускаю, що Лановий справді непогано знає 
засади чужої економіки, які успішно реалізуються на Заході, в тамтешніх 
умовах, Пинзеник теж теоретично знає певні речі. Але це зовсім не означає, 
що вони знають, як їх втілювати на практиці. Одна справа — знати модель, 
зовсім інша — втиснути її в наші реальні форми. А життя, наштовхуючись на 
певні, розірвані елементи реформи, в свою чергу, руйнує всю модель. Ми 
бачили, як було розпочато приватизацію і чим вона обертається сьогодні? Он 
мене на окрузі опоненти звинувачували, що я, бачте, проти народної 
приватизації. Де вона? І сьогодні я їх питаю: як же трапилось, що понад 



 

 

двадцять відсотків державного майна приватизовано, а приватизаційні 
сертифікати використано лише на один відсоток? Це — народна приватизація? 

Реформування не може бути радикальне. Той, хто сповідує радикалізм, 
як правило, не відповідає за результати того радикалізму. Процес реформ має 
бути превентивним, включаючи пристосування, певну послідовність змін — 
за чіткого розуміння кінцевої мети. Для нас, повторюю, ця кінцева мета — 
зміна відносин власності й приведення до власності і влади якомога більшої 
частини людей у суспільстві. 

Загалом, коли йдеться про реформування економіки, виникає багато 
запитань. Наприклад, нині надзвичайно популярним став термін 
«макроекономіка». Начебто всі процеси повинні розглядатися саме в 
цьому контексті. Однак чи можна говорити про макроекономіку 
стосовно України, коли в нас так мало підприємств із закінченим 
виробничим циклом! Коли ми, по суті, — «кавалок» чиєїсь 
макроекономіки? 

Можна говорити, але для цього треба, щоб існували нормальні 
міждержавні відносини. Бо і та економіка, яка лишилася без нашого 
«кавалка», теж корчиться в суперечностях. Росія може загладити ці 
суперечності більшою сировинною масою, більшим експортним потенціалом 
(спотвореним, теж сировинним), одначе загальний занепад виробництва і там 
можна приглушити лише частково. І без запуску у виробництво всього 
виробничого потенціалу, без випуску мінерів, потрібних населенню, це 
спотворення відчувається дуже тісно. Тому й ситуація в Росії для конкретного 
громадянина мало не відрізняється від української. 

Тому я весь час повертаюся до цієї думки: Росія без нас не обійдеться, 
так само, як і ми без неї. Ще влітку 1990 року я писав: нам потрібен союзний 
договір не як ярмо на шию, а як формула незалежності. Треба юридично, на 
договірних засадах, визначитись, кому належить: транспортні засоби, 
комунікації, золотий запас, збройні сили... Хочемо чи не хочемо, але ми 
мусимо через це пройти. Пішов четвертий рік незалежності. От ми будуємо 
державу, будуємо і щось воно все трохи не так. І вихід один: треба 
розмежуватися, визначитися чітко. З ким визначитись? Із нашими сусідами? Я 
весь час говорив про це, а мої опоненти твердили, що я «тягну в ярмо». 

Тож нехай вони спробують тепер, не розібравшись у цих питаннях, 
будувати незалежну державу. Нічого не вийде! 

Вже трохи не вийшло... Але водночас доводилося чути таку думку: 
економічна співпраця з Росією, економічний союз обов'язково перейде в 
жорсткий політичний вплив. Це з Іраном, з Японією, навіть з Польщею 
можна йти на тісні економічні зв'язки, не боячись політичного тиску, а з 
великим північним сусідом так не вийде, так уже між нами зав'язалося. І 
справді, адже й тепер з боку Росії спостерігаються такі кроки, коли все це 
стає схожим не на співпрацю, а на економічну експансію: прагнення 
створювати акціонерні товариства із вельми специфічним (понад 51) 
відсотком своєї участі, вкладати інвестиції в галузі і підприємства, які 
визначають життєздатність країни... І це викликає побоювання. Скільки 



 

 

тут правди, та скільки страхів з минулого, нерозуміння, що реальності 
вже інші? 

А хто це може порахувати? Що тут реальне, а що надумане, скільки 
політики, а скільки практики, точніше, прагматизму... Якщо ми хочемо 
будувати державу, маємо виходити з тих реалій, котрі для неї визначальні. А 
визначальними в наших умовах є нормальні економічні контакти з Росією та 
іншими країнами СНД. І тому сьогодні, усвідомлюючи нашу колосальну 
взаємозалежність, треба розумно нею скористатися. З вигодою для нашої 
держави. Так само, як з вигодою для себе її намагається використати Росія. 
Оскільки сьогодні вона економічно потужніша, то і вплив її на нашу 
економіку не адекватний нашому впливу на їхню. І тому спроби певного 
економічного диктату можуть спостерігатись. А це віддзеркалює ту 
реальність, яка склалася, з якою доводиться мати справу. 

Ми повинні не просто йти до когось «під руку», а ініціативно 
обстоювати свої позиції, «в'язати» партнера своїми ініціативами, Створювати 
спільні банки, спільні підприємства — з нашої ініціативи! Йти в Тюмень по 
газ, нафту — з нашими трубами, компресора ми, з нашим капіталом — а ще з 
німецьким, австрійським... Створювати промислово-фінансові 
транснаціональні компанії — тоді буде стабільність. Через економіку, спільні 
інтереси прийде стабільність у політиці. 

Щоб це стало реальністю — що потрібно? 
Насамперед — підписати широкомасштабний договір з Росією У нас же 

нема, по суті, повноцінного договору. Треба зафіксувати статус-кво щодо 
території, кордонів, налагодити нормальний митний режим, відрегулювати 
питання, пов'язані з енергетикою, інформативною, правовою базою. Ми ж 
виростали з одного кореня, зокрема, коли говорити про економіку. Тому 
мусимо ідентифікувати наші закони, і то в такий спосіб, щоб під стандарти 
світового співтовариства наші закони теж підходили. 

Таким чином, існує безліч проблем, де ми маємо разом працювати, коли 
хочемо бути цивілізованими державами. Бо що ж це за стосунки, коли нема 
взаємного правового погодження, а економіки Інтегровані, і ще довго будуть 
інтегровані, й повинні бути інтегровані, звісно, до певної межі. Нам інколи 
підкидають: європейське співтовариство, мовляв, йшло до свого створення 28 
років, нам теж треба такий шлях пройти. М'яко кажучи, немудра думка. Так 
такого рівня інтегрованості, який ми сьогодні маємо, їм ще треба було 
досягти! Якщо, звичайно, треба... 

Загалом було б справді смішно, якби ми зо три десятки років 
тупцювали на місці вже з наявною базою взаємозв'язків. 

Про що і йдеться. Безумовно, поступово ми повинні виходити і 
теперішнього стану, з цієї великої, нездорової взаємозалежності. Ллє 
виходити поступово, не обриваючи по живому, а реформуючи зв'язки, 
створюючи у себе в державі нову виробничу кооперацію, нарощуючи 
внутрішнє виробництво в такий спосіб, щоб пропорції змінювались 
природним чином. 



 

 

Скажіть, а у світі є готовність до співпраці з Україною у таких 
проектах, про які Ви говорили? 

Безперечно. Зустрічі з підприємцями Німеччини, Австрії, інших країн 
показали, що це їх вельми цікавить. Ми можемо запропонувати дуже цікаві 
схеми, які справді створюють стосунки типу транснаціональних — що, 
повторюю, є основою стабільності у світі. 

А Україна, окрім усього, посідає дуже цікаве місце на карті світу. Її 
потенціал як транзитної території колосальний. Адже протяжність 
транспортних комунікацій, продуктопроводів така велика, що зігнорувати цю 
обставину через побудову нових комунікацій просто нереально. 

Розумно тим загосподарювавши, з того можна жити... 
Безумовно. І так — в усьому: треба розумно опиратися на те, що маємо, 

перетворювати наші недоліки на наші переваги. Ось я казав про величезну 
сконцентрованість виробництва в Україні. Та ж ті просто зобов'язані 
скористатися цим «недоліком» на нашу ж користь! Кожна держава, вдаючись 
до економічних реформацій, концентрує у себе в руках потужності, зусилля. А 
в нас вони й так сконцентровані: потужний містопромисловий комплекс, 
розвинуті сировинні галузі, навіть колосальний військово-промисловий 
комплекс. Ми повинні знайти в цьому «громадді» каталізатори структурної 
перебудови. І робити це слід на перспективу, особливо в галузях, де можливий 
прорив, де нам не треба вигадувати велосипед, де ми й так попереду інших. 
Адже світ, розуміючи це і знаючи стан наших справ краще, ніж ми їх самі 
знаємо, намагається заблокувати, розвалити саме такі наші виробництва... 

Саме про це я й хотіла запитати. Світ, схоже, почав сприймати 
Україну як конкурента раніше, ніж вона зіп'ялася на ноги. Чи будуть наші 
ближчі її дальші сусіди по планеті так уже вітати наші кроки? Адже 
економічна конкуренція — річ жорстока. І наші переваги, з іншого боку, 
так легко перетворити на наші недоліки... 

Міжнародна економічна конкуренція — річ справді жорстока. Але я 
хотів би поставити питання дещо ширше. 

Світове співтовариство вітало набуття Україною статусу незалежної 
держави. Вітання ці йшли на специфічному емоційному фоні «прощання з 
імперією». Добре: розпрощалися. І що далі? А далі настають будні — непросте 
співжиття новонароджених держав з сусідами по планеті. Різними — багатими 
і бідними, дуже багатими і неймовірно бідними. Але кожному з них у світовій 
системі належить певне місце, й ніхто не захоче бодай трішки посунутись, аби 
поступитись іншому. Треба тверезо дивитись на речі: ніхто у світовому 
співтоваристві не зацікавлений у сильній Україні. У новому розкладі сил така 
Україна зайва, навіть для багатьох шкідлива. Переможцями у «холодній 
війні», в результаті якої перестав існувати СРСР, постала група країн, що 
зуміла підпорядкувати своїм інтересам близько сотні інших держав. І не треба 
мати ілюзій: в елітну групу країн Україну не допустять, їй відведено місце 
серед отих «інших»! Інакше кажучи — серед держав «третього світу». Це дуже 
зручно: у самісінькому центрі Європи — чималий острівець «третього світу», 
жадібний поглинач дешевих і не надто якісних товарів, що не знаходять збуту 



 

 

у себе вдома, невичерпний резервуар кваліфікованої, роботящої теж не надто 
дорогої робочої сили... 

І ще одна обставина, яка впливає і впливатиме на місце України у світі: 
найродючіші на Землі ґрунти. Вже на початку наступного тисячоліття перед 
людством найгостріше постане білково-енергетична проблема, проблема 
виживання. Продовольство й енергетика — потенційна причина майбутнього 
світового протистояння. Й Україна неминуче опиниться в його центрі, бо її 
потенціал родючих земель найбільший у світі. Питання стоїть просто: чи ми 
самі будемо користуватись тим потенціалом, чи, використовуючи нас, — 
інші? 

Часу на роздуми, на суперечки, а тим більше на взаємне поборювання у 
нас не лишилося. Весь час, уся енергія, весь інтелект мають бути віддані 
досягненню однієї мети: прориву в нову якість суспільства. Суспільства 
гуманного, цивілізованого, однак во відкритого прогресові і милосердю. У 
цьому — вихід і порятунок. У цьому — шанс не просто вижити. Це — шанс 
зберегти життя на землі. 

Л. ТРИЛЕНКО. «Україна», №15, 1994 р. 
  



 

 

ВІДСТОЮВАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ 

Олександре Олександровичу, останнім часом ми стали свідками 
активізації міжпарламентських контактів. Чи означає це, що парламент 
України почав більш активно впливати на визначення і проведення 
зовнішньополітичного курсу України? 

Наші контакти з представниками інших держав набувають певної 
системи. Участь Верховної Ради і, зокрема, Комісії у закордонних справах і 
зв'язках з СНД у розв'язанні міжнародних питань стала більш помітною. 

Особлива увага при цьому приділяється проблемам економічних! 
взаємин між Україною й іншими державами або міжнародними організаціями: 
Росією, Білоруссю, США, з представниками Європарламенту, Міжнародного 
валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції і 
розвитку. 

Про розвиток економічних взаємин йшлося і при зустрічах з міністрами 
закордонних справ, які відвідували Україну, і безперечно, з послами, 
представленими в Україні. 

З одного боку, нам доводиться розкривати значення України, її місце в 
світі, важливість активної участі нашої держави у міжнародних інститутах і 
міждержавних організаціях, а з іншого, — налагоджувати безпосередні 
політичні і економічні, ділові контакти, показувати, що для капіталу — 
західного чи східного — сьогодні вигідно працювати в Україні. Так само, як це 
вигідно й Україні. 

Після повернення з США і Бельгії Ви висловили задоволення 
підсумками цих візитів парламентських делегацій. Який Ваш прогноз 
щодо дальшого розвитку встановлених контактів? 

Справді, я вважаю ці поїздки надзвичайно корисними для України. Але 
між ними є певна відмінність. У США ми мали зустрічі, вели переговори з 
представниками саме цієї держави. Під час другої поїздки поряд з контактами 
на рівні офіційних представників Бельгії і України відбулися численні зустрічі 
в таких впливових міжнародних організаціях, як Європарламент, 
Міжпарламентська асамблея ОБСЄ і НАТО. Це була, безперечно, корисна 
робота в напрямі реалізації принципу активної присутності України в цих 
ключових міжнародних інститутах. 

Міжнародні, зокрема міжпарламентські, контакти, звичайно, 
важливий аспект у зовнішньополітичній діяльності народних депутатів. 
Головна ж функція Верховної Ради — законотворча. Яка перспектива цієї 
роботи в міжнародній сфері? 

З точки зору міжнародного права нам потрібно провести чималий обсяг 
роботи по адаптації нашого законодавства до світових, європейських 
стандартів. Під час контактів з парламентаріями Росії, Бельгії, Угорщини, 
Польщі, інших держав ми намітили ряд спільних гем для погодження наших 
законів. Серед них, в першу чергу, ті, що пов'язані з економікою, її 
реформуванням, сприянням налагодженню міждержавних економічних 



 

 

зв'язків. Це стосується законів і законопроектів про банківську систему, 
митний режим, механізми взаєморозрахунків, створення 
промислово-фінансових груп та спільних підприємств, режим прикордонних 
територій і низки подібних. 

Потребують узгодження і закони, що регулюють відносини в соціальній 
сфері. Візьмемо, для прикладу, проблеми пенсійного забезпечення. Ми 
повинні узгодити їх з Росією, іншими країнами. 

Уніфікація наших законів з діючими в світовому, європейському 
співтоваристві потребує значної експертної роботи, вдумливого аналізу. 
Тільки на такій основі можна визначити, який саме елемент того чи іншого 
закону доцільно змінити або уточнити. Це важливо пін того, щоб не стати на 
шлях перелицьовування наших законів на зарубіжний зразок, щоб не 
залишити поза увагою особливостей нашої держави. 

Є кілька шляхів реалізації цього завдання. По-перше, створення і 
цільних робочих груп, як це зроблено, скажімо, між нашою Вершиною Радою і 
законодавчими органами Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Бельгії та інших 
країн. По-друге, налагодження обміну матеріалами, над якими багато 
депутатів працюють і самостійно, і » комісіях: у закордонних справах і 
зв'язках з СНД та галузевих. Ми вже маємо багато матеріалів — законів, інших 
нормативних законів, які підготовлені в Росії, Франції, Німеччині, 
Великобританії, США. 

Завдяки контактам з Конгресом США, його дослідницькою службою, 
при їх підтримці і допомозі ми комп'ютеризуємо законотворчий процес, 
накопичуємо інформаційний банк з питань законодавства. Слід зауважити, що 
представники дослідницької служби Конгресу США вважають, що за 
багатьма технічними параметрами науково-інженерне забезпечення роботи 
Верховної Ради не поступається їхньому, а в деяких випадках навіть 
перевищує його. Я вважаю, що і такого роду контакти надзвичайно корисні. 

Нині ми приступаємо до виконання ще однієї функції 
міжпарламентських контактів — налагодження контролю за реалізацією! 
попередніх домовленостей, особливо в сфері інвестицій. 

Під час поїздки до США я мав з цього приводу розмову і з урядовцями, і 
з представниками ділових кіл. Двічі — у Києві і у Вашингтоні — торкалися 
теми інвестицій у бесідах з віце-президентом США Альбертом Гором. 
Підсумком цих переговорів стала домовленість про створення 
міжпарламентської групи, яка буде «супроводжувати» інвестиції з-за кордону 
і контролювати їх використання за цільовим призначенням в Україні. 

На нашу пропозицію американська сторона відгукнулася досить 
оперативно — вже зроблено практичні кроки по створенню відповідного 
консорціуму з представниками компаній, фірм. Ми ж в цьому відношенні 
відстаємо, допускаємо зволікання. 

Серйозною прогалиною у роботі виконавчих структур в Україні є те, що 
й досі не створено такої організації, яка сконцентровано контролювала б 
проходження інвестицій, щоб нарешті з боку нашої держави появився 



 

 

контрагент перед власником капіталу з Сходу чи Заходу. Тоді інвестор 
знатиме, з ким йому працювати. 

Мені здається, що до останнього часу в цьому напрямі не було належної 
узгодженості. Ми були свідками того, що, крім Верховної Ради і Кабінету 
Міністрів, паралельно діяли міністерства, відомства. 

Виникає питання: чи не розпорошуються сили, чи немає потреби 
координувати дії? Я переконаний, що така потреба є. Це тим більш необхідно, 
бо існують певні відмінності у функціонуванні законодавчої і виконавчої гілок 
влади. 

Доцільно створити таку систему, яка б об'єднала зусилля всіх суб'єктів 
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, Кожна делегація, 
повертаючись із закордонного відрядження, мав підвести риску під 
зробленим, визначити, на який рубіж у переговорному процесі вдалося вийти і 
як треба діяти далі, щоб відстоювати інтереси України. Такий звіт має 
аналізуватися в Комісії у закордонних справах і зв'язках з СНД і в Міністерстві 
закордонних справ України. Варто, щоб він був відкритий для всіх 
міністерств, відомств, організацій, які займаються міжнародною діяльністю. 
Тоді кожна наступна поїздка стане кроком уперед — продовженням тієї полі-
тики, яка була закладена попередніми контактами. 

Більше активності тут, безперечно, має проявляти Міністерство 
закордонних справ України. Це потрібно для підвищення рівня управління 
державою, для забезпечення наступності і наступальності у 
зовнішньополітичній сфері. 

Україна, набувши незалежності, приєдналася до багатьох 
міжнародних угод, ратифікувала численні міжнародні концепції. 
Водночас фахівці вважають, що цьому процесові бракує послідовності, 
внаслідок чого існують «білі плями» — Україна ще остаточно не 
визначилася щодо ряду міжнародних угод. А це заважає 
повномасштабному Ті входженню в міжнародне співтовариство. Як Ви 
оцінюєте ситуацію, що склалася, які перспективи в цьому плані Ви 
бачите? 

Кожен законопроект, який тим чи іншим чином торкається 
універсальних прав людини, суб'єктів суспільного життя, неодмінно 
аналізується в Комісії з прав людини, Комісії у закордонних справах і зв'язках 
з СНД. Якщо є необхідність привести його у відповідність до міжнародних 
норм, то це обов'язково враховується. 

Одне із завдань полягає в тому, що ми повинні розробити більш чітку 
концепцію, систему законотворення, своєрідну «таблицю Менделєєва» для 
законодавства. Така система допомогла б визначити почерговість розгляду 
законопроектів, сприяла б глибинній їх проробці, забезпеченню їх адаптації до 
чинних міжнародних угод. 

Нині ми на підході до цієї справи. До речі, створення такої системи одна 
з основних функцій інституту законодавства Верховної Ради. Він створений і 
починає роботу. 



 

 

16 листопада 1994 року Верховна Рада України прийняла закон про 
приєднання нашої держави до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї. Як, на Вашу думку, вплине ця подія па ставлення до України в 
міжнародних колах і на становище України в світі? 

Для світового співтовариства, безперечно, приєднання України до ДНЯЗ 
— це вражаючий приклад послідовності в діях держави, котра хоче, щоб у 
світі було мирно, щоб така страшна зброя, як ядерна, не використовувалася 
для зведення рахунків між державами, для розв'язання будь-яких протиріч чи 
суперечок. Якщо будемо мати справу з розумними, далекоглядними 
політиками, — а ми сподіваємося саме на де, — то наш крок не повинен 
залишатися непоміченим, і багато інших питань, що зачіпають інтереси Ук-
раїни, вирішуватимуться у більш сприятливій для України формі, а інтереси її 
будуть захищені. Передусім це стосуватиметься гарантій національної 
безпеки України з боку цілого ряду держав. 

В той же час, здійснюючи кроки у зовнішній і внутрішній політиці, ми 
повинні більшою мірою розраховувати на власні сили, думати про себе самі. 
Ніхто за нас робити цього не буде. Питання про приєднання України до ДНЯЗ 
це теж засвідчило. 

Україна — один із засновників Співдружності Незалежних Держав. 
Водночас вона займає в ній особливу позицію: не підписала ряду угод, не 
входить до Парламентської асамблеї. Як Ви оцінюєте таку ситуацію? 

На мій погляд, треба цю проблему брати дещо ширше: Україна і СНД — 
Україна і світ. 

Якщо ми справді будуємо свою державу, якщо ми всебічно аналізуємо її 
становище в світі, то не можна закривати очі на те, що вона інтегрована в 
економіку колишнього СРСР в таких обсягах, які не снилися жодному 
міжнародному співтовариству. Не зважати на це, не робити кроків назустріч 
один одному — значить, проявляти недалекоглядність, яка неприпустима для 
керівників держави, для політиків взагалі. 

А тепер дещо конкретніше про участь України в Парламентській 
асамблеї СНД. Дійсно, вона не є її членом, але наші представники постійно 
беруть участь у її засіданнях як спостерігачі. Асамблея розглядає питання, які 
винятково важливі для України, приміром, про Митний союз, про режим 
сприяння торгівлі і ряд інших законодавчих актів. Нам так чи інакше потрібно 
врегулювати їх на основі співпраці — відпрацювати законодавство таким 
чином, щоб не було перешкод для розвитку взаємовигідних контактів. 

Виникає питання: так потрібне чи не потрібне нам членство в 
Парламентській асамблеї? Неупереджена відповідь може бути лише 
позитивною. 

Наскільки нам потрібна співпраця між членами СНД, я особи сто відчув 
під час конференції Міжпарламентської асамблеї НБСЄ, яка проходила в 
липні 1994 року у Відні. Добра половина її учасників — колишні республіки 
СРСР. Діючи спільно, на договірній основі ми могли б по лінії НБСЄ 
проводити політику, яка буде вигідною для наших держав. Але для цього 
треба попередньо дійти згоди на Парламентській асамблеї СНД. 



 

 

Я переконаний, що міжпарламентські контакти, найперше по лінії СНД, 
потрібні. І розглядати це питання у Верховній Раді теж потрібно. Комісія у 
закордонних справах і зв'язках з СНД готує відповідний аналіз щодо цього. 

Наскільки потрібен такий розгляд, засвідчують події останніх місяців 
1994 року. Президент України підписав документ стосовно МЕК. Але 
економічне співробітництво між членами СНД можливе н певному правовому 
супроводі. 1 він має бути уніфікований з боку усіх суб'єктів співробітництва. 
Отже, ми повинні виходити на якісь і цільні знаменники у законодавстві. 

Російська Федерація була і залишається нашим особливим 
партнером. Якою Ви бачите подальшу діяльність у цьому напрямі за 
змістом, за формами практичної реалізації? 

Я переконаний, що договір між Російською Федерацією і Україною 
може бути ефективним, коли в ньому буде закріплена обов'язковість 
дотримання принципу неподільності, непорушності території України, 
недоторканності її кордонів. 

Коли є якісь невирішені питання, ми повинні визначити принципи, за 
якими вони розв'язуватимуться. Як, приміром, відбуватиметься розподіл 
Чорноморського флоту, як розвиватимуться стосунки на Чорному морі, у 
прикордонних територіях? У багатьох випадках ми маємо тут становище, яке 
за складністю не поступається кримському. 

Верховна Рада так чи інакше представляє весь політичний спектр 
України, що дуже часто дається взнаки при обговоренні певних питань, 
особливо в галузі внутрішньої політики. Але є та галузь, в якій усі народні 
депутати мають виходити із загальнодержавних інтересів. Це — 
зовнішні зносини України. Тут, очевидно, треба абстрагуватися від 
корпоративних чи партійних інтересів. Адже Батьківщина у нас одна. 
Разом з тим, виїжджаючи за кордон, народні депутати нерідко робили 
заяви, які збивали з пантелику західних політиків. Ті сприймали ці заяви як 
коливання чи зміни в зовнішній політиці держави, чим добряче таки 
зіпсували її імідж. Отож, чи врахує нинішній склад парламенту цей досвід 
своїх попередників. Чи можливий якийсь консенсус між ними щодо наших 
загальнодержавних інтересів, щоб перед іноземцями вони виступали не від 
імені своїх фракцій, а від імені України? 

Я гадаю, що тут є питання права, моралі, процедури і практик 
міждержавних зв'язків. Ми на це зважаємо, формуючи офіційні делегації на 
багатопартійній основі. І коли потім аналізуємо позиці депутатів за кордоном, 
помічаємо єдність дій. Так, власне, і має бути. 

Але є чимало напівприватних поїздок. В ході їх на перший план 
виступає часом політичний, партійний або навіть комерційний інтерес. Це вже 
небезпечно. 

Вводимо такий порядок: якщо людина їде за кордон як депутат, то 
рішення з цього приводу повинна приймати Президія Верховної Ради або 
Голова чи його заступники. Тоді депутат має певні пільги, зокрема, 
користується дипломатичним паспортом. 



 

 

Коли ж поїздка приватна, не висловлюйся «від імені» Верховної Ради. 
Інакше це буде грубим порушенням законодавства України. А держава 
повинна захищати свої інтереси, як те передбачено Конституцією. 

А на якій основі, на Вату думку, можна досягти єдності? 
Сьогодні всі сили може об'єднати ідея сильної, соціально орієнтованої 

економіки. Її, так би мовити, «супроводжувати» може створення державних 
механізмів справді незалежної держави. 

Ми повинні бути цивілізованою державою. Рівень цивілізованості 
держави, крім іншого, визначається вмінням встановлювати і підтримувати 
контакти з сусідами. І не тільки з сусідами. Важливо, наскільки держава 
відкрита, наскільки вона цікава для спілкування. 

Хочу, щоб Україна такою була, вона такою буде. Саме в цій справі нам 
особливо необхідна єдність. 

«Політика і час» , № 1, 1995 р. 
  



 

 

 ЛЮДИ  
З ОТОЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА  

ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ПОВНОВЛАДДЯ  
В ПОЛІТИЧНІЙ ЕЛІТІ УКРАЇНИ.  
АЛЕ ЇМ ЗАВАЖАЄ ПАРЛАМЕНТ 

Сьогодні в деяких засобах масової інформації, зокрема газеті 
«Независимость», настирливо пропагується теза, що нинішній склад 
парламенту, який Ви очолюєте, стоїть на перешкоді радикальним 
економічним реформам, запропонованим Президентом України Леонідом 
Кучмою. Чи дійсно наш законодавчий орган такий антиреформістський? 

Що стосується газети «Независимость», то її редактор вибрав для себе 
антипарламентську тему, живиться з неї і нехай це залишається на його 
совісті. Вступати з ним в полеміку не збираюся. 

А щодо реформ, то перш за все треба уточнити: про які реформи 
(ідеться? Якщо мова про ті позиції, які були висвітлені у доповіді президента в 
жовтні минулого року, то Верховна Рада чітко заявила про свою підтримку 
цих намірів. Бо ще за два місяці перед тим парламент розглянув власну 
концепцію реформування економіки України в кризовий період: вона 
збігалася із президентською. 

Але реформи мають конкретні обриси. Найперше в програмах, законах 
та в проектах, що стимулювали б розвиток економіки у потрібному напрямку. 
На жаль, протягом трьох місяців лише один документ відповідного змісту був 
розглянутий Верховною Радою (потрібно більше семи десятків) і той 
підготовлений її комісією. Це Закон про оподаткування прибутку підприємств 

То що ж заважає виконавчій владі вносити на розгляд Верховної Ради  
законопроекти, які б прискорювали реформи? Чому вона зволікає? Адже і 
через це ми ще й тепер не маємо навіть орієнтирів для формування бюджету на 
нинішній 1995 рік. Тому в грудні в одній із своїх постанов Верховна Рада 
змушена була дати право Кабінету Міністрів формувати бюджет 1 кварталу на 
нормативній базі минулого року. 

Не може суспільство жити нормально і розвиватися успішно, якщо воно 
витрачає на свої потреби (маю на увазі частку заробітної плати) всього кілька 
відсотків від обсягів виробництва. Виходить, що виробництво тоді працює не 
на суспільство, не на переважну більшість людей. То в чиїх інтересах 
здійснюються реформи? Чи може народ підтримати їх? Парламент не 
байдужий до такого стану. 

У цьому розумінні він стоїть на перешкоді деяким розробникам 
політики реформ (я би навіть сказав: нездібним розробникам). 

Ваші аргументи зрозумілі і досить логічні. Але хтось же народив 
тезу про парламент як гальмо реформ? Хто? Кому вона потрібна? На кого 
працює? 

Ця теза — наслідок боротьби за владу в суспільстві. Політичної 
боротьби. 



 

 

Візьмемо оточення Президента. Там немало тих, хто, прикриваючись 
його іменем і його статусом, намагаються задовольнити свої владні амбіції. 
Для мене у цьому відношенні є характерним приклад Володимира Гриньова 
(колишній заступник Голови Верховної Ради України — ред). Цю людину я в 
принципі поважаю. Але він не реалізував свій потенціал раніше, тепер 
надолужує прогаяне. Нехай, але чому за рахунок Верховної Ради, за рахунок, 
власне, демократії? 

Це — небезпечна ситуація за умов, коли немає політичної стабільності 
та чіткої концепції економічних реформ, коли зростає загроза криміналізації 
політичних та управлінських структур. 

5 січня, як відомо, відбулося засідання Кабінету Міністрів. Йшлося, між 
іншим, про деякі підсумки господарювання в 1994 році. На засіданні один з 
економістів зробив сумний аналіз нашої експортно-імпортної політики. Не 
буду стомлювати вас цифрами, згадаю лише одну. При перетині кордонів 
України експортно-імпортними потоками до кількох країн Західної Європи ці 
потоки лише у 199.) році «висохли» більше, як на 1,7 мільярда доларів. Тобто 
статистик і контрагентів різна і свідчить, що на цих операціях є кому гріти 
руки. 

Йдеться про західний напрямок і про 1993 рік, коли наші «умільці» ще 
не мали там достатніх контактів. А на Сході мали (і маємо) набагато кращі, і 
обсяги взаємин в тому напрямку незрівнянні. Гадаю, ось тут наші інвестиції, 
тут капітали, які не потребують виконання ні жорстких умов МВФ, ні 
наступного пошуку резервів для повернення кредитів. 

До речі, Верховна Рада ніяким чином не заважає виконавчій владі 
навести порядок у цій справі, підтримуючи всіляко зусилля в цьому 
відношенні Президента Л. Кучми. 

Олександре Олександровичу, я знаю, що у Вас є противники. Важко 
повірити, що депутати від Руху, інших національно - демократичних 
партій підуть на те, щоб розпустити парламент і віддати владу 
оточенню Президента. 

Я теж так думаю. Бо серед депутатів від цих партій є немало розумних 
людей, які добре відчувають нинішню ситуацію. 

Але, на жаль, деякі з них діють за інерцією. Зокрема, лідер Руху 
Чорновіл. Мені здавалося, що він у цьому відношенні мудріший. В’ячеслав 
Максимович затявся в політичній боротьбі і втрачає позиції навіть серед своїх 
прихильників. А ось, до прикладу, серед представників Української 
Республіканської партії я знаходив повне порозуміння щодо ситуації, яка 
загрожує ліквідацією парламенту як гілки влади. 

Дехто з активістів Руху, напевне, забув, що коли вони за прикладом 
прибалтів будували живі «ланцюжки», я був головою депутатської, справді 
лівої, більшості парламенту. І саме вона забезпечила фактично одностайне 
голосування Декларації про незалежність — історичного документа, 
посилання на який уникають найдемократичніші» розробники варіантів нової 
Конституції. Проте мова про інше. 



 

 

У парламенті (як Голова — і як громадянин, що відстоює державність 
своєї Вітчизни) я займаю все-таки центральну позицію, поважаючи думки і 
лівих, і правих, відбираючи з них найраціональніше. Принаймні, намагаюся це 
робити. Як політик з певним досвідом уважно відслідковую процеси в нашому 
суспільстві і за його межами. Непогано, здається, розумію їх рушійні сили, 
причини, тенденції, здатний робити вірогідні прогнози. Поважаю і своїх 
опонентів, особливо, коли вони «на рівні». 

Але ж декому не вистачає елементарного глузду. Поза політикою мені 
важко себе уявити. Припустімо, мої опоненти досягнуть мети, — перестану я 
бути Головою (підкреслюю: не спікером). В якому політичному секторі я 
буду? Зрозуміло. І буду там, напевне, не на останньому місці. В тому числі, за 
впливом на процеси... 

Скажіть: чи дійсно, як висловлюються деякі наші політики, нам 
загрожує диктатура Президента Кучми ? 

Нам не загрожує диктатура Кучми. Він в цілому інтелігентна, 
толерантна людина. Нам загрожує диктатура тих людей, які хочуть його 
іменем творити владу. Вони — головна небезпека для України, для демократії 
в нашій державі. Можна було б запитати: чи не виникає у Президента підозра 
до тих людей, які першими його зраджували в попередні часи? 

З мого боку Президенту не варто боятися підніжок. Він мав нагоду в 
тому переконатися не раз. Однієї лише ратифікації ДНЯЗ у, з усіма щодо 
Договору обставинами, вистачило б для аргументації. 

Треба сказати, американці, зокрема поважний дипломат, посол У. Г. 
Міллер, роль парламенту оцінив гідно. З послом у нас, скажу, складаються 
добрі стосунки. А те, що виникають протиріччя між гілками влади, то де в 
світі вони оминалися? Є вони і будуть. Як елемент розвитку, про що засвідчує 
позапартійна, об'єктивна діалектика. 

Як відомо, абсолютна більшість українських організацій за кордоном 
за своєю суттю є антикомуністичними. І хоча Ви — лідер партії, яка 
сповідує соціалістичні ідеї, наша діаспора в США приймала Вас досить 
толерантно. Чи не здається Вам, що Ваш авторитет зріс, якби Ви як 
Голова Верховної Ради перейшли би на позапартійні позиції? 

Якщо ідеї соціальної справедливості живі у нашому суспільстві, то чому 
мушу від них відмовлятися? Чому маю опускатись на рівень побутової 
дискусії сприйняття соціалізму? Певне спотворення його в колишньому 
Радянському Союзі не є ознакою краху самої ідеї. Сьогодні відомі західні 
економісти з повагою ставляться до Маркса, беруть на озброєння його праці. 
Тим більше, Європа опанувала в сучасній інтерпретації все, що було 
опрацьовано попередниками Маркса, ним і його продовжувачами. 
Проаналізуймо досвід Австрії, Швеції, Португалії, Франції, де тривалий час 
саме в реформаторський період при владі були соціалісти. То чому маю від 
нього відмовлятися? Якщо на догоду політичній кон'юнктурі спекулюватиму 
іменами Маркса і Леніна, то не думаю, що додам собі політичного авторитету. 
Головою Верховної Ради став, не в останню чергу тому, що не був покручем, 
мав свою позицію. Знаю, ця позиція багатьом з тих, хто ортодоксально 



 

 

відстоював комуністичну ідею, теж не подобалась. Скажу більше: в тій 
системі у мене перспектив як політика було небагато. Я мав свою думку і 
завжди її відстоював. Не ховався. А тим більше, не лакействував, як декотрі з 
нинішніх ура-патріотів. 

Але українську діаспору цікавить пряме питання. Чи не призведе 
відстоювання соціалістичних ідей Головою Верховної Ради до втрати 
української незалежності? 

У програмі Соціалістичної партії України чітко записано, що ми 
керуємося результатами референдуму 1 грудня 1991 року, який визначив 
Україну як незалежну державу. Це перший принцип програми. 

У нас є величезний пласт української діаспори на Сході. У першу 
чергу в Росії. У них великі проблеми. Вони не мають своїх шкіл, мають 
проблеми з газетами, підручниками і такс інше. Чи може наша держава, 
яка сама знаходиться в економічній скруті, чимось допомогти українцям 
ближнього зарубіжжя? 

Мені здається, що намагання негайно відкрити там, у східній діаспорі, 
українські школи не дуже перспективне. Міркуйте самі. Молода людина 
закінчила українську школу і їй треба навчатись далі у вищому закладі. А 
вони, наприклад, в Росії, усі російськомовні. Як їй бути? 

Думаю, що східній діаспорі наша держава повинна допомагати 
залученням до нашої культури, історії, мови через відповідні культурологічні 
організації. Але це зовсім не означає, що я проти відкриття українських 
навчальних закладів у тій же Росії. Це справа часу, предмет міждержавних 
угод. 

Днями мав розмову з академіком з Москви Тарасом Муранівським. Ми з 
ним закінчували школу в одному селі. Він є Ініціатором створення 
українського університету в столиці Росії, «кий би мав відповідний 
міжнародний сертифікат. Це серйозний намір, і тут держава мала б і повинна 
надати відповідну підтримку. 

Наша розмова відбувається у дні, коли ллється кров у Грозному. Я, 
звичайно, далекий від думки проводити прямі аналоги, і все ж давайте 
поміркуємо: чи доля Чечні не загрожує Україні? 

Чеченський конфлікт, очевидно, підведе риску під кар'єрою некого з 
політичної еліти Росії. А щодо проекції подій у Чечні на Україну, то 
переконаний, що немає підстав для таких аналогій. Але ми, поза всяким 
сумнівом, повинні відслідкувати механізми політичних процесів у Росії. 

Треба виходити з того, що Америка далеко. Держави Західної Європи 
мають свої клопоти. А Росія — найближчий наш сусід. І якщо хочеш, щоб у 
тебе у дворі був лад, то тримай лад і з найближчим сусідом. 

Не випадково свій перший міжнародний візит я зробив до Росії (потім до 
США). І сьогодні переконаний, що між нашими державами і народами 
повинні бути і вірю, — будуть добросусідські, щирі стосунки. 

Мабуть, комусь із читачів мої слова не сподобаються. То їх справа. Але 
нехай знайдуть визначення стосункам, при яких борги наші Росії 
визначаються не одним мільярдом доларів. Борги за енергоносії: газ, нафту 



 

 

найперше. А газ іде... Це ж також допомога, кредит. Чи, може, хто 
сумнівається? 

Звичайно, ми не повинні при цьому поступатись своїм суверенітетом, 
своєю незалежністю і водночас не зазіхати на суверенні права Росії. 

Кореспонденти не раз відзначали Ваше знання української мови. Де 
Ви її вивчали? 

Я її не вивчав. Вона передалася мені від матері, від Шевченка, від Землі, 
де він виріс (ми майже земляки). А ще — школа, захоплення літературою. А 
ще — неповага в селі до тих, хто, побувавши «за довгим мостом» (за межами 
села), починав калічити рідну мову. Дід, бувало, бурчав: «Он, чуєш... «Какось 
культурнее»... Свинота». 

Я інженер. Свою спеціальність опановував російською. Працював 
роками в установах, де вживалася російська мова, але розмовляв українською, 
так само, як у сім'ї. Треба сказати, що це ні в кого не викликало осуду. 

Не раз повторював: мова — це питання моралі, а не закону. Законом 
совість не виправиш. З іншого боку, мене не шокує мова російська. Я її теж 
люблю. І, здається, непогано знаю. 

Олександре Олександровичу, що б Ви хотіли побажати читачам 
«Вістей з України» в 1995 році? 

Перш за все бажаю зміцнення надії. Хочу, щоб українці зарубіжжя 
знали, що є Материнська Земля, яка постає на ноги і займе достойне місце у 
світовому співтоваристві. 

Мене питали в Нью-Йорку, чим може допомогти Україні діаспора? 
Складне це питання. Відповідав, що не треба втручатися в наші внутрішні 
політичні процеси. Бо то не допомога, повірте, а шкода. Не можете допомогти, 
— хоч не заважайте. 

А якби могли допомогти, то посприяйте інвестуванню технологіями чи 
кредитами створенню українського ядерного паливного циклу, модернізації 
енергетики, шахтного виробництва. Ми в накладі не залишимось. Це вигідно 
вашим державам. Ви ж їх громадяни, хоч і ми від вас ніколи не відмовимося. 

Без існування держави Української втрачає сенс і функціонування 
української діаспори. Бо діаспора є частина чогось. Те ціле, основне, має 
розвиватися темпами прискореними, щоб життя тут було краще, ніж в інших 
державах, де проживають українці. Тоді почнеться інший, зворотний процес. 

Знаю, що це буде обов'язково. І буде скоріше, ніж здається декому за 
кордоном. Я в це вірю. 

В. СТЕЦЕНКО. «Вісті з України», 12-18 січня 1995 р.



 

 

ВЕРХОВНА РАДА НІДЕ Й НІКОЛИ НЕ 
ПРОВОКУВАЛА ВЛАДНЕ ПРОТИСТОЯННЯ 

Олександре Олександровичу, Ви, образно кажучи, стерновий того 
«криголама», що мусить вести законодавчим фарватером 
державобудівний караван України. Сьогодні можна почути різні 
міркування щодо спроможності депутатської команди виконати цю 
надскладну місію. Навіть деякі депутати кажуть, що дві попередні сесії 
— це безнадійно втрачений час. У кабінетах президентської адміністрації 
Верховну Раду порівнюють з дискусійним політичним клубом. 

Синдромом зневіри до влади пересічних громадян була означена й 
досить-таки вайлувата кампанія довиборів у парламент. Верховна Рада 
останнім часом стала об'єктом критики в засобах масової інформації, 
об'єктивної і не зовсім. Тому хотілося б знати, як бачиться діяльність 
парламенту з дуже відповідального крісла у сесійному залі — крісла Голови 
Верховної Ради. 

Щодо конкретних оцінок законодавчої діяльності, то я їх виклав у 
заключному слові останнього дня роботи другої сесії. Повторюватися не буду. 
Лише нагадаю, що друга сесія була продуктивнішою від першої. Ми прийняли 
50 законів, понад 90 постанов. Зроблено непоганий заділ на третю сесію, бо 
розглянули в першому читанні 22 важливі законопроекти. Верховна Рада 
більше уваги приділяла і контрольним повноваженням, таким проблемам, як 
удосконалення механізму приватизації в Україні, подолання кризового стану в 
агропромисловому комплексі. Зважені рішення в порядку контролю за 
виконанням постанов Верховної Ради прийняті по Криму. Нагадаю, що саме 
на цій сесії депутати схвалили основні засади економічної та соціальної 
політики, з якими виступив Президент України Леонід Кучма. 

Як на мене, то найбільшим політичним здобутком на другій сесії було 
те, що ми зміцнили Верховну Раду як функціонуючий законодавчий орган. 
Адже не секрет, що чи не з самого початку проти парламенту нинішнього 
скликання ведеться цілеспрямована робота щодо дискредитації його в очах 
громадян. Є ініціатори цього процесу у владних структурах, цим перейнялася і 
певна частина депутатів, яка хотіла б, щоб парламент припинив своє 
існування, бо політичний спектр Верховної Ради її чимось не влаштовує. Тож 
доводилося працювати з урахуванням і оцих факторів. Але відрадно, що 
навіть такі депутати до кінця другої сесії зрозуміли: не варто заради 
політичних амбіцій вдаватися до таких небезпечних ігор. Конструктивістські 
настрої в депутатському середовищі вже, на мій погляд, починають 
домінувати, і це дає підстави сподіватися, що наслідки не змусять себе чекати. 

Я не раз говорив, що політичні дискусії у стінах Верховної Ради — 
явище закономірне, бо депутати репрезентують різні політичні сили, погляди, 
симпатії людей. Якщо не в стінах Верховної Ради вестиметься ця дискусія, то 
де ще ? На вулиці? Якщо на вулиці, то це закінчиться трагічно. Тому треба 
дати можливість з'ясувати стосунки між структурами суспільства у 



 

 

парламентській дискусії. Зрештою, в процесі їх ми виходимо на якісь рішення, 
якусь узагальнену позицію. 

Є ще одна обставина. Скажіть, яку ще владну структуру ми бачимо так 
прозоро, як Верховну Раду? В чию робочу кухню так заглядаємо з допомогою 
телекамер і мікрофонів? Може, ми бачимо, як працюють Кабінет Міністрів, 
адміністрація Президента чи Президент або ж суд? 

Не хотілося б робити закидів тій чи іншій гілці влади. Одначе і 
некоректно звідти висловлювати оцінки щодо діяльності Верховної Ради. Тим 
паче, що для суб'єкта, джерела влади — народу, громадянина немає поділу на 
гілки влади. Він знає одну владу і судить: ефективно працює вона чи ні. 

Так ось, я повинен сказати, що влада сьогодні працює погано, бо погано 
живуть люди і покращень ніяких немає. Тому й претензії до влади 
закономірні. А щоб вона краще працювала, наші дії повинні бути більш 
узгодженими, важливо враховувати потреби суспільства, необхідність 
реалізації тих планів, довкола яких точилося багато розмов. Адже час істини 
настає саме тепер. 

Якби у Верховній Раді домінували консерваторські настрої, вона не 
схвалила б доповідь Президента, його філософію реформ. Це одне і ключових 
питань другої сесії. Ми підтримали її, оскільки вона в головному не 
розходилася з основними напрямами, які раніше розробила і схвалила 
Верховна Рада. Нагадаю, що одночасно було дано доручення Кабінетові 
Міністрів підготувати перелік програм і законопроектів на забезпечення 
продекларованих реформ і внести їх на розгляд Верховної Ради. Одначе досі, 
на жаль, цих документів ми не одержали. 

Нещодавно Кабінет Міністрів, розглядаючи питання про підсумки 
роботи за минулий рік і перспективи на нинішній, передбачив виступ у березні 
з програмою власних дій. Та чи не запізно? Адже процес цей невиправдано 
затягується. Тож, судіть самі: де реформатори, де консерватори, і що за цими 
оцінками. Не хотів вдаватися до дискусії, але мене змушує до того нав'язана 
полеміка і передбачений Законом обов'язок захищати честь Верховної Ради. 

Думається, сьогодні ні у кого не викликає сумніву потреба переглянути 
всю податкову політику, створити сприятливі умови для виробника, для 
стабілізації фінансової системи. Потрібні відповідні закони. Досі прийнято 
лише один. Не скажу, що він бездоганний. Але Закон про податки з прибутків 
підприємств готувався в Комісії Верховної Ради і узгоджувався з Кабінетом 
Міністрів. А де ж ті законопроекти, про які багато говорять у виконавчих 
структурах як про підготовлені і передані до парламенту? Очевидно, нам 
потрібно менше докоряти одне одному, а більше працювати спільно. А ще 
важливіше не створювати паралельне законодавство з допомогою указів. 
Людина за законом користується правами і за законом несе відповідальність. 
Указ такого навантаження не має. Ми не повинні підводити окремих громадян 
чи інших суб'єктів права, якими б переконливими чи ефектними укази не 
здавалися. 

Про серйозну конфронтацію, точніше, можливість її між 
парламентом і президентськими структурами говорять давно. Сильний 



 

 

детонатор був закладений і у президентському законопроекті про владу і 
місцеве самоврядування. Але «вибуху» не сталося, чи може, це ще 
попереду? 

У світі між виконавчою і законодавчою владою завжди є якісь 
протиріччя. Вони — умова розвитку, закон діалектики. Інша річ, що природні 
суперечності не повинні переростати в антагоністичні, їх не треба виставляти, 
спекулювати ними. Візьмімо ті ж Сполучені Штати. Змінився склад Конгресу. 
Відповідно виникає тертя між ним і Президентом. Щось подібне відбувалося у 
Польщі. Але попри все — вони співпрацюють. Підкреслю, що великий плюс 
Верховної Ради в тому, що ми ні разу, ніде не провокували владне 
протистояння. 

Думається, парламент правильно вчинив, розглянувши й прийнявши у 
першому читанні президентський законопроект про владу, всупереч 
сподіванням деяких розробників і коментаторів. Парадоксально, але дехто з 
авторів, схоже, був зацікавлений в іншому повороті подій. Таким чином, ми 
одержали матеріал для роботи і прекрасно розуміємо, що законопроект про 
владу в поданій редакції може прийматися тільки в пакеті, комплексно, тобто 
кожна стаття голосуватиметься конституційною більшістю. Це означає, що 
попереду дуже серйозна робота. 

Закон діятиме тривалий час, а тому ясно й інше: персональний аспект, 
який, безперечно, присутній у ньому, треба зняти. Україні потрібен 
універсальний закон, незалежно від того, хто Президент, який склад 
Верховної Ради чи суду. 

Мені імпонує бажання Президента розмежувати повноваження, 
підтримую його в цих прагненнях. Однак ми не повинні посилювати функції 
виконавчої влади за рахунок законодавчої чи судової. Якби сталося так, що 
при всій суперечливості норм такий закон з'явився б, виконавча влада, 
підпорядкувавши собі Національний банк, Фонд державного майна і фактично 
судову владу, стала б безконтрольною, могла б вдаватися до будь-яких кроків, 
не несучи відповідальності перед законодавчим органом, перед 
представницькими структурами. А це дуже небезпечна справа, в такому 
випадку парламент писатиме закони хіба що для себе. Противаги і 
взаємозалежність гілок влади будуть втрачені. 

Після відомих подій в Росії, маю на увазі чеченську трагедію, навіть 
деякі центристи в парламенті засумнівалися: чи парто надавати 
виконавчій владі такі великі повноваження. Висловлюються припущення, 
що московські уроки можуть суттєво вплинути на долю цього 
законопроекту. А який буде Ваш прогноз щодо прийняття його в другому 
читанні? 

У будь-якому разі він буде розглянутий. Ця праця не пропаде марно, бо, 
принаймні, увіллється у конституційний процес. Добре, що ми сперечаємося 
за роботою. Вітав би Президента і себе як співголів Конституційної комісії, бо 
вона одержала стимул для прискорення роботи над Основним Законом. 

До речі, через тиждень після ознайомлення із згаданим законопроектом 
я запропонував Президентові зустрічний проект змін до чинної Конституції 



 

 

України. їх всього три. Але ними передбачалися чи додаткові повноваження 
главі держави, так і скорочення термінів розробки і проходження законів, які 
стосуються забезпечення економічних реформ. До цього процесу залучалася 
Президія Верховної Ради (за якою, зрозуміло, стоять всі постійні комісії, тобто 
всі депутати). Леонід Данилович зацікавився цим варіантом, але вже через 
кілька днів змінив думку. Але я не виключаю можливості повернення до цього 
варіанта. 

Що ж до «московських уроків»... Останнім часом помічається цікава 
діалектика настроїв. Кілька років тому ми (маю на увазі суспільство) вимагали 
більше прав і свобод, іншими словами — демократії. Тепер же прагнемо 
«сильної руки» і узаконення її. Існує небезпека закласти модель (законну 
процедуру), коли на цій «сильній руці» може з'явитися свастика. Такий досвід 
цивілізація має. Сподіваюсь, мене ніхто не запідозрить у тому, що йдеться про 
конкретні персоналії. Але сьогоднішні політики зобов'язані не допустити 
такої можливості ні тепер, ні у майбутньому. Не секрет, що фінальна фраза 
«наведіть порядок!» передбачалася у сценарії перебудов на територіях держав 
колишнього Союзу. 

Дивно, що на такий поворот «купилася» інтелігенція і навіть деякі 
засоби масової інформації, котрі свого часу найбільше потерпали від 
авторитаризму. Карабахські, чеченські та інші уроки — лише застереження. 
На роздум нам. 

Наскільки відомо, паралельно із президентським законопроектом 
парламент працює і над власним — «Про Ради народних депутатів і 
місцеве самоврядування»... 

Так, він є у проекті порядку денного сесії. Депутати визначаться щодо 
послідовності розгляду цих законів. Сподіваюсь, що рішення буде прийняте 
зважене. Так чи інакше, ми мусимо приймати закон про місцеві Ради, бо він 
формулює функції місцевої влади, регламентує: хто і чим має займатися. В 
процесі підготовки його тричі проводилися наради з головами обласних і 
багатьох районних Рад У ньому враховані і побажання виконавчої влади щодо 
забезпечення вертикалі. 

Відомо, що Ви звернулися з листом до Рад народних депутатів, яким 
рекомендували обговорити президентський законопроект на сесіях і 
надіслати відповідні рішення з пропозиціями. Але з президентської 
адміністрації на місця також пішло розпорядження, яким не 
рекомендовано проводити сесії з цього питання. Отже, Ради опинилися 
між молотом і ковадлою. 

В Україні налічується понад тисячу районних, міських, районних у 
містах і обласних Рад народних депутатів. А додайте ще сільські і селищні! 
Потрібно знати думку цього величезного представницького корпусу. Як 
Голова Верховної Ради я зацікавлений, щоб Закон, який стосується організації 
владних структур на місцях, був оптимальним, зваженим, відповідав 
Конституції і процедурі прийняття. Цим і продиктоване звернення до 
представницьких органів влади. Сесії відбулися уже в більш як 250 Радах. 



 

 

Одержано близько півтори тисячі пропозицій, які містять багато цікавих 
думок. Ми маємо солідний матеріал для аналізу. 

А вказівки адміністрації Президента про непроведення сесій, якщо такі 
були, — явне порушення принципу розподілу функцій влади, втручання у 
діяльність тієї гілки, яка ніяким чином не підпорядкована адміністрації. 

Верховну Раду України нерідко звинувачують у намаганнях 
втручатися або ж перебирати на себе виконавчі функції. Зокрема, після 
затяжного розгляду постанови №733 про лібералізацію цін Президент 
України в сесійному залі заявив, що «прискіпливість» депутатів, яка, до 
речі, нічого й не змінила в цьому документі, коштувала державному 
бюджетові 20 трильйонів карбованців збитків. Поки Верховна Рада 
розглядала постанову, на місцях думали-гадали: відпускати ціни чи ні. 

Згідно з Конституцією ми зобов'язані контролювати дії виконавчої 
влади, не перебираючи на себе її функцій. Парламент в цьому випадку діяв 
адекватно ситуації. Вдаючися до таких радикальних кроків, як лібералізація 
цін, треба щонайменше прогнозувати їх наслідки. Чому ж тоді Кабінет 
Міністрів впродовж двох тижнів (та (і дотепер!) не надав Верховній Раді 
всебічний аналіз: що дає для економіки, для суспільства, для громадянина на 
ближчий час і перспективу та постанова?! 

А потім, як могла Верховна Рада завадити відпускові цін в одній області 
і не перешкодити в іншій? Ці звинувачення абсолютно надумані, як і цифра 20 
трильйонів. Вперше цю суму назвав віце-прем'єр В. Пинзеник. От лише 
незрозуміло, як він обраховував її, при тому, що не обраховані наслідки 
впровадження постанови, чого так домагалися депутати. 

Ми прийняли документ, який не втручається у дії Кабінету Міністрів, 
але орієнтує його на ефективніший соціальний захист населення, містить 
рекомендації про відміну, скажімо, принципу передоплати на внутрішньому 
ринку і т.п. Звичайно, часу на це питання витрачено забагато, але не марно. Бо 
вже тепер видно, що дії уряду були не до кінця продумані. Сподіваюся, що 
вони уточнюватимуться. Отже, висновки щодо шкоди, начебто заподіяної 
парламентом, не зовсім коректні, щоб не сказати більше. 

Після довиборів у Верховну Раду Ви заявили, що істотних змін в 
розстановці політичних сил не сталося. Але політологи стверджують 
про зміцнення правоцентристського крила парламенту, що може 
суттєво вплинути на діяльність Верховної Ради. Більше того, нещодавно 
лідер фракції Руху В'ячеслав Чорновіл повідомив, що шість депутатських 
груп і фракцій, об'єднавшись, ініціюватимуть на третій сесії переобрання 
керівних органів Верховної Ради, в тому числі і Голови. 

Я і тепер дотримуюсь думки, що Верховна Рада не була лівою з самого 
початку. Спекуляції стосовно комуно-соціалістичної більшості велися тому, 
що треба було «вішати собак» на виконавчу владу, зокрема, на 
Прем'єр-міністра Віталія Масола, затвердженого нібито лише лівими. Але 
скажіть, будь ласка, як могла більшість комуно-соціалістів не скасувати Указ 
про заборону діяльності Компартії, якби вона, більшість, існувала? 



 

 

Коли ми почали розглядати конкретні питання, пов'язані з реформами, 
з'ясувалась вся недоречність цього штампа. Правда, тепер спостерігається 
намагання створити чи то повісити ярлик іншої більшості у Верховній Раді, 
уже протилежної якості. 

На першій сесії ми багато часу втратили на формування керівних 
органів, постійних комісій і т.п. Думаю, що навряд чи розумно було б знову 
затівати перевибори керівних органів, хоч, звичайно, депутати мають право 
ініціювати їх. Але те, чого хоче Чорновіл, не означає, що того хочуть усі. Якби 
бажання лідера фракції Руху поділялося всіма депутатами, то не я був би 
Головою Верховної Ради, а В'ячеслав Чорновіл. Але в цьому скликанні, схоже, 
такого не станеться. Кажу це без зловтіхи, виходячи з об'єктивної ситуації. 
Мене ж обирають не тільки ліві. 

Місія Голови не така вже й проста. Зважте, у сесійному залі сидять 400 
депутатів з точнісінько такими ж, як у мене, повноваженнями. Не просто 
звести до спільного знаменника їхні позиції, нерідко діаметрально 
протилежні, щоб дістати результат у вигляді закону чи рішення. Акцентую 
на-цьому, щоб відповісти на ходове звинувачення стосовно так званого 
безпорядку в сесійному залі. Toй порядок — від природи парламенту, у якому 
представники різних політичних сил, партій. Тепер можна казати і верств 
суспільства. 

Звичайно, треба, щоб Верховна Рада працювала ефективніше. Згоден. 
Хоче цього і більшість депутатів. З цією метою на третій сесії намагатимемося 
зосередити більше роботи у постійних комісіях. 

Олександре Олександровичу, третя сесія уже розпочалась. Як би Ви 
окреслили її пріоритети? 

Якщо коротко, то у третьої сесії є три пріоритети: економіка, власність і 
влада. Глобальні питання. Нам належить виробити і прийняти комплекс 
приватизаційних законів, законодавчих актів, що регулюватимуть банківську 
систему, ціноутворення, обіг цінних паперів. 

Закон про владу, про місцеві Ради, робота над новою Конституцією — 
ось наповнення блоку, умовно названого «влада». Потрібно приймати Закон і 
про Кабінет Міністрів. 

На превеликий жаль, Україна вступила в цей рік знову без 
затвердженого бюджету. Це серйозний недолік у роботі Кабінету Міністрів, 
Президента. Не знімаю відповідальності і з Верховної Ради . Ми не змусили 
виконавчу владу своєчасно розробити і внести на розгляд Державний бюджет. 
Отже, і бюджет буде в числі пріоритетів на цій сесії. 

І останнє. Цими днями газети оприлюднили результати 
соціологічного опитування киян, проведені незалежною фірмою 
«Юкрейн-соціолоджі сервіс». Судячи з нього, рейтинг довіри столичних 
громадян до парламенту впав до критичного, порівняно з Президентом і 
Кабінетом Міністрів. І хоч Київ — ще не вся Україна, очевидно, такі 
тенденції с. Чим Ви поясните таку ситуацію? 

Мене турбує не те, у кого вищий рейтинг, а те, що владі в цілому не 
довіряють люди. Причини зрозумілі. Як казали класики, «бытие определяет 



 

 

сознание». Очевидно, треба зважити на той факт, що Верховна Рада 
нинішнього скликання приступила до роботи раніше, ніж Президент і 
оновлений ним Кабінет. А потім: парламент — це багато людей, а Президент 
на землі, як Бог на небі. Він — втілення надії. Хоч зрештою усе залежатиме від 
наших спільних дій. Бо якщо Верховна Рада буде поганою, то й виконавча 
влада не зможе працювати ефективно. І навпаки. 

«Демократична Україна», 19 січня 1995 р. 
 
  



 

 

ПРІОРИТЕТ: 
демократична держава, що гарантує сильний соціальний 

захист кожного громадянина 

Олександре Олександровичу, в нашому суспільстві багато проблем. А 
все ж таки, який Ви виокремили б головний пріоритет? 

Справді, проблем дуже багато. 1 вони накладаються одна на одну. Тяжко 
позначаються на долі кожної конкретної людини. Ви маєте рацію, потрібен 
комплексний підхід. Але треба мати якусь загальну, скажімо так, висхідну 
точку. 

Нею може стати консолідація нашого суспільства. У строгому 
теоретичному плані, мабуть, її й не можна назвати головним пріоритетом. 
Проте над цим завданням слід працювати всім структурам влади. 

Як я орієнтуюся, саме визначення такої ідеї стає одним із 
найскладніших завдань для влади України? 

Мені здається, такою консолідуючою ідеєю могла б стати держава, яка 
гарантує сильний соціальний захист чесних людей... 

Отже, повернення до нашого суспільства, скажімо, десятирічної 
давнини? 

Не повернення, а рух уперед. Нам потрібна сучасна цивілізована 
держава, де домінуватимуть сильні соціалістичні, соціал-демократичні ідеї. 
Як, приміром, у Швеції, Австрії. Розцінюю вступ до Ради Європи як вчасний 
крок на цьому шляху. Я не кажу тут про специфіку нашого суспільства, 
відмінність від інших держав світу Звісно, я цілком підтримую ідеї демократії, 
прав людини та їх гарантований захист для кожної чесної людини в 
суспільстві. 

Йдеться про недостатнє масове оволодіння цими ідеями? 
На жаль, змушений констатувати, що сьогодні українське суспільство не 

має сильної інтегруючої ідеї. У кращому разі, можна говорити тільки про те, 
що частина людей підтримує, наприклад, відродження української мови, та й 
прибічників повернення до колишнього Союзу не так уже й мало. 

Ви вважаєте, що це серйозно впливає на суспільство? 
Безперечно. Це — один з чинників, які роблять наш розвиток в очах хоча 

б частини громадян невизначеним. Вони не дають певності людям у 
завтрашньому дні. Проте хочу наголосити, що під час зустрічей з людьми 
відчув останнім часом й інші настрої. Люди вже починають усвідомлювати, 
що не варто покладатися на благодійництво держави, а слід брати ситуацію в 
свої руки. По-моєму, такі настрої симптоматичні і дуже перспективні. 

І преса має допомогти пропаганді цієї ідеї? 
Непогана думка. Проте я вважаю, що всьому державному управлінню 

слід ураховувати цей новий поворот у мисленні людей і створювати умови для 
реалізації цього інтересу. Однозначно: ця тема має бути присутня в 
політичних виступах Президента України, документах парламенту, програмах 
уряду, ввійти до лексики керівників і депутатів на місцях. 



 

 

Чи може сприяти ідеї консолідації суспільства нова Конституція 
України? 

Безперечно, нова Конституція додасть стабільності в суспільстві. Треба 
нормально ставитися і до гострих дискусій навколо тієї чи іншої статті 
документа. Окреме питання, що всі дії гілок влади мають спиратися на закон, 
на їхню відповідальність за суспільство. 

У цьому зв'язку чи не викликає у Вас стурбованості ідея винесення 
проекту Основного Закону країни на референдум однією гілкою влади? 

Думаю, український парламент може й повинен ухвалити нову 
Конституцію України. Він зобов'язаний це зробити за юридичними нормами 
нашої країни. На мою думку, виконавча гілка влади, і Президент України 
включно, не має права виносити проект Конституції на референдум. 

А чому, на вашу думку, не можна приймати Конституцію 
референдумом? 

Хіба можна назвати нормальним демократичним явищем ситуацію, 
коли людині пропоновано в цілому проголосувати за безперечно позитивний 
документ, коли, на думку громадянина, в ньому є відсотків 30 негативних 
моментів, а відсотків 5 йому видаються взагалі реакційними, які за певних 
умов можуть стати домінуючими. 

Погодьтеся, що в такому разі прийняття нової Конституції референ-
думом некоректне відносно кожного окремого громадянина і стане найгіршим 
способом затвердження Основного Закону країни. 

Проте чи вважаєте Ви за можливе винесення окремих положень 
Конституції на всенародний референдум? 

Так. Але перед винесенням 2-3 ключових положень проекту Конституції 
на референдум слід домогтися спільного затвердження питань трьома гілками 
влади — представницькою, виконавчою і судовою. Люди могли б висловити 
своє ставлення до форм організації влади, питання про статус землі, а також 
соціальних гарантій... 

А символіка? 
Згоден, що проблема тут є. Фактично не лише частина суспільства не 

визнає наявної державної символіки, а й ми заплющуємо очі на те, що в 
Україні вона нелегітимна. Парламент не зумів ухвалити її конституційною 
більшістю. І це питання треба розв'язувати. Проте, вважаю, що ця проблема — 
виключно в компетенції парламенту. 

Але ж Верховна Рада може й не дійти згоди? 
Тоді можливий варіант референдуму. Але мова може йти тільки про 

питання на зразок: «Чи згодні Ви з наявною символікою?», — а самі її 
атрибути, пропозиції щодо форми має визначати парламент. 

Як Ви прокоментували б заяву Президента України Леоніда Кучми 
про те, що «прийняття нової Конституції означатиме кінець радянської 
влади в Україні»? 

Думаю, Леонід Кучма говорив з тривогою за долю деяких 
представницьких органів, і це занепокоєння мені зрозуміле. Йшлося, певне, 



 

 

про колишні Ради (коли рішення ухвалювалися компартійними комісіями), які 
дуже повільно перебудовуються, не можуть позбутися свого минулого. 

А коли це стосується не тільки окремих недоліків, як казали раніше, 
а йдеться про ліквідацію всього інституту влади Рад? 

Переконаний, що буде великою помилкою перенести такі підходи на 
реалізацію права кожного громадянина на владу. Вважаю, що держава 
зобов'язана дати можливість кожному вільно делегувати свої владні 
повноваження представницькому органові. Це відповідає елементарним 
нормам демократії. Таким шляхом ідуть наші сусіди і всі цивілізовані 
розвинені держави світу. 

— Ви вважаєте, що нова Конституція має закріпити роль Рад? 
Я прибічник побудови чіткої зрозумілої вертикалі виконавчої влади на 

всіх рівнях. Проте ми вже зараз відчуваємо негативні наслідки суперечностей, 
закладених у Конституційному договорі, в тому числі не можу погодитися, 
щоб одна з гілок влади не мала законних реальних противаг. Тому вважаю, що 
потрібно забезпечити посилення впливу представницьких органів влади як 
структур самоврядування з делегованими державними повноваженнями. 

Чи не зачіпає це функції уряду? 
Кабінету Міністрів однозначно потрібні тісні контакти і спів-

робітництво на регіональному рівні. Інакше реалізація ідей управління 
державою на регіональному рівні буде дуже проблематична. Визначення на 
законодавчому рівні державних функцій представницьких органів дасть змогу 
Кабінетові Міністрів мати не лише чіткі координуючі важелі, а й законні 
контрольні повноваження. 

Новий Кабінет Міністрів було сформовано без участі парламенту. 
Чи не спричиняє це якихось негативних моментів у ваших ділових 
взаєминах? 

Ми виходимо з об'єктивної потреби встановлення добрих зв'язків з 
Кабінетом Міністрів України. Цього вимагають інтереси суспільства, і цей 
процес триватиме незалежно від чиїхось емоцій. 

Як цього досягають на практиці? 
Депутати продемонстрували новий етап взаємовідносин під час 

розгляду програми уряду. Жорстка критика цього документа не завадила 
Верховній Раді підтримати Кабінет Міністрів у намірі розв'язувати господарчі 
проблеми. 

Парламент й надалі шукатиме шляхи зміцнення конструктивного 
співробітництва з урядом. Реальним втіленням намірів мають і гати спільні 
засідання Президій Верховної Ради і Кабінету Міністрів, затверджений план 
підготовки законодавчих актів, спільна робота над бюджетом країни тощо. 

Прем'єр-міністр бере участь у цьому процесі? 
Мабуть, без нього процес взаємодії був би малоефективний. Євген 

Марчук постійно робить конструктивні зустрічні кроки. Відповідно 
парламент, наприклад, під час розгляду програми уряду, передусім підтримав 
нового прем'єра, сприяючи йому в організації Пильності виконавчої влади і 
господарських структур країни. 



 

 

Вас не бентежить, що запроваджують нову посаду — постійний 
представник Президента України у Верховній Раді? 

Можливо, запровадження нової посади зможе поліпшити ділові 
стосунки між парламентом та адміністрацією Президента. Я виступаю за 
будь-які кроки, що сприяють розумінню між гілками влади, в тому числі 
готовий підтримати й кандидатуру офіційного представника, запропоновану 
Леонідом Кучмою. У мене викликають подив деякі інші дії Президента 
України... 

Якщо можна, поясніть ці слова. 
Я проти постійних зустрічей Президента України з частиною фракцій і 

депутатських груп. Це дещо нове в організації державного управління, якщо, 
звісно, кожний суб'єкт влади дбає про її ефективність. На мій погляд, якщо 
такі зустрічі проводити, то слід запрошувати представників усіх політичних 
сил Верховної Ради, а також керівництво парламенту. Інакше складається 
враження «про інтригу, що створюється». Не Президентом країни, не 
Верховною Радою, а тими, хто в таких інтригах вбачає предмет своєї 
діяльності. 

Депутати дуже неоднозначно реагують на визначення орієнтирів 
зовнішньої політики України. Особисто Ви прихильник курсу України на 
Захід чи на Схід? 

Україна не повинна мати домінанти — рухатися на Схід чи на Захід. У 
неї є корінні стратегічні інтереси. Вони залежать від розвитку нашої країни і, 
відповідно, мають реалізовуватися. Заява про альтернативність вибору руху 
— в кращому разі, політична кон'юнктура і демагогія, і на Заході, і на Сході ми 
просто так нікому не потрібні. Треба становити інтерес для партнера. Ми 
повинні також дивитися, чи є у нас інтереси, наприклад, у Росії — госпо-
дарські, ділові, особисті на рівні громадян та ін. Якщо так, то потрібні й 
структури для їх захисту як на державному рівні, так і на міждержавному. 

Одне слово, Україна має розвиватися як самостійна держава і втягувати 
в коло своїх пріоритетних інтересів і Захід, і Схід. Ясна річ, приділяючи увагу 
тим аспектам, що гарантують стабільність в економіці а, отже, гарантують 
національну безпеку українського народу. 

В. ЮРИЧКО. «Голос України», 29 листопада 1995 р. 
 

  



 

 

Не для власти пишется Конституция 

Во время беседы с Председателем Верховного Совета я не 
стремилась получить ответы, проливающие свет на перспективы не 
только трехсот вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение 
депутатов в ближайшие полгода, но и перспективы принятия бюджета 
1996 года. Безусловно, все эти вопросы, и особенно последний, чрезвычайно 
важны для страны. Но Конституция есть Конституция. Ее судьба — 
это вопрос либо государственной жизни, либо независимой смерти. 

Парадокс в том, что самый универсальный и объективный закон 
страны создают субъективные люди. У них различный жизненный опыт, 
политические взгляды и даже материальный достаток. Но кажется, 
объединять их начинает постепенное осознание необходимости 
договориться между собой. 

Александр Мороз — один из сопредседателей Комиссии по 
подготовке проекта новой Конституции. В руках политически 
небезцветного человека находится 50 условных процентов успеха 
проводимой работы по созданию проекта. Каким ему видится этот 
успех? Что  может на него повлиять? Чем все может закончиться? Об 
этом и многом другом в эксклюзивном интервью Председателя Верховного 
Совета «Зеркалу недели». 

— Александр Александрович, можете ли Вы подтвердить 
информацию, согласно которой на очередном заседании рабочей группы по 
подготовке проекта новой Конституции рассматривался вариант, при 
котором Президент не будет являться главой исполнительной власти, а 
лишь главой государства. При этом, правда, сохраняя контрольные 
кадровые функции. Если это так, то кто тогда будет главой 
исполнительной власти и каким образом будет избираться Президент? 

— Я бы хотел с самого начала разговора на эту тему вынести «за 
скобки» Президента. На мой взгляд, его загрузка настолько сильна, что у него 
не хватает времени глубоко знакомиться с проектами документов, которые 
сегодня обсуждаются рабочей группой. Поэтому, когда начинает свою 
позицию аргументировать одна сторона, он соглашается с ней, а когда свои 
аргументы представляет другая, он с ней тоже соглашается. Поэтому нужно 
смотреть: кто в этой дискуссии отстаивает какой интерес. В своей книге я 
использовал выражение «запл1чники Президента». Эти люди борются за свое 
место в системе власти, а оно, в свою очередь, может быть обеспечено 
наличием определенных функций у Президента. Поэтому они защищают не 
Президента. Они защищают СЕБЯ за Президентом. Понимать это очень важно 
сегодня, поскольку разработки, которые предлагаются такими людьми ставят 
Президента в довольно одиозное положение. Он не может физически 
выполнить то, что ему пытаются предписать, и это говорит о том, что в таком 
случае государством будет руководить не Президент, а чиновники, находя-
щиеся за ним. Те, кто готовит для него документы. В случае реализации их 



 

 

предложений Президенту придется круглосуточно подписывать указы, не 
читая их. 

Так вот, в варианте, который довольно долго обсуждался на последнем 
заседании рабочей группы и сопредседателей, выводится схема, при которой 
Президент формально не является главой исполнительной власти, но 
фактически выполняет такие функции. Иными словами, в Конституцию не 
записывается, что «Президент — глава исполнительной власти», а 
записывается лишь то, что он — «глава государства», но функциональные 
обязанности главы исполнительной власти за Президентом закрепляются и 
остаются. Следовательно, он создает комитеты и структуры, издает 
распоряжения и указы (даже нормативного характера), занимается кадровой 
политикой (вплоть до назначения замов министров). В таком случае, на мой 
взгляд, не должно быть промежуточного звена в лице Премьер-министра: 
правительством должен руководить либо Президент, либо Кабмина вообще не 
должно быть, как, например, в Соединенных Штатах. Мне кажется, до такой 
организации, в частности хозяйственной жизни, мы не доросли. И даже 
причина не столько в этом, сколько в том, что у нас исторически складывалась 
совсем другая структура, а государство, оно ведь вырастает из традиций, а не 
из пустого места. Поэтому слепо копировать чужую систему мы не можем. 

Далее. В случае, если после слов «Президент является главой 
государства» в Конституции ставится точка, то следующим предложением 
должно быть такое: «Высшим органом исполнительной власти является 
Кабинет Министров». Я, например, отстаивал такой подход и убежден в том, 
что нужно делать именно так. Тогда появляется логика в организации 
исполнительной власти и только тогда можно строить нормальную, 
продуктивно работающую вертикаль. При таком раскладе Президенту будет 
вполне достаточно (что подтверждает европейский опыт) функций главы 
государства. Прежний Президент Кравчук в конце своего правления пришел к 
этому выводу и понял, что нельзя объять необъятное. Он же сознательно шел 
на поиск премьера, который мог бы взять на себя функцию руководителя 
высшего экономического органа и не случайно обратился вновь к кандидатуре 
Виталия Масола, поскольку Леонид Макарович понимал, что в той ситуации 
более знающего и опытного специалиста не было. Я думаю, что он был в этом 
отношении прав. По президентский указ 1994 года о подчинении себе всей 
исполнительной власти привел к тому, что на сегодняшний день Кабинет 
Министров вроде бы и есть, и вроде бы его нет, правительство работает без 
несения ответственности за происходящее, поскольку многие решения 
принимаются не в его стенах. А администрация Президента, в свою очередь, в 
основном все и решает, но не отвечает ни за что, поскольку статус ее к этому 
не обязывает. 

На днях в сессионном зале прозвучал тезис о том, что «аппарат ЦК был 
меньше, чем нынешняя администрация Президента, но функции этих двух 
органов довольно сходны». Это так и не так, поскольку в ЦК, если человек 
принимал решения, которые ему несвойственны по должности и кругозору, то 
быстренько вылетал из этого органа. Там нельзя было тихонечко принять 



 

 

решение, а на кого-то свалить ответственность и остаться в стороне... Поэтому 
разграничение функций и полномочий должно быть определено 
Конституцией. И, на мой взгляд, определено так: Президент должен быть 
главой государства, а Кабинет Министров должен отвечать за реализацию 
власти исполнительной. 

В таком случае могут быть два пути: Президент может избираться 
прямыми выборами (но под такие функции это делать не имеет смысла), либо 
Президент должен избираться парламентом. И тут я хотел бы сделать 
отступление. Сейчас говорят: «Они хотят превратить Президента в королеву». 
Дай Бог быть английской королевой, скажу я вам! Посмотрите, каким 
авторитетом она пользуется в мире. Даже с принцессой были какие-то 
неурядицы, и весь мир начинал обзор новостей именно с этого. И не потому, 
что это скабрезная светская сплетня, а потому что королева Великобритании 
— очень важное государственное лицо. А ведь то, что происходит за 
кулисами, всегда интересует людей не меньше, нежели сам процесс 
осуществления власти. Поэтому, мне кажется, что сравнение с королевой 
далеко не унизительно. Через парламент же, например, президенты 
избираются в Венгрии, Австрии, и никому не приходило в голову усомниться 
в их авторитетности только из-за того, что они избирались представительской 
властью. Но путь избрания Президента — это уже вопрос второстепенный. 
Главное — договориться о четком распределении властных функций в 
государстве. 

Не кажется ли Вам, что спустя какое-то время может сложиться 
ситуация, при которой Вы пожалеете о том, что сегодня стремились 
обрезать поле деятельности и влияния Президента? 

Во-первых, непосредственно я эти права не обрезаю. Ведь это все 
дискуссии, в которых рождается взаимоприемлемый проект. А во-вторых, я 
понимаю, что с сегодняшних обсуждений можно делать проекцию на 
отдаленное или не очень отдаленное будущее. Но ведь в будущее можно 
посмотреть и из прошлого: принимая участие в президентской кампании в 
1994 году, я неоднократно высказывался перед избирателями о том, что 
Украине более подходит парламентская форма правления, нежели 
президентская. Но для того, чтобы это обеспечить, Президентом должен стать 
человек, который этого хочет. Я считаю, что если при осуществлении власти 
кто-то стремится реализовать свои личные интересы, то тогда за эту власть не 
нужно бороться. Нужно смотреть в перспективу и исходить из интересов 
государства. Я убежден, что усиление парламентаризма — это именно то, что 
нужно для нашего государства. Многие из моих оппонентов аргументируют 
свою позицию тем, что разные страны проходили кризисные периоды в своем 
развитии при сильной исполнительной власти. Да, я с этим не спорю, но 
никакие факты не говорят о том, что при этом ослаблялась власть 
законодательная. Будучи парламентской республикой, Германия преодолела 
послевоенную разруху. А хрестоматийный пример Америки конца 20-х — 
начала 30-х гг.? Они что, при монархическом строе решали свои проблемы? 
Далее, нам в пример ставится Чили. Но посмотрите, ведь за годы диктатуры 



 

 

эта страна смогла стать лишь сырьевым придатком сильного капитала. Более 
или менее на ноги Чили поднялась после того, как диктатура была устранена, 
т.е. в последние годы, Кстати говоря, я обратил внимание на то, что люди, 
принимающие участие в дискуссиях о будущем государственного устройства 
Украины, не всегда знают, о чем они спорят. 

В настоящее время в странах, соседних с Украиной, к власти 
приходят левые. В нашей же стране Президент — центрист, премьер — 
центрист. Левых представляет Председатель Верховного Совета, но и 
тот не имеет решающего большинства в парламенте. Фактически левые 
находятся в оппозиции. Если же на будущих выборах левые силы придут к 
власти, то смогут ли они предъявить народу Украины что-нибудь, кроме 
лозунгов. Я имею в виду конкретную программу действий в сфере 
приватизации, финансовой стабилизации, бюджетной и социальной 
политики? 

Сейчас ни одна партия не может в чистом виде реализовывать свою 
программу, не принимая во внимание ту ситуацию, которая сложилась в 
народном хозяйстве. Поэтому сегодня осуществление в чистом виде 
программы какой-нибудь левой партии — нереально, поскольку никто не 
сможет не учитывать исходные позиции сегодняшнего дня как в политике, так 
и в экономике. Поэтому, мне кажется, что в таком случае будет 
реализовываться программа (с определенными коррективами, конечно), 
которая была утверждена Верховным Советом 17 июня 1994 года. Эта 
программа опубликована, с ней можно ознакомиться. Но я хотел бы особо 
отметить, что эта программа не левая, она объективная, поскольку опирается 
на реальное положение вещей. И даже самые рьяные реформаторы не могли 
отрицать, что в ней отражены умные вещи. С другой стороны, программа, с 
которой выступала Наталия Витренко в парламенте (а я с этой программой 
хорошо знаком, так как на начальном этапе принимал участие в ее 
разработке), в некоторых моментах созвучна той, которую в свое время 
принял Верховный Совет. Но тезисы, изложенные в докладе Витренко, не 
могут быть названы программой, поскольку все вместе они не имеют 
завершенного вида. Кроме того, на экономическом совещании в прошлом 
году Евгений Марчук выступал приблизительно с таких же позиций. К 
сожалению, его доклад нигде не опубликован, но в нем премьер также говорил 
о необходимости наличия определенного государственного регулирования и 
так далее. 

Несмотря на то, что выступление Евгения Марчука широко не 
публиковалось, на Западе оно вызвало реакцию, похожую па шок... 

Тут нужно смотреть, где именно «на Западе»? 
Ну, например, в МВФ. 
Хм! Естественно, мы ведь сегодня не свою политику осуществляем, а 

политику Международного валютного фонда. А цели этой организации 
настолько ясны, что о них даже неловко говорить. 

О ясности целей МВФ, о которых даже неловко говорить, за 10 
минут до нашей с Вами встречи с трибуны Верховного Совета говорил и 



 

 

Петр Симоненко. Объясните, пожалуйста, мне, политически не 
бдительной, какие же цели преследует эта организация? 

МВФ представляет интересы финансовых кругов многих стран Запада. 
Естественно, как любая финансовая организация, он работает на прибыль. На 
свою прибыль. А также на стабильность денежной единицы, которую он 
обслуживает. Этой единицей, как известно, является доллар. А ведь у нас, в 
странах СНГ, работает эмиссионный доллар, не подкрепленный активами 
Соединенных Штатов. Если бы мы сегодня все вместе предъявили 
федеральной системе США всю эту долларовую массу, то она бы пошла по 
миру. Я как-то сказал одному западному финансисту: «Если бы мы это 
сделали, то вы бы к нам пришли за купонными кредитами и мы бы вам даже их 
дали». Поэтому одно из условий безопасного существования системы МВФ 
заключается в подчиненности нашей экономики правилам игры, которые эта 
организация нам навязывает. По их мнению, наша страна может работать 
только в качестве сырьевого придатка западной экономики. Ведь от нас 
абстрактно требуют сокращения бюджета на социальные нужды, социальные 
выплаты, поддержку производства. На деле же мы это можем совершать 
постепенно. Вот и получается, что любое ослушание в отношении навязанной 
ими системы, наиболее четко изложенной в варианте бюджета на 1996 год, 
вызывает возмущение и, как вы говорите, шок. Поэтому, как только премьер 
выступил с реалистических позиций, Запад мгновенно отреагировал 
негативно. И опять же таки — не Запад, а МВФ. Но на самом деле в западных 
странах вряд ли кто-нибудь читал выступление Премьер-министра, поскольку 
во многих из них по-прежнему считают что Украина — это где-то за Уралом... 

Выступая с заключительной речью в последний день прошлой 
сессии, Вы сказали о том, что наметились позитивные сдвиги в 
направлении нахождения взаимопонимания с Кабинетом Министров. 
Эту точку зрения подтверждает и Премьер министр, констатирующий 
полезность совместных заседаний президиумов правительства и 
Верховного Совета. Но у меня возникает такой вопрос: демонстрация 
нормализации отношений между Кабмином и ВС — это тактика или 
стратегия? 

Это и стратегия, и тактика. Поскольку не сможет нормально 
реализовываться в стране власть, если не будет нормальных деловых 
контактов между различными ее носителями. Кто бы что ни говорил, но на 
сегодняшний день исполнительную власть фактически представляет Кабинет 
Министров. Мы законы принимаем для того, чтобы они работали, а работать и 
реализовываться они могут только через исполнительную власть. Поэтому 
при подготовке законопроектов необходимо учитывать все запросы и данные, 
которые концентрируются в Кабмине. Другой вопрос — насколько глубоко 
они анализируются и в какой степени учитываются. Поэтому, с моей точки 
зрения, при разных политических подходах и взглядах двух ветвей власти, 
стратегически такой путь верен. А тактически... ни для кого не секрет, что по 
отношению к Верховному Совету со стороны части исполнительной власти и 
средств массовой информации нередко проводятся недружественные акции. 



 

 

Поэтому я шел на такое сближение, преднамеренно демонстрируя его. Нет, 
конечно, я искренне убежден в его необходимости. Другое дело, что его 
можно было не так афишировать. 

Кроме того, есть еще одно обстоятельство, может быть, самое важное: 
источник власти — гражданин — не разделяет для себя, как правило, эту 
самую власть на ветви. «Вот если мне хорошо живется, значит вы все там 
наверху — власть умная, а если мне живется плохо — значит вы дураки». 
Поэтому гражданину спокойнее, если он видит, что те, кто наделен высшей 
властью, там наверху, в ладу между собой. Тогда у него есть надежда на 
изменение к лучшему. Но эта надежда очень хрупка. Тем более, что в 
последние годы основная часть электората склонна подозревать, что те, кто 
находятся у руля, более заботятся о решении своих личных вопросов. Таким 
образом в обществе нарастает недоверие к власти. Исходя из всего этого опять 
же таки необходимо как можно быстрее принять Конституцию для того, 
чтобы сказать избирателю: если тебе не понравится тот или иной человек, 
представляющий власть, ты можешь его поменять, но при этом, что очень 
важно, не разрушится система. 

Вы выступаете за то, чтобы Конституция принималась верховным 
Советом. Похоже, что Президент, который ранее настаивал 
исключительно на референдуме, сейчас уже склонен считать, что было 
бы хорошо выработать проект, который удовлетворил бы и парламент, 
и, разумеется, власть исполнительную. Но если ни один из наработанных 
проектов не пройдет, что тогда? Ведь есть совершенно четкая 
временная фишка: 8 июня, — день окончания срока действия 
Конституционного договора. 

Если ни один из проектов не пройдет, то существует одновременно и 
много, и мало вариантов разрешения ситуации. Давайте определимся, что 
значит «прохождение парламента». Есть два варианта. Первый — проект 
утверждается простым большинством, а второй — тремя сотнями голосов 
плюс один. Но, с другой стороны, может не произойти ни то, и ни другое. Если 
большинство статей не наберет нужного количества голосов в парламенте, то 
и к людям идти не с чем. Вынесение же результатов рейтингового голосования 
на референдум — это слишком дорогое удовольствие для народа в 
политическом и финансовом смысле. Поэтому, скорее всего, мы вынуждены 
будем прибегнуть к варианту, оговоренному в постановлении Верховного 
Совета от 1991 года. А именно, придется вынести на референдум ключевые 
положения Конституции. Я убежден, что если бы мы провели такой 
референдум своевременно, то сейчас уже имели бы Основной Закон. Сегодня 
же я не исключаю вариант, когда даже после утверждения Верховным 
Советом многих статей Конституции, останутся нерешенные ключевые 
вопросы, которые и будут вынесены на референдум. Тогда он станет не 
начальной стадией работы над Конституцией, а завершающей. В таком 
случае, конечно, парламент будет вынужден принять всю Конституцию с 
учетом волеизъявления народа. Многие обвиняют Верховный Совет в нео-
днородности. Да, он действительно таков, но, кто даст гарантии, что другой 



 

 

парламент будет более однозначен в политическом плане? Кто может 
гарантировать, что Учредительное собрание или Съезд Советов всех уровней 
по своему составу будут отличаться от Верховного Совета? Я не исключаю 
ситуацию, при которой созыв собрания или съезда закончится трехдневными 
дискуссиями и, опять же таки, непринятием конечного решения, поскольку их 
политическая структура, я убежден, будет повторять политическую структуру 
парламента. Уверен, что мы должны подготовить такой текст проекта 
Конституции, который бы прошел Верховный Совет и набрал 
конституционное большинство. Для этого необходимо, чтобы ветви власти 
пришли к консенсусу и самое главное, чтобы все поняли, что не для власти 
пишется Конституция. Подчеркиваю — не для власти, поскольку это не 
система государственного управления, а система защиты прав гражданина, 
субъекта политической жизни, класса, общества и так далее. Я понимаю, что 
одна из функций государства — это насилие. Но это не значит, что в статьях 
Конституции только эта функция и должна быть зафиксирована. 

В случае, если в стране разразится конституционный кризис, то на 
какие силы Вы, как Председатель Верховного Совета, можете 
рассчитывать? У Президента, например, есть вертикаль власти, 
руководство регионов, силовые министерства и ведомства наконец. На 
что поддержку рассчитываете Вы? 

Извините за банальность — только на народ, только на граждан. Только 
на понимание и на подготовку людей в обществе. Но примечательно то, что и 
Президенту особенно не на кого опираться, поскольку каждый человек на 
местах или же подавляющее большинство людей, состоящих в тех структурах, 
о которых Вы сказали, находятся меж двух огней. Созданная вертикаль 
исполнительной власти поставлена в такое положение, поэтому все они не 
являются монолитной командой, поскольку не могут не считаться с той 
реакцией, которая идет на определенные события снизу. Нужно учитывать и 
то экономическое положение, в котором находится большинство населения. 
Поэтому, мне кажется, что слепо никто выполнять односторонние приказы не 
будет. И на это следует делать очень серьезные поправки. 

Предположим, что до 8 июня Конституция не принята. Должен ли 
будет в такой ситуации Верховный Совет подтверждать полномочия, а 
иными словами утверждать Премьер- министра и шестерых министров 
как это было раньше? 

Я думаю, что да. 
По Вашему мнению, все эти семь человек останутся? 
Давайте доживем до 8 июня. 
И все-таки в этот состав будут внесены коррективы? 
Я думаю, что да. Ну, например, у меня нет претензий к руководству 

силовых структур, то есть к Министерству внутренних дел и Службе 
безопасности. А по другим, возможно, возникнут «опросы. Я, например, не 
уверен, что парламент поддержит кандидатуру ныне действующего министра 
юстиции. 

Кто Вам ближе по духу — Симоненко, Квасьневский или Зюганов? 



 

 

Я не знаком так близко с Зюгановым и Квасьневским, чтобы сравнивать 
их с Симоненко. Я знаю позиции Зюганова, я с ним встречался и общался. Я не 
знаком с Квасьневским и мало что читал из его трудов. Конечно, я знаком с его 
платформой и программой, но этого еще недостаточно. Пока же в своих 
действиях он мне симпатичен. Он реально стоит на земле, и, я думаю, что так 
же реально на землю станет и Зюганов. И кто бы что ни говорил, но судя хотя 
бы потому, как рьяно Зюганова критикуют обозреватели на телевидении, 
становится ясно, что именно он является кандидатурой номер один на пост 
президента России. Это факт, которым нельзя пренебрегать. 

С Симоненко у нас хорошие деловые отношения. Я не считаю, что он 
является лидером конкурирующей партии. Несмотря на то, что мы близко 
работаем на примерно одинаковом электорате, у нас есть и особенности, и 
различия. И вообще — мне очень сложно делать сравнения политических 
течений посредством персонификации. В такой ситуации нужно говорить о 
позициях партий. А позиции наши близки. 

С кем? 
Со всеми. Мне кажется, что для украинских условий петиция Зюганова, 

Квасьневского и Симоненко должна быть суммирована и разделена на три. 
Тут сеть один нюанс. Партия Симоненко и партия Квасьневского в 

принципе монолитны с точки зрения разделения позиций своих лидеров. 
Что лее касается Зюганова, то многие сходятся на том, что он на 
несколько шагов оторвался от своего «личного состава». Оторвался в 
сторону цивилизованности. Многие считают, что то же произошло и с 
Вами. 

В политической жизни Польши и России можно провести больше 
параллелей, нежели с политической жизнью в Украине. В их политической 
борьбе не присутствует национальный, если угодно, националистический 
фактор, который столь явно выражен в украинской палитре. И этот самый, 
националистический аспект внедряется в общее поле, демонстрируя свою 
силу и заставляя одновременно своих оппонентов реагировать на его 
присутствие. Учитывая это, Компартия Украины должна отличным образом 
организовывать свою работу на местах и делать отличные заявления. 
Присутствие этого момента не может не влиять на качество работы партии. 

Вот, например, у меня сложилось впечатление, что в своих оценках 
и предложениях (в сфере экономики, внешней политики, вообще 
представлений об укреплении государственности) вы начали в последнее 
время дрейфовать от Симоненко к центру. 

Я всегда был в центре. Я считаю, что наше направление — это главное. 
А раз главное, значит это и есть центр. 

Что ж, любопытный подход к политической классификации. А как 
Вы прокомментируете избрание спикером российской Госдумы Геннадия 
Селезнева? 

Я считаю, что для нынешнего состава Государственной Думы это 
оптимальная кандидатура. Селезнев — нерадикальный левый, аналитик, 



 

 

публицист. Такой человек нужен сегодня Думе, поскольку, похоже, работать 
ей будет непросто, а такой политик, как Селезнев, имеет опыт, пользуется 
доверием и может убеждать людей. Я встречался с ним в Киеве. Это 
интересный, интеллигентный человек, и я рад, что именно он избран на этот 
пост. 

В ближайшее время Верховный Совет должен будет утвердить (или 
не утвердить) полномочия депутатов, избранных 10 декабря и позже. 
Что ожидает их? Решение Центризбиркома, утверждение полномочий 
списком или же поименное субъективное чистилище, в результате 
которого, как известно, в свое время Владимир Мухин, например, остался 
в составе Верховного Совета, а Владимир Гринев в него не попал. 

Я хотел бы увести парламент от такого чистилища, хоть оно и является 
конституционным. Сегодня из-за Конституционного договора та статья 
Конституции, которая разрешает подобную процедуру, не работает, а 
Конституционный договор не оговаривает процедуру, что лишний раз 
подтверждает его несовершенство. Я думаю, что Центризбирком предоставит 
депутатам свое решение и голосовать мы будем списком, поскольку, если 
утверждать каждого в отдельности, то никто из них не пройдет. 

Когда, по Вашим прогнозам, будет принята Конституция и 
возможны ли в случае конституционного кризиса досрочные выборы? 

Есть документ, в соответствии с которым Конституция должна быть 
принята в первом полугодии. Других прогнозов я бы не давал. Л что касается 
досрочных выборов... Да, я считаю, что они возможны. Но в то же время, мне 
кажется, что для общества они особой пользы не принесут. 

Киевские организации левых партий заявили о том, что после 
очередного повышения цен они намерены собрать три миллиона подписей, 
необходимых для отставки Президента Украины. Разделяете ли Вы это 
мнение? 

Если политические силы приняли решение собирать подписи за 
отставку Президента, то они имеют на это право, поскольку Конституция это 
делать позволяет. А к такому шагу я отношусь с уважением и не больше. С 
уважением, поскольку речь идет о реализации политических прав. Собирать 
же подписи под определенными проектами статей будущей Конституции 
Конституция нынешняя не позволяет. 

А Вы лично разделяете идею сбора подписей относительно 
отставки Президента? 

Я думаю, что здесь нужно искать и иные методы влияния, не 
отбрасывая, правда, и этот. Почему? В первую очередь потому, что 
Президента-то избрали левые. На него нужно влиять, а бросать своих нельзя. 

Своих, я имею ввиду, избранных. Хотя они могут быть и не левыми. 
Нужно просто влиять на Президента, чтобы он не отворачивался от своего 
электората. Конечно же, я считаю, что дрейфы возможны, но они должны 
ограничиваться ответственностью перед избирателями. Ответственностью за 
выполнение той программы, за которую они отдали голоса. Нельзя допускать, 



 

 

чтобы над Президентом преобладали иные зависимости. Что, кстати говоря, 
тоже должно быть отражено в Конституции. 

Я думаю, что у нас уже прошли те времена, когда Президентом избирали 
кого-то одного, голосуя против другого. На следующих выборах будут 
голосовать не «против», а «за». Это и будет началом нового периода в 
политической жизни Украины. 

Ю. Мостовая. «Зеркало недели», №3, 1996 г.
  



 

 

Розділ III. 
ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ



 

 

НА ШЛЯХУ ДО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ 

Україна переживає сьогодні чи не найскладніший момент свого 
становлення як справді суверенної держави. 

Прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 
року стало першим і у ситуації, що склалась на той момент, певно, не 
найважчим кроком для керівництва Української PCP. Бо наступний досвід 
державотворення продемонстрував з усією очевидністю, що проголосити 
незалежну державу і практично створити її у сучасних надзвичайно складних 
умовах — зовсім не одне й те ж саме. 

Ті, хто майже три роки перебував біля владного керма, так і не знайшли 
відповіді на питання: куди йдемо? Виявилось, що загальні розмови про 
ринкові реформи та побудову демократичної правової держави — це ще не 
відповідь, достатня для здійснення практичної політики. Відтак, не зроблено 
досі нічого істотного ні в напрямі реформування громадянського суспільства, 
ні в реформуванні державної влади. Впевнений, що невизначеність цілей у 
державотворенні найперша у тому перешкода, бо ще ніколи і нікому не 
вдавалось досягти бажаного результату при відсутності чітко визначеної мети 
своїх дій. 

Не вдаючись до ідеологічних міркувань щодо альтернативи 
капіталістичному вибору, який нав'язується народу з примітивним розумінням 
його сутності і з настирливістю, вартою більш корисного застосування, 
різними політичними силами так званого «демократичного» спрямування, 
зазначу, що питання про визначення стратегічного напряму подальшого 
розвитку України має, в кінцевому підсумку, доленосне значення для нашої 
державності. 

Від того, чи будемо ми будувати державу в інтересах переважної 
більшості населення України, чи ж в інтересах незначної купки «нових хазяїв 
життя», залежать і характер держави, і її взаємини з громадянським 
суспільством, і її відносини з сусідніми державами, тобто, врешті-решт, цим 
визначаються місце і роль України у світовому співтоваристві. 

З цієї точки зору тупцювання на місці у справі державотворення 
протягом останнього часу значною мірою визначається саме боротьбою 
різних політичних сил — як внутрішніх, так і зовнішніх — навколо вибору 
стратегічного напряму розвитку України. І саме тут слід шукати відповідь на 
болюче для багатьох питання: до яких пір в Україні пануватиме криза? До тих 
пір, поки державна влада не піде шляхом задоволення життєвих інтересів 
трудящих, що становлять найбільш активну і продуктивну силу суспільства. 
До тих пір, поки зміст реформ не стане зрозумілим більшості громадян, поки 
реформи не будуть сприйняті нею як свої. 

Що для цього потрібно? Найперше, єдність рішень і дій на найвищому 
рівні державної влади. І Президент України, і Верховна Рада, і уряд повинні 
твердо стати на позиції інтересів більшості населення України, про що 
однозначно заявити як про найголовніший принцип своєї діяльності. Така 



 

 

позиція і буде надійною основою для досягнення згаданої єдності. Пора, 
нарешті, всім нам зрозуміти, що будь-які рішення, прийняті з позицій 
інтересів меншості всупереч інтересам переважної частини народу України, 
якими б міркуваннями не зумовлювались ті рішення, нічого не додають ні в 
розвитку демократичних засад суспільного життя, ні в будівництві правової 
держави. 

Отже, проблема полягає в тому, щоб, по-перше, чітко усвідомити, які 
саме інтереси більшості населення України потребують державної гарантії, а, 
по-друге, вишукати такі державно-правові механізми, які б ефективно 
забезпечували зазначену гарантію. 

Зрозуміло, що інтереси людей змінюються разом із процесами її 
суспільному житті. Сьогодні вже існує у наших громадян чимало таких 
інтересів, про які ще кілька років тому не було й гадки. Разом і тим є певні 
загальнолюдські потреби, які обумовлюють цілий ряд життєвих інтересів 
людини, незалежно від того, в якому суспільстві вона живе. Це стосується 
безпеки людини, забезпечення її засобами Існування, дотримання 
елементарних прав і свобод, без яких не можна уявити розвиток людської 
особистості, в тому числі природне право кожного громадянина брати участь 
у справах управління суспільством. І тут не може бути двох думок: це 
найперший обов'язок держави, і будь-яка державна влада зобов'язана робити 
все необхідне, щоб згадані інтереси були громадянами реалізовані повною 
мірою. 

Постає питання: а що, хіба є хтось, хто заперечує проти цього? В тому то 
й річ, що на словах всі «за». Та коли доходить до конкретних рішень, коли 
стикаються протилежні інтереси, спрацьовує інший принцип: «своя сорочка 
ближче до тіла». Але ж на обов'язку найвищої державної влади і лежить якраз 
забезпечення пріоритету загальних інтересів перед корпоративними, вузько 
груповими, клановими або егоїстично-приватними інтересами. Саме таке 
призначення, за ідеєю, мають держава і право з моменту їх виникнення, як би 
хто в новітній історії не використовував їх на потребу егоїстичних класових 
інтересів. 

Іншими словами, якщо справді прагнути єдності у рішеннях і діях 
владних структур, слід звести у закон діяльності державного апарату 
гарантування названих вище життєвих інтересів кожної людини, що живе в 
Україні. Переконаний, що таку державну владу підтримає народ, така влада 
зуміє врешті подолати кризу в суспільстві. 

Якщо вести мову про Верховну Раду України — єдиний за 
Конституцією законодавчий орган у державі, то сама її природа як 
колективного представницького органу державної влади, що об'єднує 
депутатів, обраних безпосередньо громадянами, об'єктивно вимагає від 
парламентарів діяти у напрямі пріоритетності загальних інтересів. З іншого 
боку, різна партійна чи соціальна приналежність тих чи інших народних 
депутатів нібито виключає відстоювання ними загальних інтересів. Та все ж 
саме через механізм колективного прийняття рішень Верховною Радою 
досягається певне зняття одностороннього підходу до тієї чи іншої групи 



 

 

інтересів і узгодження суперечностей між ними. І якщо інколи приймаються 
не досить виважені рішення, то справа тут швидше в недосконалості ме-
ханізму, а не в принципі колективного вирішення питань, над яким дехто 
останнім часом намагається недолуго кепкувати. Навпаки, одноосібне 
прийняття відповідальних рішень, скажімо, Президентом, містить у собі 
загрозу помилки чи односторонності на багато більшу у порівнянні з 
парламентським рішенням. 

Звісно, це не означає, що Україна краще реформуватиметься без 
Президента, ніж з ним. Більше того, в певних ситуаціях самі1 найвища 
посадова особа держави може відіграти вирішальну роль и історії країни. 
Мова про інше: як принцип парламентська форма виявляє себе найбільш 
прийнятною для стабільного демократичного розвитку суспільства і держави 
в сучасному світі. 

Дослідники цієї проблеми, зокрема, зазначають, що в державах з 
парламентською системою (а це майже всі країни Західної Європи, а також 
Австралія, Канада, Японія) нижчий рівень інфляції, більш збалансований 
бюджет, стійкіша національна валюта, менше внутрішніх та зовнішніх 
проблем. Навпаки, країни з президентським правлінням (а це майже всі країни 
Америки, за винятком Канади і Ямайки, чимало держав Азії і Африки) 
відрізняються, крім США, політичною і економічною нестабільністю, 
дефіцитом торговельного і платіжного балансів, зростаючим державним 
боргом, інфляцією, негативним сальдо міграції. 

Опора на віддану (до певного часу) «команду», на мінливий настрій 
виборців роблять посаду Президента нестійкою і вразливою для державних 
переворотів. Скажімо, в Аргентині та Бразилії за останні 50 років відбулось по 
чотири військові перевороти, в Гватемалі — сім, в Болівії — більш як десять, 
тоді як влада англійського або японського прем'єра, німецького чи 
австрійського канцлера має міцну опору в особі майже половини виборців і 
відповідних партійних структур в масштабах всієї країни, що робить 
переворот майже неможливим. 

При президентській системі, за відсутності демократичних традицій, 
дуже велика ймовірність встановлення безконтрольної одноосібної влади, як 
це було на Філіппінах, в Парагваї, Нікарагуа. Нарешті, президентська система 
завжди ускладнює структуру влади, принижує роль політичних партій, які 
відсторонюються від формування уряду та його програми. Але якщо політичні 
партії несуть історичну морально-політичну відповідальність за свою ді-
яльність, що відбивається і на державному механізмі (візьмемо для прикладу 
хоч би КПРС), то Президент такої відповідальності не має, майже не 
поступаючись таким привілеєм монарху. 

Існують також змішані системи, коли народ обирає на одних виборах 
Президента як главу виконавчої влади, а на інших — депутатів від партій, які 
формують уряд, що підпорядковується Президенту. Така система є у Франції, 
Польщі, Фінляндії, Туреччині (щоправда, в двох останніх Президента обирає 
парламент). Але ця система дорога і не завжди забезпечує політичну єдність 
виконавчої і законодавчої влад (як, наприклад, у випадку, коли у Франції в 



 

 

1981 році Президентом був обраний соціаліст Ф.Міттеран, а більшість місць у 
парламенті належало правим; це викликало урядову кризу і позачергові 
вибори до парламенту. Щось подібне, лише протилежного політичного 
забарвлення, відбувалося в Болгарії). 

Враховуючи перехідний характер нашого суспільства, дуже складне 
сполучення різноманітних факторів його розвитку — економічних, 
соціальних, політичних, національних, державно-правових і т.д., — слід, на 
мій погляд, дуже виважено підійти до конституційного визначення моделі 
державного механізму в Україні, як кажуть, сім раз відміряти, перш ніж 
відрізати. 

З цієї точки зору набуває надзвичайно важливого значення робота над 
проектом нової Конституції України. Яку модель організації державної влади 
потрібно закласти в неї, щоб реалізувати мету побудови справді 
демократичної правової держави? Чи можливо взагалі з одного заходу 
вирішити згадану конституційну проблему на багато років вперед, чи слід 
пройти через проміжні форми, поступово наближаючись до ідеальної 
державно-правової моделі, через так звану «малу Конституцію»? 

Питання це, повторюю, надзвичайної історичної ваги, і не лише для 
народу України. Адже всі переваги парламентської форми республіки над 
президентською з точки зору розвитку демократії реалізуються лише за умови 
наявності в країні розвинених політичних інститутів, насамперед, політичних 
партій різного спрямування та більш-менш досконалої виборчої системи, при 
певній стабільності соціально-економічної ситуації. 

На жаль, ні першого, ні другого, ні третього Україна поки що не має. 
Отже, необхідно створити таку державно-правову модель перехідного 
періоду, яка б забезпечувала, по-перше, стабілізацію суспільно-політичного 
життя в Україні і, по-друге, прискорене формування згаданих політичних 
інститутів. 

Очевидно, що розв'язання цих завдань потребує використання переваг 
президентської форми правління в органічному поєднанні парламентською 
формою правління, тобто, вимагає змішаної системи 
(парламентсько-президентської системи організації державної влади). При 
цьому принциповий вибір у напрямі демократизації суспільства і держави 
об'єктивно обумовлює необхідність зміщення акцентів саме в бік 
парламентської сторони, яка стимулює розвиток політичних партій, в тому 
числі через реформування виборчої системи від мажоритарної до змішаної чи 
пропорційної. 

Претендувати на роль демократа насправді може лише той, хто 
послідовно відстоює демократичну перспективу розвитку суспільства і 
держави в усіх випадках, в тому числі у виборі між парламен-
тсько-президентською і президентсько-парламентською системами влади. 

Знайти оптимальне раз і назавжди поєднання президентства і 
парламентаризму в Україні, яка перебуває у перехідному періоді свого 
розвитку, і до того ж в умовах кризи — справа безнадійна для будь-якої теорії. 
Залишається лише поступове наближення до оптимуму методом практичних 



 

 

спроб і помилок, що потребує, по-перше, повного взаєморозуміння і взаємодії 
законодавчої, виконавчої та судової влад, по-друге, гнучкого нормативного 
регулювання відносин між різними структурами державної влади. Саме тому 
висловлена Президентом України Л.Кучмою ідея щодо «малої Конституції» 
на перехідний період має під собою раціональну основу і заслуговує як 
мінімум на серйозне осмислення. 

Зважаю при тому і на власну пропозицію такого ж змісту, зроблену 
майже трьома роками раніше і відкинуту тоді нинішніми прибічниками «малої 
Конституції». Правда, в нинішній стрімкий перебіг часу 2-3 роки занадто 
великий термін. За цей час зроблено політичний порух в конституційному 
процесі: підготовлено чимало варіантів нового Основного Закону, внесено 
багато змін в Конституцію діючу. Тож, не заперечуючи перехідної моделі в 
принципі, варто ретельно зважити, чи існує можливість прискорити 
підготовку нової Конституції, щоб не гаяти час та не руйнувати загалом 
конституційні засади державності, що могло б, окрім іншого, упереджено 
сприйматися світовим співтовариством. 

Ясно, однак, що Україні в будь-якому випадку потрібна науково 
обгрунтована концепція повнокровної державно-правової реформи, 
включаючи реформування законодавчої системи, адміністративну та 
судово-правову реформи. Це така історичного масштабу справа, яка потребує 
для здійснення зусиль не одного покоління. Та все ж лише в контексті такої 
реформи можна говорити про свідоме будівництво народом України власної 
держави — демократичної і правової та прийняття ним дійсно прогресивної 
реальної Конституції. 

«Віче», №1, 1995 р. 
  



 

 

ШЛЯХ  ДО ЄВРОПИ 

ЕМБЛЕМА РАДИ ЄВРОПИ — коло жовтогарячих п'ятикутних зірок на 
синьому тлі — сприймається як символ родинного єднання держав 
континенту. Всі ми є свідками, як воно ширшає, як до нього прилучаються 
нові й нові держави. 

26 вересня 1995 року Парламентська Асамблея Ради Європи розглянула 
заявку України на членство в дій організації, заслухала доповіді основних 
комітетів і за результатами голосування практично одноголосно (при одному, 
який утримався) рекомендувала Комітетові Міністрів прийняти Україну до 
Ради Європи. Наша держава стала 37-м членом цієї авторитетної організації 
(п'ятою серед колишніх республік СРСР — після Латвії, Литви, Естонії і 
Молдови). 

Україна послідовно, крок за кроком, йшла до набуття цього статусу. Вже 
в грудні 1991 року, невдовзі після референдуму, який підтвердив Акт 
проголошення незалежності України, Міністерство закордонних справ 
звернулося до Генерального секретаря Ради Європи з пропозицією провести 
переговори про визначення сфери і форм співробітництва. 

Рада Європи позитивно поставилася до ініціативи нашої держави. Саме 
з грудня 1991 року і почався зустрічний рух. На запрошення Ради Європи 
відбулися візити парламентських делегацій України в столицю інтегрованої 
Європи французьке місто Страсбург і візити до Києва керівників Ради Європи, 
а також експертів і доповідачів комісій і комітетів цієї організації. 

16 вересня 1992 року наша держава отримала статус «спеціально 
запрошеної країни». Відтоді представники Верховної Ради брали участь у 
роботі ПА РЄ, ряду її комітетів. Україна була включена у кілька програм, що 
здійснюються під егідою цієї організації. Її також було прийнято як 
асоційованого члена у комісію «3;і демократію через право» («Венеціанська 
комісія»), створену в травні 1990 р. для спостереження за виконанням 
правових норм, що служать гарантом демократії. 

Основні принципи, якими керується Рада Європи, включають три 
основні напрямки діяльності держав: розвиток демократії, захист прав 
людини, забезпечення верховенства права. Ступивши на шлях входження до 
європейських організацій і структур, наша держава докладає чимало зусиль, 
щоб дотримуватися цих напрямків. 

Кілька разів у висновках експертів і виступах доповідачів відзначалися 
позитивні зміни в національному законодавстві, констатувалося прагнення 
нашої держави привести своє законодавство у відповідність до міжнародних 
норм і стандартів, в тому числі до тих, які містяться у Загальній декларації 
прав людини, міжнародних пактах про права людини, підсумкових 
документах ОБСЄ і конвенціях РЄ, які в цілому сприймаються як кодекс 
демократії. 

Збагачуючись європейським досвідом державотворення, ми водночас 
збагачували європейське співтовариство власним досвідом вирішення 



 

 

проблем цивілізованим шляхом у складному процесі трансформації 
суспільства, досвіду якого світова практика не знає. 

Вважаю за необхідне закцентувати увагу на тому, що в цьому процесі 
пліч-о-пліч діяли представники всіх гілок влади. Так само народні депутати — 
члени різних політичних течій, різних фракцій і груп у Верховній Раді — в 
Раді Європи діяли як представники великої держави: всі існуючі між ними 
протиріччя є суто внутрішніми, а, виступаючи за кордоном, у світовому 
співтоваристві, зокрема європейському, у них при відстоюванні інтересів 
України жодних розбіжностей немає. 

Після прийняття рішення Парламентської Асамблеї наша делегація 
одержала право виступу на засіданні. Звертаючись до присутніх, я, зокрема, 
зазначив, що ми є учасниками події великої ваги — виправлення історичної 
деформації. Вважаємо, що Україна не просто входить в Раду Європи новою 
складовою, а закономірно повертається у велику європейську сім'ю, частиною 
якої історично була завжди. 

На прекрасній і гостинній землі Франції мимоволі пригадувалося, що 
майже тисячу років тому дочка київського князя Ярослава Мудрого — Анна 
— була королевою Франції. Саме тоді у Франції вперше з'явилося українське 
ім'я Пилип, обране для її сина, майбутнього короля. До речі, гарні жінки з 
України «господарювали» не ильки у Франції... 

Пригадувалося також, що ще 1645 року до Франції та інших 
європейських держав приїздив гетьман Богдан Хмельницький — один із 
славетних українських державотворців, 400-літній ювілей якого вся наша 
країна урочисто відзначила восени 1995 року. 

Минає п'ятий рік як Україна стала незалежною державою. Перед нею 
відкрилась можливість влаштувати своє життя як і інші країни європейського 
континенту — на засадах демократії, економічного і соціального прогресу. 

Ми добре усвідомлюємо, що на цьому шляху нас чекають напружена 
праця і чимало труднощів. Саме тому ми розраховуємо на досвід і потенціал 
Ради Європи. 

Ми вирішуємо ті ж проблеми, над розв'язанням яких працюють 
парламенти і уряди країн перехідного типу Центральної і Східної Європи, 
країн СНД. Світова наука і практика не має досвіду трансформації 
централізованої економіки в цивілізовану ринкову. Поради, рекомендації 
вітчизняних і міжнародних експертів і організацій нерідко вступають в 
протиріччя з реаліями життя не тільки в короткостроковому, але й особливо у 
довгостроковому вимірі. Формальне, буквальне дотримання вимог, що 
ставляться іноді перед молодими демократіями, може обернутися 
поглибленням економічної кризи і соціально-політичної дестабілізації. 

Майбутнє нової Європи належатиме не архаїчному уявленню про 
високотехнологічний центр і сировинну околицю, не поділові Європи на 
країни вищого і нижчого ґатунків. Прийняття нових країн до Ради Європи — 
це процес, в ході якого не лише підтверджуються права, а й покладаються 
обов'язки на всіх його учасників. Міцність і довершеність архітектури 
спільного європейського дому, його безпека визначатимуться тісними 



 

 

рівноправними взаємозв'язками, глибоким усвідомленням залежності один від 
одного. 

Визнаючи пріоритети Ради Європи, а саме — верховенство права і 
дотримання прав людини, Україна розглядає вступ до цієї організації як один з 
вирішальних моментів у справі формування держави, приведення 
національного правового поля у відповідність з європейським. 

На сучасному етапі Україна переживає важливі суспільно-політичні 
зрушення. Активізувався конституційний процес. Завдання полягає у чіткому 
розподілі компетенцій гілок влади при одночасному забезпеченні розвитку 
демократичних засад. Прагнемо скористатися багатющим європейським 
досвідом у захисті і вдосконаленні інститутів демократії і парламентаризму. 

Перед прийняттям нової Конституції було б доцільним з допомогою 
Ради Європи здійснити експертизу цього важливого документа на його 
відповідність європейським і світовим юридично-правовим стандартам. 
Заклавши необхідну правову основу, Україна зможе впевнено просуватися 
шляхом демократичних перетворень, проводити економічні реформи з 
дотриманням принципу соціальної справедливості. 

Важливим фактором у розбудові нового суспільства є багатоетнічний 
склад України, існування національних меншин, багатомовність населення. 
Національна політика України визнається позитивною, виваженою, що 
значною мірою пояснює стабільність у цьому регіоні Європи. Вона відповідає 
нормам Рамкової конвенції про захист національних меншин, до якої Україна 
без вагань приєдналася 15 вересня цього року. 

Україна з великим інтересом вивчає досвід європейської демократії, 
практику вирішення економічних проблем. На основі взаємовигідного 
співробітництва ми розраховуємо прискорити розв'язання назрілих проблем, в 
тому числі й таких глобальних, як ліквідація наслідків Чорнобильської 
катастрофи, контроль над подальшим використанням ядерної енергії, 
забезпечення європейської стабільності та безпеки. 

Чим, на наш погляд, може стати для Ради Європи членство в ній 
України? 

З геополітичної точки зору, без перебільшення, Україна є важливим 
чинником безпеки східноєвропейського регіону і ключем до його стабільності. 
Саме Україна є першою ядерною державою, яка ще п'ять років тому у своїй 
декларації про суверенітет заявила про намір набути без'ядерного статусу. Не 
тільки заявила, але й практично реалізує цей вибір. 

Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
стало безпрецедентним історичним рішенням, спрямованим на гарантування 
безпеки і стабільності у світі. Це рішення приймалося важко, але ми виходимо 
з того, що Україна має всі можливості здобути повагу світового 
співтовариства, не тримаючись за зброю величезної руйнівної сили. Водночас 
це потребує від світового співтовариства розуміння і наших проблем, з якими 
самостійно упоратися важко, усвідомлення необхідності зустрічних кроків 
для подолання економічної кризи. Наш народ розраховує на підтримку зусиль 
України європейським співтовариством. 



 

 

Вступ України до Ради Європи — це і розширення демократичного 
простору на схід. 

Україна володіє величезним науково-технічним, інтелектуальним, 
виробничим потенціалом. Це багатий ринок товарів і послуг. Це нові 
можливості для збагачення загальноєвропейської культури. 

Що означає для України вступ до Ради Європи? 
Це, насамперед, стимул і важлива складова великої державної роботи, 

спрямованої на створення і утвердження правової, економічно міцної, 
політично стабільної, миролюбної європейської держави — органічної і 
важливої частини європейського дому. 

Суттєве значення для України має те, що членство в Раді Європи 
створює сприятливіші умови для поглиблення економічного співробітництва, 
реалізації у нас відповідних європейських програм, а отже і поліпшення стану 
нашої економіки, добробуту наших людей. 

Входження України до Ради Європи означає для нас початок якісно 
нового етапу великої державницької роботи, внесення коректив у наші плани 
законотворчої роботи для приведення чинних у нас правових актів у 
відповідність до європейських стандартів. Так, нам потрібно приєднатися до 
більш як 150 конвенцій, які функціонують в рамках Ради Європи з приводу 
прав людини у тій чи іншій галузі. А це викликає необхідність внести зміни до 
вже чинного національного законодавства. Звичайно, це вплине і на роботу 
постійних комісій Верховної Ради. 

Приводячи українське законодавство у відповідність до чинних у Європі 
правових стандартів, ми не повинні втрачати свою українську 
індивідуальність, не тільки запозичувати, а й вносити свою частку в правову 
систему цієї організації. Так, у більшості доповідей з приводу нашого вступу 
до Ради Європи порушувалася «кримська тема». Вона сприймалася як приклад 
мирного вирішення складного питання всередині країни. Позитивну оцінку 
одержала політика української держави щодо національних меншин, що 
базується на законі «Про національні меншини». Але ми самі усвідомлюємо, 
що наше законодавство в цій сфері потребує дальшого вдосконаленим, Ми не 
будемо чекати можливих зауважень на свою адресу і тому прагнемо 
оперативно реагувати на зміни в суспільстві. 

На всіх етапах підготовки до вступу України представники Ради Європи 
приділяли значну увагу ходові конституційного процесу Схиляючись до 
нашої пропозиції про експертизу проекту Конституції України в Раді Європи, 
голова секретаріату Парламентської Асамблеї Д.Таршіс і голова Комітету з 
політичних питань Ж.П. Масаре висловилися й щодо можливості проведення 
відповідних науково-практичних конференцій на території України чи поза її 
межами. При обговоренні варіантів механізму прийняття Конституції України 
дійшли спільної думки про те, що проведення референдуму по загальному 
текстові Конституції навряд чи зможе точно відобразити позицію громадян 
щодо змісту цього документа. Отже, це питання залишається для нас 
відкритим, вимагає від Конституційної комісії пошуку варіантів. 



 

 

У вересні цього року в Києві розпочав роботу Центр інформації та 
документації Ради Європи. Це, безумовно, сприятиме активізації контактів, 
позитивно впливатиме на законотворчий процес і адаптацію чинних вже в 
нашій державі законодавчих актів до міжнародних стандартів. 

Держави, що об'єдналися під прапором Ради Європи, створюють 
завершену композицію, яка зветься спільною Європою. Україна, ставши 
часткою цієї композиції, прагне не порушувати гармонії відносин. 

«Політика і час», №11, 1995 р. 

НАША БАТЬКІВЩИНА — УКРАЇНА 
Кілька міркувань про економіку і демократію напередодні річниці 

незалежності 

Наближається четверта річниця проголошення державної незалежності 
України. Для історії — це коротка мить, але для всіх нас — ціла епоха, що 
увібрала в себе глибокі політичні і економічні зміни в суспільному житті, 
поклала початок формуванню суверенної демократичної держави і власної 
економіки. 

Озираючись подумки на здолану відстань, ми починаємо глибше 
розуміти і сутність справжньої демократії як інституту народовладдя, і 
помилки, зроблені у проведенні в першу чергу економічних реформ, 
об'єктивні і суб'єктивні чинники, що вели до поглиблення загальної кризи і 
загострення соціально-економічної ситуації. 

1. З відстані часу краще видно, що процес народження України, 
становлення її економіки розпочинався кількома, ніби й однорідними, але 
незалежними потоками. З цим багато хто тепер не захоче погоджуватись, але 
відійдуть в історію заперечення (та самі їх автори) і стане видно, що було саме 
так. Коли зачиналась теперішня Україна, одні, які взяли на себе роль пророків, 
співали їй осанну. Співали, щоправда, з чужих нот, але так голосно, що й 



 

 

самим здавалося, ніби ноти ними писані і відома вся партитура та фінал. А він 
же й не уявлявся, бо процес пішов неждано швидко. Хор щирих (і не зовсім) 
патріотів доповнився тими з коридорів і кабінетів влади, котрі в хорі, на 
підмостках, лише і можуть перебувати, свою партії» можуть вести, лише 
прислухаючись до сусідів зліва чи справа залежно від кон'юнктури. Але то вже 
значення немає: аби лиш, віддавши належне умові самозбереження, 
повернутися у своє звичне середовище, в коло своїх, «патріотичних», 
інтересів. 

Так розпочинався розгін, самоіндукція суспільних перемін Вони були 
підготовлені попередньою реальністю, себто вони були об'єктивно 
зумовленими. їх потреба через засоби масової інформації впродовж кількох 
років внесена в суспільну свідомість навіть (точніше — найперше) на 
побутовому рівні. Але ж від побутового, загального, схоластичного розуміння 
суті перемін до перемін справжніх шлях неблизький. Виявилося, що «ломать 
— не строить», що конкретного плану, навіть схеми будівництва, не існує. Що 
висновки «Дойчебанку» щодо можливостей України правильні, якщо накла-
даються на українську економіку в складі економіки СРСР, а до частини того 
загального потенціалу мірки мають бути іншими. Підтвердилося, що 
фрагментами ринкової економіки ринок не вводиться. Він узагалі не 
вводиться, а потребує поступового приживлення на основі, котра є. 
Приватизація, реформа банківської системи, нова схема управління, 
регіональна і господарська самостійність, рівень інтегрованості, власні 
технологічні цикли, підприємництво, посередництво, лібералізація торгівлі і 
бартер... Все це з нашої дійсності, з лексикону сучасного ринку. Але не з нашої 
економіки. Бо вона ще не створена. 

Фрагментаризм реформування, його наслідки рельєфно проявилися в 
усіх сферах суспільного життя. Наприклад, створення за зразком німецьких 
сусідів нової банківської системи не дало загального ефекту, котрий 
спостерігається в Німеччині. Не дало, бо паралельно не змінювалося 
відповідно виробництво. Не могло встигнути змінитися, навіть якби повну 
зміну ми визнали апріорі. Воно має свої закони, свою інерцію. Стався розрив 
інтересів банку і виробництва. Доки воно продовжувало животіти, банки 
разом з цілим класом посередників зняли все, що можна, з природної в такому 
становищі інфляції. Тепер же виявляється, що розрив ударив по основі 
економіки — її інвестуванню. Вона розвалюється, привалюючи і банки так 
стосовно будь-якого фрагменту реформування — наслідки подібні. Це ще 
один незаперечний факт необхідності продуманих кроків, необхідності плану 
реформ, якого досі бракує. Не маючи пророків у своїй вітчизні (бо ті, хто в хорі 
появляються, до уваги не Перуться), ми кинулися за моря-океани за 
наставниками, забувши, що треба «свого не цуратись». Бо те своє, надбане 
(при всій недолугості за змістом впровадження чужих моделей, а скоріш 
усупереч їм), ще тримає виробництво, ще вселяє надію на те, що Україна їм 
с-таки не вмре. 

Можемо констатувати, що, незважаючи на всю ейфорію першою 
періоду, завищену оцінку власних можливостей, з одного боку, і попри 



 

 

похмурі перспективи і невтішні прогнози щодо строків існування нашої 
суверенної держави, з другого, Україна живе і розвивається, перетворюючись 
на важливу складову міжнародної політики. Тихішими стають голоси, які 
передрікали нашу політичну й економічну неспроможність, малювали 
невтішні сценарії розбрату і розпаду. 

Найпотужнішим запобіжником руйнівним некерованим процесам стали 
в першу чергу (мусимо визнати це з усією відвертістю) не кроки політиків і 
продумані програми органів влади, а віковічна мудрість нашого народу, його 
виваженість і терпимість. У бурхливу «першу годину» словесних баталій, 
мітингових звинувачень і пристрастей, гучних гасел, колективний народний 
розум відділяв зерно від полови, з жалем міркував над долею рідної ниви, 
потоптаної деякими легковажними політиками і далекими від практики 
господарництва теоретиками. Не підтримав народ і новітні псевдопатріотичні, 
але старі по суті, заклики до пошуку «ворогів народу», зведення рахунків, 
роздмухування міжрегіональних, міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. 
Мудрість народу і нині залишається найважливішим фактором 
загальнонаціональної злагоди, незважаючи на скруту, занепад виробництва, 
різкий спад рівня життя і купівельної спроможності переважної більшості 
населення України. 

Водночас у все більшої кількості людей виникають закономірні 
запитання: заради чого робляться реформи, і скільки триватиме цей болісний 
процес, хто і наскільки вірно визначає дороговкази виходу із кризи. Запас 
соціально-економічної міцності суспільства практично вичерпаний. 

2. Послаблення авторитету всіх гілок влади, недосконалість 
законодавства і правовий нігілізм розхитують основи нашої молодої 
демократії, мають наслідком поширення волюнтаризму, корупції і 
організованої злочинності, особливо в галузі економіки. (Характерно, що ці 
явища зумовлені спробами реформувати ключові сфери народного 
господарства: в індустрії енергоносіїв, сировинних галузях, на стиках 
промисловості і сільського господарства. Саме ці сектори господарства стали 
середовищем, в якому живиться криміналітет, поширюється на всі сфери 
суспільного життя, стає його характерною тривожною ознакою). 

На загальному тлі хаотичної експортно-імпортної політики глибокого 
занепаду національного виробництва, зростання безробіття ці тенденції 
стають ще більш загрозливими, породжуючі ностальгію за «сильною рукою». 
У суспільну свідомість запускаються пробні кулі про користь «піночетів» і 
таке інше. Дивним є те, що подібні міркування часом висловлюють люди з 
досить високими повноваженнями, які називають себе демократами і 
реформаторами. Не може бути їм віри, вони не демократи і не реформатори! 

Будь-які варіанти, що нехтують принципами вільної демократії та 
верховенством права, як би привабливо вони не виглядали, відкинуть наше 
суспільство з шляху прогресивних перемін, заведуть на манівці популізму і 
необмеженої диктатури. Єдино вірною є та українська модель реформ, яка 
забезпечить Україні широку демократію, верховенство права, гарантії свободи 
і добробут народу. 



 

 

Власне економічні реформи є лише складовою (хоч і найважливішою) 
всебічної трансформації українського суспільства. 

Відхилення від демократичних принципів, під будь-яким приводом — 
нехай і зовні слушним — становить загрозу для цивілізованого суспільства. 
Особливо важливим дотримання цього правила стає саме в період 
фундаментальної соціальної перебудови. Якщо окремі владні групи або особи 
готові використовувати недемократичні методи для досягнення 
проголошеного формально демократичного рішення, то в кінцевому підсумку 
носії таких ідей прийдуть до виправдання найреакційніших режимів. 
Послідовний демократ, громадянин-патріот розглядатиме спроби проведення 
соціальних реформ з порушенням демократичних процедур як шкідливі для 
суспільства в самій основі, якими б привабливими і корисними ці пропозиції 
не виглядали. Будь-які міркування щодо обмеження демократії на перехідний 
період дають згодом необмежену можливість ухилитися від відповідальності 
за наслідки недемократично здійснених «демократичних» рішень. Історія 
неодноразово доводила, що саме тимчасові заходи використовувались або для 
зміцнення власного перебування при владі, або для утвердження під виглядом 
демократії далеких від неї суспільних устроїв. 

Спрощено, перевірений часом у більшості країн світу демократичний 
механізм управління виглядає так: шляхом виборів громадини країни 
делегують на різних рівнях (місцевому, регіональному, національному) своє 
право на прийняття рішень групі осіб, яким довіряють здійснювати це 
представництво. Обрані особи визначають коло тих, хто безпосередньо 
здійснюватиме виконання прийнятих правил гри», тобто законів. Таким 
чином, стає зрозумілим співвідношення між законодавчою і виконавчою 
владами. Функція парламенту є триєдиною і полягає у творенні законів, в 
організації уряду, тобто тієї владної структури, яка безпосередньо 
реалізуватиме програми розвитку суспільства, і в контролі за діями виконавчої 
влади з дотримання нею доручень електорату — громадян країни як виборців. 

3. Ми дійшли до такого рівня демократії чи ми його проминули? Наміри, 
здається, були правильними. Принаймні 1990-1991 політичні роки ішли під 
гаслом розподілу влад, вивчення досвіду Швейцарії, Німеччини, Австрії... На 
той час втілення гасла в життя означало звільнення від моноідеології, від 
тотального однопартійного керівництва. Так це виглядало зовні. А насправді в 
більшості ми, як діти свого часу, не розуміли (та й не дуже хотіли) розподілу 
влади. Одні сподівалися перебрати на себе роль Комуністичної партії, і це 
часом вдавалося. Особливо запопадливими були антикомуністи зі вчорашніх 
комуністів. Інші (і таких виявилося незрівнянно більше), шляхом введення 
інституту президентства (на чолі якого міг стати лише хтось із керівників 
Компартії) намагалися зберегти статус-кво владної системи. Приклади майже 
всіх держав, утворених на території колишнього СРСР, тому підтвердження. 

Не так сталося, як гадалося. Суспільні процеси розвиваються за власною 
логікою. І хоч президентські структури в 1991 році і тепер, власне, повторили 
попередні партійні інститути, на перший план вийшов фактор персоніфікації 
влади. Це посилило протиріччя між гілками влади на всіх рівнях, викликало 



 

 

напругу в суспільстві. Одне, що лишилося незмінним, — вплив 
бюрократичного апарату на поточні події. Вплив через доступ до капіталів і 
розстановку кадрів. Підкреслимо — поточні події. Бо апарат — лише 
інструмент, спрямованість його роботи залежить від установки, рівня керова-
ності. За інших обставин він стає самодостатнім, забезпечує, насамперед, 
власні інтереси, не працює на перспективу. Прикладів того багато в світі. 

Іншими словами, реформуючи політичну систему, ми дещо її 
вдосконалили, подолали перший етап перемін (демократичні вибори, 
багатопартійність, начерки розподілу функцій влади тощо), але при тому самі 
переконалися в необхідності серйозних політико-правових реформ. 

Головною серед політико-правових реформ в Україні є конституційна 
реформа. Від ходу конституційного процесу вирішальною мірою залежить 
успіх загального реформування системи державної влади і місцевого 
самоврядування. Необхідність такої реформи стала очевидною з 
проголошенням Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 
року . Цей документ став політико-правовою основою концепції нової 
Конституції України. 

Проголошення Акта про незалежність України 24 серпня 1991 року, 
результати всеукраїнського референдуму 1 грудня того ж року стали початком 
іншої соціальної ситуації і політичної практики. Виникли значні розбіжності 
між Концепцією, ухваленою Верховною Радою України 1991 року, і двома 
пізнішими варіантами проекту нової Конституції в 1992 і 1993 роках. Каменем 
спотикання при розгляді та обговоренні варіантів стала проблема 
розмежування функцій і повноважень між законодавчою і виконавчою 
гілками влади. В результаті жоден з варіантів проекту Конституції Верховною 
Радою України не був прийнятий, і наприкінці 1993 року в зв'язку з 
підготовкою до парламентських і президентських виборів конституційний 
процес фактично зупинився. Друга Конституційна комісія, створена 
Верховною Радою України нового скликання разом з Президентом України 
Л.Кучмою, зобов'язана була подати Верховній Раді проект нової Конституції 
України у досить стислі строки. Однак наприкінці листопада 1994 року 
виконавча влада внесла до Верховної Ради проект Конституційного закону 
про державну владу і місцеве самоврядування, який частиною розробників був 
визначений як проект малої Конституції. 

Це значною мірою змінило звичайний хід конституційного процесу, 
мало наслідком загострення відносин між законодавчою і виконавчою гілками 
влади. Нелегкий пошук компромісу завершився у червні 1995 року 
підписанням «Конституційного договору між Верховною Радою України та 
Президентом України про основні засади організації та функціонування 
державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України» в термін не пізніше одного року з дня підписання 
договору. 

Треба відверто визнати, що приймаючи цей документ, і Верховна Рада, і 
Президент порушили норми чинної Конституції України, демократичні і 
правові принципи державотворення. 



 

 

З огляду на реальну ситуацію у країні, необхідність стабілізації и ім'я 
загальнонаціональних ідей, складність врегулювання цього питання у 
неструктурованому парламенті — такі дії з моральної точки зору виправдати 
можна. Але все одно порушення Конституції і законів України не робить честі 
ні законодавчій, ні виконавчій гілкам влади. Тому найголовнішим завданням 
на наступний період залишається прискорення конституційного процесу і 
прийняття нової Конституції України у визначені строки. Це справить 
позитивний вплив на внутрішньо і зовнішньополітичну ситуацію. 

4. Позитивною буде і практика організації життя на основі умовностей 
Конституційного договору. Закладені там протиріччя не повинні перейти в 
Конституцію. Вони уже даються взнаки. Даються на місцевому і на 
державному рівні. Досить послатися на безглузду ситуацію з Генеральною 
прокуратурою, коли навіть підтасовані «редакторами» норми угоди не 
передбачають права виконавчої гілки втручатися в справи прокуратури, але 
деякими юристами трактуються навпаки, наполегливо підсовуються 
Президентові як висновки останньої інстанції. Така ситуація при застосуванні 
норм закону не нова. Якраз тому діюча Конституція і навіть норми 
Конституційної угоди передбачають виключне право Верховної Ради 
тлумачити закони. Вона це робила. Однак ті ж юристи, звичні дотримуватися 
принципу «чего изволите?», читають закони лише у вигідній їм частині. 
Колізія ставала б комічною, якби не стосувалася загальнодержавної, однієї з 
найвпливовіших для організації влади і порядку структури. 

Реформування системи державної влади і місцевого самоврядування 
повинно вивести суспільство на рівень цивілізованого демократичного 
розвитку з урахуванням потреб і завдань ринкової економіки, з дотриманням 
принципів соціальної справедливості, турботи про найменш захищені верстви 
населення. Без активної підтримки з боку основної маси громадян будь-які 
реформи на основі окремих державних рішень не забезпечать вирішення 
назрілих політико-правових проблем і не матимуть успіху. На жаль, поки що 
Верховна Рада України не отримала від уряду цілісної програми реформ. 
Завдання це не просте, але зволікати з його вирішенням не можна, оскільки 
невиважені, непродумані кроки можуть призвести до непередбачуваних 
наслідків. В цьому нас переконує власний чотирирічний досвід реформ і 
«реформ». 

Не треба бути великим провидцем, щоб передбачити причини і суть 
дискусій при розгляді проекту нової Конституції. Власне 5-6 принципових 
положень, котрі вже тепер по-різному розглядаються в підготовлених чи 
опублікованих проектах, будуть каталізаторами суперечностей. До того ж, 
слід буде визначитися з концепцією Основного Закону — чи вона 
випливатиме зі структури Конституційного договору (де є і прогресивні, і 
дуже суперечливі статті), чи наближатиметься до Концепції, вже схваленої 
Верховною Радою минулого скликання. 

При всій важливості дискусії з цього приводу вона не повинна 
відволікти увагу депутатів, державно-політичного активу і громадськості від 



 

 

набагато важливішого завдання: забезпечення в Конституції і законодавстві, і 
на практиці принципу розподілу влад, розподілу функцій влади. 

Можливо, мало хто замислювався над справжньою причиною протиріч 
між гілками влади в Україні (та й у наших сусідів), зводячи їх часом до 
фактору особистого, шукаючи джерело напружень у позиції, раніше — 
В.Івашка, В.Масола, Л.Кравчука, В.Фокіна, І.Плюща, тепер — Л.Кучми, 
О.Мороза або Є.Марчука. Ніхто ж ніби не сумнівається, що вони хочуть добра 
державі, народу, окремій людині і що висунення їх на ключові позиції є 
результат збігу різних обставин, серед яких далеко не останню займають їхні 
особисті, професійні, ділові, політичні й моральні якості. В чому ж справа, 
чому пересічному обивателю, який послуговується загальнодоступною 
інформацією, постійно підкидається штучна колізія: хто кого переможе — 
Плющ Кравчука чи Кучма Мороза і т.д. Адже повинно бути зрозуміло, що в 
такій ситуації переможців, по суті, не буде, будуть лише переможені, серед 
яких найбільшої поразки зазнає держава, отже — той самий добропорядний 
громадянин. Щоправда, в оцій політичній атмосфері присутній і той, хто 
отримує свою вигоду, — чиновник з довколавладної кухні. Він при ділі, він 
генерує нові «ідеї», розробляє «стратегію» (не подумайте, що стратегію 
розвитку держави — це йому ні до чого), стратегію «мадрідського двору», 
методику цькування «ворожого табору». При ділі чимало і з пишучої на 
замовлення братії. Кожен день підкидає їм свіжі колізії боротьби, «перемог і 
поразок». Є підстава захмеліти від своєї місії, від причетності до «великої 
політики». 

При ділі немало і осіб, наділених справжньою владою, — замість того, 
щоб займатися державними справами, вони щораз мусять порпатися в 
сконструйованій спеціально для них купі вигадок і конфліктів, де, на жаль, не 
трапиться і зернина істини. 

А корінь зла в незавершеності розподілу функцій влади. Дерево влади 
потроху дичавіє, на переплутаних його гілках буйно пішла омела 
корумпованості і злочинства, а садівник-народ міркує: чи його зрізати, чи 
лікувати, чи плюнути і займатися щоденними справами, рятуючись 
самотужки від злиднів, голоду і... держави. 

Незаперечною є думка Президента про необхідність кожному займатися 
своєю справою. Тому, незважаючи на помітну оригінальність нашої 
державницької практики, можна погодитись на будь-яку «вертикаль», на 
одноосібний підбір для неї кадрів, на використання всередині вертикалі 
традиційних, нових і новітніх методів управління. Законодавча влада не 
повинна безпосередньо втручатися у справи виконавчої. Це істина. Так само 
виконавча влада не повинна перебирати функції законодавчої. До тих пір, 
доки ця істина не стане способом організації державної влади, не буде злагоди 
між гілками та чинниками, невблаганно виникатимуть одне за одним непрості, 
шкідливі для загальної справи протиріччя. 

Нинішню хибну практику заклала Верховна Рада минулого скликання, 
надавши право спочатку Президентові, а потім і Кабінету Міністрів займатися 
законотворчою роботою. Цю грубу помилку час виправляти, інакше ми ніколи 



 

 

не виберемося з трясовини суперечностей і суперечок. Що означає видавання 
указів Президента з питань економічної реформи, не врегульованих 
законодавством? Чи може хто, бодай теоретично, пояснити межі 
врегульованості? Чи існують критерії віднесення нормативних актів до 
реформаторських? Чи не повинне саме визначення «реформа» мати юридичні, 
структурні (просторові) і часові параметри? На ці питання сьогодні відповіді 
не існує, а влада організована так, ніби вони є. Це занадто дорогий для 
державного будівництва самообман, збуджувач украй непотрібного для 
суспільства протиборства, наслідком якого будуть тисячі і тисячі незаконних 
правовідносин з усіма наслідками для їх суб'єктів, для конкретних людей. 
Прикладів з цього приводу так багато, що на них можна не посилатися. 

Опонент скаже: не можна очікувати. Вірно, але й поспіх у життєво 
важливих питаннях теж неприпустимий. Тим паче, що укази і постанови часто 
втручаються у правове поле, врегульоване законодавством, приміром, у норми 
Земельного кодексу, ряду інших законів. Хто пояснить людині, котра вступає 
у відповідні правовідносини, чим їй керуватись — законом чи указом? Тим, 
чим вигідніше сьогодні? А якщо за свої дії доведеться відповідати перед 
судом, на що посилатись, — на закон чи указ, які суперечать один одному? А 
суд, між іншим, повинен зважати на закон, лише на закон. 

Ситуація, на жаль, складніша, ніж вона сприймається більшістю людей, 
причому, вона має тенденцію до погіршення. Звичайно, потрібно приймати 
нормативні акти, викликані потребами часу. Потрібно одночасно вносити 
зміни в існуючі правові документи. Це специфічна робота. Без неї не 
обходиться жодна держава. Займаються цією справою законодавчі органи, у 
нас — Верховна Рада. Іншого органу в природі не існує. Звичайно, можна 
створити якусь спеціальну групу у виконавчій владі і займатися там 
нормотворчістю. Можна. Але тоді не треба називати державу республікою, 
натомість соромитися слова «демократія», яке й так у декого з високопостав-
лених осіб вживається з обов'язковим епітетом «безмежна». 

Все це — наслідок нашої загальної недосвідченості в будівництві 
держави. Не варто тому драматизувати ситуацію. Треба її виправляти. 
Формула ж виправлень одна — здійснювати владу на законній основі. Все 
інше — від лукавого. 

Зважаючи на важливість успадкованої колізії, не можна її залишати 
тривалою. Принаймні в новій Конституції потрібно чітко розставити крапки 
над «і», розмежовуючи насправді функції влади. 

5. Настав час відповісти самим собі: в ім'я чого все робиться? А для 
цього потрібно теоретично і практично розкрити всю картину реформ, їх 
кінцеві результати, стан суспільства через стан кожної людини. Тільки така 
політика матиме підтримку громадян. Не випадково у людей виникає підозра, 
що всі передвиборчі обіцянки зводяться до одного: вчепитися за владу, а там 
буде видно. Вдасться щось виконати — добре, не вдасться — обійдеться. 
Можна винного знайти, крайнього. Та й обіцяне, крім того, можна тлумачити 
всяк, тим паче — зроблені обтічні, «круглі» обіцянки: і так можна, і навпаки. 
Які програми — такі й обіцянки. Така й робота. Відповідні і результати. Гаку 



 

 

практику влади, управління і господарювання продовжувати не можна. Про це 
вже багато говорять професіонали. І хоч далеко не всі засоби масової 
інформації дають їм змогу пробитися до широкої аудиторії, голос їх стає 
відчутнішим. Якщо влада не може забезпечити основних параметрів 
організації економічного життя в державі, то вона, принаймні, повинна дати 
можливість суб'єктам господарської діяльності та громадянам самим у рамках 
діючих норм вирішувати питання цієї організації. У зв'язку і цим стає 
зрозумілим, чому ніяка диктатура не зможе забезпечити кращу ефективність 
господарювання, ніж навіть недосконала, але демократія. В умовах диктатури 
у суб'єктів господарювання практично відсутній «люфт» у прийнятті рішень. 
А при відсутності чітко визначених правил гри, якими є економічне 
законодавство та пов'язані з ним інші нормативні акти, громадяни та суб'єкти 
господарювання змушені або йти на порушення (а за це — жорсткі санкції), 
або — скорочувати свою діяльність. 

6. Як розвиваються демократичні процеси в економічній сфері нашої 
держави? Мусимо визнати неоднозначність цього розвитку. З одного боку, за 
роки незалежності в Україні на основі роздержавлення, приватизації, 
утворення нових форм господарювання сформувався досить потужний 
недержавний сектор економіки. Сьогодні в недержавному секторі перебуває 
більше половини промислових підприємств, якими виробляється 40,5% всієї 
промислової продукції, і цей процес триває. З іншого боку, в умовах високої 
концентрації виробництва та дуже високого рівня його монополізації, в 
Україні не набули достатньої сили малі та середні підприємства — важливий 
елемент сучасної економічної системи і один із факторів її демократичності. 
На жаль, останнім часом не приділялось достатньої уваги розвитку 
індивідуальної трудової діяльності громадян. А якщо вже говорити про 
податкові чи інші пільги, про створення міцного середнього класу — важливої 
опори демократії і стабільності, то треба вести мову і про створення належних 
умов для індивідуальної трудової діяльності громадян, для розвитку сімейного 
бізнесу, для малих і середніх підприємств. Розробкою і прийняттям 
необхідних нормативних та законодавчих актів був би забезпечений 
конкретний вклад і виконавчої, і законодавчої гілок влади у цю справу. 

Шлях у нас один — це шлях глибоких економічних реформ. І немає 
найменших сумнівів, що ми будемо йти цим шляхом. Проте монополія на 
істину окремих груп економістів вже призвела до цілого ряду негативних 
соціально-економічних наслідків. Так, у березні 1995 року макроекономісти 
включили в «економічну» доповідь Президента України, з якою він виступив 
перед парламентом, дані про очікуваний спад виробництва валового 
внутрішнього продукту в 1995 році на 5,7%, обсягів промислової продукції на 
1,1 , валової продукції сільського господарства на 1,5%. Фактично ж за перше 
півріччя маємо: спад ВВП — 11,4%, спад обсягів промислової продукції — 
13,6%, спад валової продукції сільського господарства — 8,4%. Такі 
результати змусили виконавчу владу говорити про необхідність корекції 
курсу реформ. Але ж держава не може кожні півроку коригувати свій курс. 
Все треба прораховувати наперед. Ми надміру, здається, захоплюємося 



 

 

макроекономічними схемами та оцінками, забуваючи, що економіка все ж 
таки конкретна і що кожна окрема людина, яка один раз живе на землі, 
сприймає дійсність не макроекономічно, а через свої буденні та водночас святі 
справи: роботу, здоров'я, турботу про дітей, рівень добробуту. 

Та й макроекономісти наші, визначаючи загальну економічну політику 
держави, оперують, в основному, кількома зручними категоріями, уникаючи 
глибокого, саме макроекономічного, аналізу. Чи може хто, скажімо, показати 
динаміку дисбалансу між продажем засобів виробництва і засобів 
споживання? Можливо, такий аналіз пояснив би і суть «розірваних зв'язків», і 
рівень інтегрованості на схід і захід, і формулу взаємозалежності спаду 
виробництва та спаду споживання (взагалі — благодатна цілина для 
українських дослідників), структуру та баланс експорту-імпорту... Звичайно, 
на кожному розділі такого аналізу позначилася б наявність (і відсутність) 
конкуренції, «сатанізм» цін, поспішність при переході на світові ціни в 
сировинних галузях, розбіжність інтересів партнерів, які з веління політичної 
долі залишилися, власне, ще з 1990 року в різних державах (пригадаймо 
«планування по-горбачовськи» на 1991 рік, цінові хвилі 1991 року, розпочаті в 
РРФСР). Що в економіці України наближається до оптимуму, що віддаляється 
і чому? Що робити? 

Це, між іншим, запитання до багатьох учених і наукових колективів, які 
працюють у царині економічної теорії. Де ж такі рекомендації? 

Натомість маємо кілька років експериментаторства, коли долею 
багатомільйонної держави розпоряджаються групи «розробників програм», 
які мало відрізняються складом, проте видають з несуттєвими відмінностями 
нові проекти реформ. Процес іде, єдине, що в ньому стабільне, — егоїстичний 
інтерес деяких членів груп, вплив соціального замовлення і повна відсутність 
відповідальності за результати. 

7. Треба, однак, визнати, що простих рішень в економіці України немає. 
Її стан та рівень ефективності не дозволяють виробити універсальних (з точки 
зору класичного, поступового розвитку) формул для оцінки ситуації і для 
розробки програми дій. За рівнем національного доходу на душу населення, 
щоденним раціоном харчування, підвищенням рівня смертності і 
випередженням нею народжуваності, диференціацією доходів між 
категоріями населення Україна безумовно переміщується в розряд 
слаборозвинутих країн. Одначе не можна нехтувати іншими визначальними 
критеріями: економічний потенціал, що виражається в обсягах виробництва 
електроенергії, розгалуженість транспортних мереж, рівень освіти і 
кваліфікації працюючих — за цими ознаками Україна, безперечно, в числі 
країн розвинутих. 

Вже це одне вимагає нестандартних дій для приведення у відповідність 
економічного потенціалу держави і соціального становища населення. 
Щоправда, не шляхом розвалу виробництва, яким ми фактично йдемо. 

На іншому рівні, ситуація в Україні нагадує становище 30-40-річної 
давності в Радянському Союзі, коли після досягнутого прориву в ряді галузей 
індустрії довелося шукати способи перегрупування сил і засобів для 



 

 

підтягування відсталих сфер суспільного життя. Загально кажучи, треба не 
допустити втрати досягнутих чи успадкованих рубежів і підняти позиції, котрі 
характеризують Україну як слаборозвинуту країну. Зробити це буде набагато 
важче, ніж у Союзі того періоду. Бо тоді країна перебувала на піднесенні, 
рухаючись по крутій спіралі прогресивного розвитку, спираючись на власні 
можливості. 

Чому так важливо врахувати останній аргумент? Справа в тому, що 
згадана двозначність визначення стану України вимагає знайти відповідні 
комбінації заходів. З одного боку, притаманні слаборозвинутій країні, з 
іншого — країні розвинутій. Світовий досвід (за рідкісними винятками, які 
потрібно аналізувати окремо) переконує, що інтеграція в світову економіку 
слаборозвинутої країни лише закріплює її відсталість — бідність веде до 
злиднів. Жаль, що, не маючи об'єктивних підстав, ми діємо поки що саме за 
такою схемою. Наша економіка функціонує за принципом «прожили день — і 
добре». Інвестування в проривних галузях гальмується, по-перше, дефіцитом 
внутрішніх накопичень через низький рівень реального доходу, по-друге, 
недостатністю підстав для інвестування через слабкий внутрішній споживчий 
попит, через розірваність кооперативних зв'язків і певну бідність економічної 
інфраструктури. Якщо заощадження і створюються у розпорядників 
підвищених доходів, то вони йдуть на накопичення власного багатства або 
осідають за кордоном (що майже одне й теж). 

Сказане — одна з фундаментальних основ слаборозвинутої економіки за 
методологією, якою користуються в усьому світі сучасні економісти. Не 
втекли ми і від решти основоположних канонів: — це економіка, що залежить 
від великих іноземних фірм, котрі експортують наші ресурси і деякі матеріали 
(метал, хімічні продукти, а «через них» газ, електроенергію), а також від 
держав, звідки ми одержуємо готові вироби, послуги і капітал; 

— це розчленована економіка, в якій енергомісткі, напівсировинні 
галузі «зав'язані» на зарубіжжя, є його своєрідним продовженням і не дають 
ніяких позитивних імпульсів для інших галузей, котрі буквально гинуть; 

— це економіка зі специфічним безробіттям, надлишком робочої 
сили в малооснащених галузях і там, де виробництво згортається, відірване від 
експортоспроможних та наукомістких галузей; 

— це економіка, в якій витрати «на людину» абсолютно і відносно 
скорочуються (проаналізуймо хоч би статті меморандуму між урядом і МВФ). 
Крім того, слаборозвинута економіка — це ще слабкі зв'язки всередині 
суспільства, де між фактично створеною «матеріальною» аристократією та 
нечисленними владними групами і бідніючою масою людей (близько 90%) не 
існує проміжних соціальних груп, здатних до самостійного продукування 
економічних і політичних суб'єктів. Не існує і не має поки що перспектив для 
цього так званий «середній клас». До нього ми повернемося пізніше. 

8. Тепер же з'ясуємо тезу щодо шляху подолання певної відсталості 
нашої держави. Посилання на критерії слаборозвинутості України з 
очевидністю вимагають корекції форм її інтеграції в світову, найперше 
європейську, економіку. Те, що ми маємо тепер, перетворить Україну з 



 

 

потенційно слаборозвиненої на насправді третьорозрядну країну. Проте ми не 
можемо нехтувати згаданими вже реальними ознаками розвинутості нашого 
суспільства. їх не можна втрачати, для того вони потребують входження в 
міжнародні інтеграційні схеми. В цьому теж одна з особливостей сучасного 
стану економіки і суспільства в нашій державі, котра зводиться до поєднання 
опори на власні сили з розумною міжнародною інтеграцією. Треба завжди 
пам'ятати: інтегрується сильний, слабкий іде в найми. 

Тема і розмір публікації не дозволяють детальніше розглянути суть 
такого поєднання, але в загальному вигляді це має бути: створення власних 
технологічних циклів; змикання інтересів експортоспроможних і працюючих 
на внутрішні потреби галузей; перегляд експортно-імпортної політики, 
звуження її сировинно-енергетичної домінанти; організація контрольованих 
державою транснаціональних промислово-фінансових об'єднань; 
модернізація енергетичного комплексу; стимулювання розвитку сільського 
господарчі підприємства, переробки та зв'язаних з ними промислових 
підприємств; підтримка галузей, що працюють «на людину», зокрема торгівлі, 
побуту, туризму, охорони здоров'я, освіти, культури. В цілому, з точки зору 
влади і управління, це означає посилення керованості 
соціально-економічними процесами з боку держави. 

9. Кілька слів про «середній клас». Ми його ще не маємо. Не маємо і 
передумов створення його найближчим часом. Не тим методом здійснювалось 
поєднання праці і власності. Проте вид діяльності, притаманний середньому 
класу, існує. Він прищеплений на злочинному (навіть так можна сказати) 
стовбурі економіки, принаймні на гілці, що в умовах спотвореної економічної 
політики виявляє ознаки мутації в бік криміналітету. Оскільки є вид діяльності 
і її суб'єкти, на себе вони перебирають природні ознаки середнього класу і 
власне розуміння демократії, економічної свободи та ініціативи. Захищаючи 
свої інтереси, він стає політично активним, об'єднаним, створює свої партії та 
інші організації. В Україні цей процес виразно проявляється в Ліберальній 
партії, ТКУ, «Новій Україні», частково серед соціал-демократів. Причому, всі 
вони демонструють розбіжність форми і суті: одні, прихиляючись до лібе-
ралів, тримають в своїх рядах справжніх «хазяїв життя» усіх мастей, інші — 
відчуваючи орієнтацію на інтерес середнього класу, залишаються економічно, 
організаційно (та й політично) поки що поза попитом, очікуючи своєї черги 
реалізуватися в середній клас за всіма ознаками. 

Все це — верхівка (інколи піна) загального процесу. Він може мати 
перспективу, якщо його виразники зімкнуть свій інтерес з інтересом 
висококваліфікованих робітників, селян, інтелігенції — соціальної бази 
власне середнього класу для економічно розвиненого і стабільного 
суспільства. До того часу, поки це не станеться, партії та організації подібного 
типу, тобто форма процесу, перспективи не мають. 

Це пам'ятка для нас. Пам'ятка в тому розумінні, що до середнього класу 
можна йти, не спускаючи згори йому достаток і економічну свободу, а вести 
зсередини наповнення потрібною сутністю, об'єднуючи соціальну основу 
класу, відстоюючи його інтерес через поєднання праці, власності і демократії, 



 

 

через розвиток власного виробництва. Треба сказати, що наслідки цього 
процесу далекосяжні. Якщо все йтиме, як іде, Україна втратить 
високопрофесіонального працівника у виробничо-інтелектуальній сфері, 
деградують повністю и продуктивні сили, розмінюючись на так зване 
підприємництво, спекуляції, ремісництва. Якщо ж усе йтиме в прогресивному 
напрямку, Україна здатна прорватися до кращої долі. Щоправда, це 
робитиметься не так швидко, як хотілося б. 

10. Через кілька тижнів оновлений Президентом Кабінет Міністрів 
подасть на розгляд Верховної Ради програму своєї діяльності. Значення цього 
документа важко переоцінити. Розуміючи це, керівництво Кабінету Міністрів 
разом з комісіями Верховної Ради намагаються уникнути в ньому недоліків, 
характерних для попередніх проектів подібного виду. Саме через це і уряд, і 
комісії Верховної Ради критично розглядають проект Державної програми 
економічного та соціального розвитку України на 1995 рік, розуміючи його як 
старт довгострокової програми уряду. Аналіз свідчить, що програма 
нинішнього року не уникла згаданих раніше вад, головним чином незбігу 
фактичного стану справ з намірами. 

Наприклад, у проекті передбачено ріст на 1,1 млрд. доларів імпорту при 
заморожених обсягах експорту і суттєве збільшення від'ємного сальдо 
зовнішньоекономічної діяльності. Найбільша частка імпорту передбачена на 
закупівлю енергоносіїв, у зв'язку з чим планується приріст продукції у 
металургійній, хімічній та нафтохімічній промисловості. Водночас 
прогнозується не ріст, а спад на 5,7 відсотка виробництва валового 
внутрішнього продукту (ВВП). Виникає питання: навіщо збільшувати обсяги 
імпорту і залазити в борги, щоб випускати продукцію, яка не дає збільшення 
ВВП? Таких недоречностей (принципового значення) у проекті вистачає. 

Треба уникнути ще на етапі підготовки програмних документів 
можливості використання їх для провокування сутичок між гілками влади чи 
для шельмування попередників. Посилаючись на нашу не найкращу традицію, 
голова Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і 
судово-правової реформи Володимир Стретович слушно зазначив, що, 
здається, частина «реформаторів» краще обізнана з загальними принципами 
економічних теорій, аніж з предметом їх практичного застосування. Це має 
наслідком невідповідність рішень державної влади до суспільних умов, брак 
раціоналізму і прагматизму, схильність перекладати відповідальність за власні 
непродумані адміністративно-вольові дії на опонентів, звинувачуючи 
останніх у торпедуванні політичних і економічних реформ в Україні. 

Треба відмовитися від хибної практики шукати причини прийняття 
власних помилкових рішень та їх наслідків у діях попередників. Недоцільно 
відкидати «з порога» напрацьований раніше досвід і конструювати кожного 
разу власний «велосипед». Говорячи сьогодні про відсутність глибоко 
продуманої концепції реформ, пріоритетів у їх реалізації, галузевих програм, 
не варто забувати про те, що Україна нещодавно займала одне з провідних 
місць у світі з підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Не всі вони 
виїхали шукати роботу в далеких краях. Ми маємо глибокий аналіз еко-



 

 

номічного потенціалу країни, проглядається стратегія розвитку галузей. Треба 
лише звернутися до багатьох існуючих серйозних розробок і актуалізувати їх 
стосовно проблем сьогодення. Варто згадати накопичений досвід і колишніх 
Держплану, Ради Міністрів, галузевих міністерств в організації роботи на 
макро і мікроекономічному рівнях. Уважніше прислухатися до порад 
керівників регіонів, директорів підприємств. Недарма народна мудрість гово-
рить, що нове — це добре забуте старе. В цьому є рація. 

Нам треба навчитися не відмовлятися від власної історії, якою б гіркою і 
суперечливою вона не була, поважати зроблене старшими поколіннями, 
гордитися національною культурою, не зводячи її до рівня 
«шароварно-гопакового» самолюбування або навпаки — до панахид над 
нашою нещасною долею. Патріотизм — це не жонглювання словами про 
соборність і незалежність. Не заснування нових атрибутів незалежної 
державності і зміна державної символіки є визначальними у цих процесах, а 
творення нового Громадянина, повернення у його свідомість довіри до 
держави, доброти у взаєминах між людьми. 

Як найвищу цінність, особливо в умовах нинішніх негараздів і 
обмежених можливостей, ми повинні зміцнювати відповідальність кожного за 
наслідки своєї діяльності, плекати в собі почуття самоповаги, гідності, 
гордості за те, що належимо до великої, талановитої і працьовитої родини, ім'я 
якій Україна! 

«Голос України», 23 серпня І995 р. 
  



 

 

В И С Т УП  
на першому з'їзді шахтарів України 

Передусім про статус і цілі з'їзду, як їх розумію. Я проглянув ті питання, 
які ви запропонували до порядку денного, поспілкувався з людьми, яких ви 
запросили для відповідей на запитання. Вважаю, що взагалі проблеми назрілі, 
гарячі. Тут порушуються питання не законодавчої влади, але уникати їх, 
звичайно, парламент не має права. Так чи інакше, з'їзд, розглядаючи 
економічні, вийде на питання політичні, це зрозуміло. 

Давайте повернемося до передісторії всіх тих проблем, які сьогодні 
виникли, зокрема до 1989 року — це початок процесу. Шахтарі, як учасники 
політичних дій, стали одними з найактивніших у цьому процесі. Які ставилися 
завдання? Дійсно, треба було робити, наприклад, рухомішою систему оплати 
праці, зробити зміни в структурі економіки в цілому. Назріли великі 
проблеми, і їх треба було вирішувати. Але, мені здається, що не всі лідери ваші 
розуміли тоді, хто саме і які цілі переслідував. Якщо коректно висловитися, то 
сьогодні ми прийшли до того, до чого нас і вас вели, починаючи з перебудови. 
Наслідок — розвал величезної держави і сьогоднішній стан. Це треба розуміти 
як об'єктивність. Тому у нинішній ситуації важливо не шукати винних у тому, 
що сталося. 

Отож подобається це чи не подобається, але ми прийняли правила гри, 
не тільки нами писані. І сьогодні ми змушені — і Президент, і Кабінет 
Міністрів, і Верховна Рада, — по цих нотах трати, хоч це не повинно 
продовжуватися безкінечно. Бо, якщо збережеться такий розвиток подій і 
надалі, остаточно загубимо галузь і економіку в цілому, розпорошимо основні 
засоби виробництва, перетворимося на сировинний придаток західних країн. 
Хотів би сказати, що критикуючи, вимагаючи, треба розуміти: ми в такі рамки 
самі себе поставили. Це не до вас претензії, а до влади, бо протягом останніх 
років в Україні немає власної економічної політики. 

Це теж, на жаль, правда. Чи вирішує цю проблему Програма уряду, 
підтримана у Верховній Раді? Не зовсім. Хоча в доповіді Прем'єр-міністра, у 
його виступі звучать вимоги, розуміння необхідності підтримки власного 
виробництва, підтримки пріоритетних галузей, у тому числі і вугільної 
промисловості як складової енергетичного комплексу. Що повинна була б 
робити в цій ситуації Верховна Рада? Не буду розкривати хронологію цієї 
проблеми. Голова Комісії Верховної Ради з питань паливно-енергетичного 
комплексу О.М. Кожушко вам пояснив, що ми півтора року робили для того, 
щоб підтримати шахтарів. Регулювання ринку державою, — тільки це може 
врятувати галузь. Не хочу бути популістом, але в 1991-92 рр., коли 
підвищувалися ціни на вугілля, у Верховній Раді мало хто виступав проти 
цього. Якщо бути добросовісним, і все-таки згадати, то я і тоді казав, що цього 
робити не можна. Треба відокремити від виробничої соціальну сферу, але 
розуміти при тому, що потрібно на це мінімум п'ять-сім років. Інакше 
розвалиться виробництво і ще більше занепаде соціальна сфера. Тим паче, що 
шахтарські селища і сьогодні не відзначаються комфортом. У цих складних 



 

 

умовах рішення про введення межі малозабезпеченості (я розумію — це не 
подобається сьогодні уряду) — вимушений захід. Далі відступати нікуди, 
тому що менш як за чотири мільйони людина не виживе. 

Ми прийняли у Верховній Раді рішення доручити комісіям з бюджету, з 
питань соціальної політики, з питань економічної політики разом з Урядом 
розробити конкретні заходи щодо введення межі малозабезпеченості. Для 
цього є можливості. Розумію, можна не відразу вийти на названу межу, але 
треба визначити термін, коли те може статись. Важливо знайти кошти для 
покриття і цих витрат. У статті 37-й Закону «Про державний бюджет» 
визначені джерела формування стабілізаційного фонду і фонду для розвитку 
галузі. Думаю, що уряд може пояснити: чому це не виконано і що треба робити 
зараз, щоб хоч би в час, що залишився, можна було зібрати близько десяти 
трильйонів. Треба не заяви робити, а конкретні розрахунки. І відповідати на ті 
питання, які ставлять сьогодні люди 

Далі. Ми в першому читанні прийняли і розглянули програму розвитку 
вугільної галузі на перспективу (тобто, Закон про концепцію розвитку галузі) . 
Маючи на увазі, що видобуток вугілля має зрости практично в два рази. Це 
відповідь на запитання, як ставить ся Верховна Рада до галузі в цілому і до її 
перспективи. Реалізувати цю програму можна тільки за рахунок державного 
кредиту: для піднесення галузі, поновлення виробництва, його модернізації, 
закриття і відкриття шахт. Це треба робити. Найближчим часом цей документ 
в другому читанні буде прийнято. Він готувався за участю Міністерства 
вугільної промисловості, Кабінету Міністрів. 

Тут правильно говорили: є поділ влади, своя відповідальність у кожного. 
Є проблеми, які були вирішені в минулому році з допомогою Верховної Ради, 
у тому числі щодо погашення боргів та інше. Та ви й самі це відчували у 
грудні-лютому. Може сьогодні Верховна Рада такі питання вирішувати? Не 
може. Ви пам'ятаєте наприкінці весни ваші акції? Я прийшов на зустріч у 
Будинок профспілок. Після цього була розмова з іншими представниками 
влади, ваші лідери сказали: «Потрібен один хазяїн в країні, навіщо це 
базікання у Верховній Раді». А наступного дня з'являється заява про 
референдум з питань вивчення громадської думки із передбачуваними відпо-
відями на ці запитання. Я змушений був піти на Конституційний договір, який 
обмежив функції Верховної Ради. Те, що від нас залежить сьогодні, будемо 
робити. Але стан, в якому ми знаходимося, не зміниться швидко. А проблеми 
треба вирішувати сьогодні. Тут першочергова роль уряду. 

Буде важко. Думаю, все одно успіх прийде. Цей період треба пережити, 
тому що само по собі нічого не робиться, сам по собі успіх, отже і краще 
життя, не прийдуть. Розумію, що сьогодні треба вирішувати безліч 
конкретних, нестерпних питань, на які важко знайти відповіді. Я зустрінусь з 
вашими представниками, з інвалідами-пенсіонерами і з тими людьми, хто 
відповідає за ці справи в Кабміні, у Верховній Раді. Порадимося, як діяти. Ще 
раз кажу: не можу обіцяти якихось «рожевих перспектив», тому що дуже 
складна ситуація і в шахтарських колективах, і в інших. Ви це теж знаєте, кому 
що ви не просто шахтарі, ви ще й громадяни України. Тому, завершуючи свій 



 

 

виступ, я все-таки хочу сподіватися, що ваш з'їзд закінчиться на 
конструктивній, на творчій ноті. Що вимоги ваші будуть і суворими, і 
об'єктивними, враховуючи ті умови, в яких працюють сьогодні і Кабінет 
Міністрів, і Президент, і Верховна Рада. 

Можу тільки пообіцяти, що стосується Верховної Ради і що від мене 
залежить особисто, буду робити все для поліпшення стану у "ЧІЛЬНІЙ 
промисловості, розуміючи, що від цих рішень залежить становище багатьох і 
багатьох людей. Ми будемо робити все, щоб наша праця була захищена. 

«Голос України», 27 жовтня 1995 р.  



 

 

В И С Т У П  
перед заступниками голів Рад, які ведуть питання 

 агропромислового комплексу 

Знаю, що вам доводиться сьогодні відповідати на дуже багато запитань, 
на котрі простих відповідей не існує. Та найважче тому, що не можна 
пояснити людям причини багатьох ситуацій. Бо, здається, немає логіки в тому, 
щоб жити на селі, працювати як і раніше, сумлінно і не мати від держави ніякої 
віддачі, не повертати затрат на виробництво продукції. Ще й при тому чути, 
що це нібито обумовлено змістом реформ і що це — добре. 

Тому я хотів би більше сказати про своє бачення означених проблем і 
про підходи до них Верховної Ради. 

Коли б я сказав, що ситуація в економіці кризова, тим би нічого нового 
не повідомив, — ви і без мене це добре знаєте. Бо нині йдеться про руйнування 
виробництва, про втрату кооперативних зв'язків, про стагнацію економіки в 
цілому. Доказів, на жаль, надзвичайно багато. Та коли проаналізувати 
ситуацію в агропромисловому комплексі, то доводиться відзначити: в цій 
галузі і спад виробництва, і фінансовий стан господарств зараз такий, що є всі 
підстави вважати його катастрофічним. 

Про це можна судити хоч би по таких фактах. Минулого року на гектар 
ріллі вносилось до 30 кілограмів міндобрив у перерахунку на діючу речовину, 
це означає — нищиться родюча сила землі, катастрофічно деградує основний 
засіб виробництва. Показник у п'ять з половиною разів менший, ніж був 1990 
року, і в тринадцяті, разів менше, ніж у країнах, які ми називаємо 
розвиненими, рівня яких хочемо досягти. 

За Адамом Смітом, «земля — мати багатства, а труд — його батько». Так 
от, тільки завдяки тому, що земля українська ще спроможна на певну віддачу, 
а люди сумлінно працюють, вдалося досягти (якщо враховувати всі нинішні 
обставини) ніби й непогані показників. Але ж це рівень показників 
сімнадцятирічної давності, Тому треба, звичайно, дбати про експортний 
потенціал, про розрахунки за енергоносії, про необхідність кредитів, для того, 
щоб можна було функціонувати нашому виробництву. Потрібно не забувати, 
що земля — наш найбільший потенціал, наше найбільше багатство. Саме тут 
наш експортний потенціал і все, що з ним пов'язано. Якщо держава 
повернеться лицем до села, до потреб сільгоспвиробництва, тоді й буде 
віддача, буде продукція, будуть її запаси, будуть фонди відповідні, які дадуть 
змогу нормально працювати на селі. Та й не тільки на селі. 

Вже не торкаюся фінансового стану господарств. Пригадую зовсім 
недавній час, коли, наприклад, у Київській області не було жодного 
збиткового господарства. А сьогодні в Україні більше половини їх фактично 
збиткові, заборгованість за всіма видами платежів становить понад 300 
трильйонів карбованців. Це відбивається на бюджетній сфері, на фінансовому 
становищі підприємств різних галузей. 



 

 

Тепер про деякі загальні тенденції нашого господарювання, про загальні 
причини того стану, що маємо. У нас справді є деякі об'єктивні передумови 
для того, щоб вести наше господарство, загальну економіку збитково. Тому 
що структура її така. Ми успадкували приблизно п'яту частину економіки 
колосальної держави — Радянського Союзу. В тій економіці необхідно було 
робити структурну перебудову. Найперше — виходячи з потреби її соціальної 
переорієнтації. І в загальних фразах ще в 1985-1986 роках, на хвилі 
«апрельского ветра», речі говорилися правильні — потрібно було робити 
структурні переміни. Але промовами все і закінчилося. Та ось ми одержали 
великий уламок тієї економіки, котрий продукував щороку близько двох 
мільярдів доларів збитків. Тому що структура така: гірничо-металургійний, 
військово-промисловий комплекси, сировинні галузі. Одержавши таку частку 
економіки, ми мусили подбати про забезпечення нових кооперативних 
зв'язків, нових технологічних циклів на території України. Цього не зроблено 
й досі і, власне, й підходів в такому напрямку ще немає. 

Враховуючи цю обставину і те, що затрати на виробництво не 
покриваються доходами, можна зрозуміти потребу у міжнародних кредитах, 
але так, щоб згодом вивільниться від кредитної залежності. Для цього 
потрібно мати власну економічну політику. Висновок, однак, прикрий, — 
протягом останніх п'яти років Україна не має власної економічної політики. В 
цьому основна причина погіршення економічного стану, зростання зовнішніх 
боргів, зростання нашої залежності від міжнародних фінансових організацій. 

Ще раз хочу наголосити: ми змушені сьогодні брати кредити у МВФ, у 
Світового банку для того, щоб мати змогу розраховуватися за постачання газу, 
матеріалів і компонентів для нашого виробництва. Але при всьому цьому 
треба робити конкретні кроки для структурної перебудови економіки. 

Що ж виходить на практиці? Беремо кредити у міжнародних 
організацій, розраховуємося з їх допомогою за газ і нафтопродукти, 
запускаємо те у сировинні галузі, де технологія — високозатратна, 
енергозатратна. Продукцію ж одержимо напівсировинну — у вигляді металу. 
Метал збуваємо за кордон. Частина коштів повертається на підприємство, 
частина десь осідає. По суті, весь експортний потенціал зав'язаний сьогодні на 
енергомістких сировинних галузях економіки, він не спирається на інші 
технологічні цикли, галузі. 

Таким чином, ситуація поглиблюється: бо починаємо споживати 
енергоносіїв все більше — в п'ять-шість разів більше на душу населення, ніж, 
скажімо, у Німеччині, Японії. Імпортуємо і споживаємо газу більше, ніж та ж 
Англія, Німеччина, Франція та деякі інші держави, разом узяті. Безперечно, 
така структура економіки не може бути ефективною. Якщо цей процес 
триватиме, ми можемо автоматично, незалежно від волі політиків, 
розпрощатися зі своєю економічною, а отже, й політичною незалежністю. 

От у чому полягає передумова і нинішнього стану економіки, і 
необхідності змін. Обговорюючи план соціально-економічного розвитку на 
нинішній рік і на перспективу, план розвитку агропромислового комплексу, 
мусимо виходити з цієї обставини. Треба вивільнятися з економічної 



 

 

залежності, поступово створюючи ті плацдарми, які дадуть змогу структурно 
перебудувати економіку, соціально її переорієнтувати на потреби власного 
населення, стимулювати застосування високих технологій. Не маємо права 
закривати очі на те, що деградують насамперед високотехнологічні 
виробництва з солідним науковим потенціалом. Наша, скажімо, 
мікроелектроніка знана у всьому світі. Продукцію Хмельницького 
радіозаводу, ряду вінницьких підприємств із задоволенням купують у 
Німеччині, інших державах. Тим часом загалом наша мікроелектронна 
промисловість ледь животіє, використовує близько 7-10 відсотків від своєї 
потужності. 

Все це свідчення рівня кризи, її глибини, показ потреби шукати 
ефективних шляхів виходу з неї. Вони, на моє розуміння, повинні зводитися 
до державної уваги, державної підтримки, державного кредитування 
ключових галузей, ключових підприємств, які повинні бути своєрідними 
каталізаторами оновлення виробництва. Підтримувати їх для того, щоб можна 
було через них оживити інші виробництва, через зміцнення оборотних коштів 
на підприємствах, зв'язаних виробничою кооперацією. 

Переконаний, що відторгнення держави від процесів в економіці під 
маркою того, що ми за вільний ринок, неприпустиме. Ніхто в світі такої 
позиції давно не сприймає. А в Україні діється так, ніби ми якесь унікальне 
утворення. Ще раз повторюю: це згубна лінія для держави. І не приховую цих 
думок. Вважаю, що, наприклад, ті кроки, які робив уряд Віталія Масола у 1994 
році, виходячи із принципу, що темпи інфляції не мають значення тоді, коли їх 
випереджають темпи нарощування виробництва, були правильними. Гадаю, 
що це абсолютно необхідна умова, яка повинна братись на озброєння 
нинішнім урядом, особливо в такому кризовому стані, коли потрібно рятувати 
і окремі галузі, і економіку в цілому, і закладати надійніші основи для того, 
щоб «жив» бюджет. 

Руйнування економіки, відставання її від потреб держави відчувається 
найгостріше і найперше через бюджетну політику. Не випадково на 
останньому засіданні Президії Верховної Ради, розглядаючи це питання, ми 
запропонували Кабінетові Міністрів утримуватися від виплат за рахунок 
передбачуваних на 1996 рік видатків бюджету. В тому числі й призупинити 
виконання рішення щодо зміни заробітної плати для державних службовців, 
оскільки воно не випливає із загальної концепції реформування економіки і 
стану трав у бюджетній сфері в цілому. Тим більше, що під прикриттям зміни 
заробітної плати вводиться підвищення комунальних платежів, та ще й так, що 
витрати сімейного бюджету зростатимуть набагато більше, ніж доходи. 

Парламент прийме постанову або закон, аби утверджувати 
відповідальне ставлення до бюджету, до Закону про бюджет. 

Це обумовлено, зокрема, тим, що на основі аналізу звіту Кабінету 
Міністрів про виконання бюджету у 1994 році створюється враження, ніби 
бюджет приймається «для годиться», а витрати здійснюються так, як хто того 
забагне. Подається звіт без інформації про всі статті бюджету, аби якось вийти 
на загальні параметри. А те, що всередині бюджету робиться, не звертається 



 

 

увага. От і виходить, що основний закон, за яким живе держава, це, так би 
мовити, для форми, а уряд чи міністерства жонглюють коштами, як їм 
заманеться. Схоже, що чи не вперше в історії Верховної Ради буде підхилено 
звіт. Проект постанови передбачає звернення до Прокуратури відносно 
притягнення до відповідальності людей, причетних до порушення бюджету. 

Подібному ставленню до бюджету буде покладено край. Державний 
бюджет віднині буде взято під жорсткий контроль. Для того незабаром 
розглянемо проект Закону про Контрольну палату Верховної Ради, яка 
слідкуватиме за використанням бюджетних асигнувань державними 
структурами. А далі, можливо, зробимо її і Державною контрольною палатою, 
щоб можна було з її допомогою контролювати виконання бюджету і на 
місцевому рівні. Хоч це справа дещо пізнішого часу. 

Важливіше сьогодні подивитися на те, що робиться у цілому в державі, у 
центральних відомствах. Вже тепер контрольну функцію Верховної Ради в 
цьому напрямку посилено. Аналіз, до речі, дає підстави для серйозних 
висновків: відомства, підприємства користуються бюджетними засобами 
занадто довільно. Більше того, виходить так, що міністерство або відомство 
одержує бюджетні кошти під конкретні потреби, а фінансуються 
посередницькі організації, приватні підприємства. Причому обсяги такого 
вільного ставлення до бюджетних коштів сягають мало не половини цих 
ресурсів. Відтак назрілим стає питання і про створення Державного 
бюджетного банку, і про вдосконалення роботи казначейства. Адже 
найбільша грошова маса рухається саме в бюджетній сфері. Треба, щоб ко-
мерційні банки мали серйозного конкурента. Тоді буде конкуренція, не так 
різко зростатиме процентна ставка, комерційні банки працюватимуть в 
умовах, значно ближчих до реалій господарського життя. 

Хотів би також торкнутися заходів щодо подолання кризового стану в 
аграрному секторі та програми реформування агропромислового комплексу, 
про яку йшлося в грудні на нараді за участю вищих керівників держави і 
представників областей. 

На мій погляд, учасники наради вчинили правильно, не схваливши 
проект програми, розроблений Кабінетом Міністрів. В цьому документі, 
досить солідному за обсягом, кожен з нас зустріне до болю знайомі речі. Це 
сумнозвісна продовольча програма брежнівського часу, наслідки якої ми 
бачимо тепер. І методологія цієї програми точно така ж. По суті, ця програма 
розроблена Мінсільгоспом для Мінсільгоспу. Це ніяка не національна 
програма. Вона абсолютно нічого не дає для села, ніколи не буде виконана. 

Якщо говорити про справді національну програму, то в ній повинні бути 
визначені завдання для міністерств машинобудування, хімічної 
промисловості, банківської системи, сервісних підприємств і галузей, для тих, 
хто реалізує продукцію тощо. Звідти має випливати перелік законодавчих 
актів, які регулюють відносини в агропромисловому комплексі, 
«вмонтовують» його в цілому в економіку України. Цього ж нічого в проекті 
немає. Тому це не національна програма, це, так би мовити, план добрих 



 

 

намірів тих, хто сьогодні керує Міністерством сільського господарства — і не 
більше. 

Власне, до чого насправді зводиться оця програма, викладено на одній 
сторінці. А йдеться про перетворення агропромислового комплексу на 
дрібнотоварне виробництво. Решта сторінок присвячена введенню 
індустріальних технологій. Тобто тут взаємознищувальні вектори, 
суперечність, яка в результаті все зводить до нуля. Те, про що говориться на 
тій одній сторінці, означає розвал агропромислового комплексу, розвал 
виробництва в цілому. Документ, власне, дублює відомий Указ Президента 
осені 1994 року, в якому міститься кілька протиріч. 

А тим часом Кабінет Міністрів готує постанову, ніби є такий закон, 
проводить ці підходи через поправки до Земельного кодексу, де в одній статті 
є декілька протиріч. Треба пояснити, як будуть вирішуватися питання 
земельних відносин, коли в одному абзаці пишеться про паювання землі без 
визначення в натурі, а в іншому — про те, що вихід людини із господарства 
забезпечується із земельною ділянкою в натурі. Хотів би побачити, як 
справедливість буде забезпечена. Спробуйте справедливо розподілити землю 
у будь-якому конкретному селі. Що з того вийде? 

В Угорщині я знайомився зі справами в одному кооперативі. Там казали: 
«Ми багато чого правильно зробили, але й зробили одну дурницю — зачепили 
землю». Те ж саме й литовці повторюють, росіяни. З болгарським головою 
парламенту недавно зустрічався. Він теж застерігав від помилки із землею. 
Якщо ми зруйнуємо систему господарювання, то відновити її довго не 
зможемо. Тільки еволюційно, за тривалий час можна прийти до того рівня 
ефективності, який дає, наприклад, французький, німецький, американський 
чи канадський фермер, структура господарства якого разом з партнерами 
нагадує нашу кооперацію і спеціалізацію господарств на основі 
індустріальних технологій. 

Наш Земельний кодекс передбачає право приватної власності на землю. 
До речі, я був співавтором цього документа, а там передбачено право 
приватної власності на землю, бо воно фактично у певних межах існує 
сьогодні в Україні, закривати на це очі не можна. Але ж це зовсім не означає, 
що такі ж відносини власності необхідні як умова організації товарного 
виробництва, що індустріальна сучасна технологія повинна бути порушена. В 
ім'я чого? Щоб землю перевести в оборот, щоб вона стала предметом 
купівлі-продажу? Навіть не те важливо, хоч це суттєвий компонент. Ставиться 
«суперзавдання»: зруйнувати існуючу систему господарювання як таку. Для 
чого це робиться? 

Всі прекрасно розуміють, що дай сьогодні на українську землю сучасну 
технологію, добрива і все інше, то українці наповнять Європу дешевою та 
якісною продукцією. А в Європі система акцизів, митних тарифів таким чином 
влаштована, щоб захистити свого фермера. 

На Заході держава дотує виробника для того, щоб зайвої продукції не 
викидав на внутрішній ринок. У Східній Німеччині кооперативні 
господарства дотують, щоб не займали частину посівних площ. Бо з'ясувалося, 



 

 

що кооперативи, створені у Східній Німеччині, ефективно працюють не 
менше, ніж фермер у Західній Німеччині. Якщо кооператив одержує 
відповідну техніку і все інше, то «врятуватися» від нього, для утримання 
відповідного балансу всередині держави, можна тільки скороченням площ для 
обробітку. 

У Східній Німеччині — сам бачив — деякі ферми закриті, поля стоять не 
оброблені, але компенсацію фермери одержують і з Європейського 
Співтовариства, з федерального бюджету, з місцевого бюджету. 

Сьогодні східні німці прагнуть створювати спільні підприємства з 
українськими господарниками. Чому? Тому, що по лінії спільного 
підприємства вони можуть повніше використовувати свій капітал і 
одержувати більше прибутку, ніж з тієї бази, що є вже на власній території. 

Вдаюся до деталей, бо є небезпека одержати те, що мають деякі сусіди: 
худобу вивезли, тепер нічим відтворювати стадо. Порівняно з 1990 роком ми 
третину поголів'я «скинули». А це, зрозуміло, тенденція загрозлива. Нам треба 
міняти структуру тваринництва — не викликає сумніву. Слід збільшувати 
м'ясне поголів'я, а відтак змінювати і структуру посівних площ і т. д. 

Сьогодні не повинно спрацювати гасло: закрити кордони, не вивозити 
нічого, бо ми пропадаємо, у нас, бачите, в самих не вистачає. Це орієнтація 
помилкова. Навпаки, треба дати господарнику можливість виходити на 
експорт. Але питання полягає в тому, з чим виходити на експорт, як допомогти 
йому в цьому? 

У нас є конкретні приклади такої роботи. Є спеціалісти, які шукають 
зарубіжних інвесторів таких, що не питають, продається земля у нас чи ні, а 
дають свої гроші — купуйте комбікорми, купуйте молодняк, вирощуйте, 
разом придбаємо техніку, подбаємо про транспорт, і, без посередників, за 
індикативною світовою ціною реалізуємо продукцію. Більше 50 відсотків 
прибутку від цього одержує українське господарство, отже, завдяки цьому має 
можливість розвиватися, платити нормальну ціну партнерам, у тому числі 
тим, хто поставляє молодняк. 

Вважаю, що такий спосіб господарювання підходить нам. Тоді не треба 
обмежувати експортних можливостей, експортних намірів конкретного 
господарства. Тому що воно одержує від своєї продукції повноцінний 
прибуток, з якого платитиме податок. Тобто — користь загальна. 

А те, що планується деякими «теоретиками» стосовно розвалу 
господарства — серйозно і небезпечно. Уявімо собі: кілочки забили і людині 
показали — оце там «на приярку» або «на новенькому» (в кожному селі 
по-різному називаються ці угіддя) — твоя земля. Уявімо, що це діється отут 
під Києвом, у Києво-Святошинському, Броварському чи Бориспільському 
районах. Дядько вийшов на пенсію, в нього є в натурі земля. Вона має сьогодні 
вартість, скажімо, 8 тисяч доларів за гектар. А в нього син у Києві живе та й 
каже: «Я тебе, батьку, догляну, давай виходь із господарства». А тоді ж за 
законом чи за указом треба, щоб господарство при виході компенсувало йому 
землю. От зібралися, скажімо, чоловік двадцять чи тридцять і пред'являють 
своє право на земельні ділянки. А господарство коштів не має. (Воно навіть 



 

 

сівалку неспроможне придбати). Тоді спрацьовує закон про банкрутство, 
відбувається розпродаж його власності, в тому числі й землі. Знайдуться 
люди, які цю землю куплять. Хто ж вони? Ті, що на землі працюють чи будуть 
працювати? Ні. Ті, що мають долари. На початку йтиме пристойна ціна, але 
пізніше, в період масового розпродажу, земля продаватиметься за безцінь. 

Той, хто сьогодні купує землю, робить це не для того, щоб 
господарювати, а для того, що відмити капітал. Це перше. А друге — земля 
згодом дорожчатиме, як це відбувається в усьому світі, — щоб акумулювати 
капітал. 

І на тому кінець — ми не матимемо виробництва, й вже не кажу про 
індустріальну технологію. Бо ж з господарства можна вийти і зі святою надією 
на хазяйнування. А моя, припустимо, ділянка в земельному наділі 
господарства посередині. Мені треба дорогу нарізати, проїхати туди по чужих 
ділянках і т. д. Тобто ми вчинимо базар, якого, мабуть, історія 
землекористування ще не знала. 

Тому треба сім разів подумати перед тим, як вдаватися до подібних 
кроків. 

Я не обстоюю колгоспний принцип господарювання. Не про те мова. 
Відстоюю базу, створену для індустріальної технології. Вона лише забезпечує 
ефективність і можливість прориву до кращого рівня виробництва. Приклади 
розумного використання цих можливостей є. У моєму виборчому окрузі в 
колгоспі «Комсомолець України» розпаювали господарство і землю теж. 
Запитую в голови агрофірми: «Василю Андрійовичу, коли ви проводите 
«планірку?» Він каже: «Не проводжу. У мехдворі на 15 хвилин зустрічаюсь з 
їх спеціалістами, цікавлюсь, чи є питання, щоб я їх вирішував? Нема? Отже, 
працюємо далі». 

Не може в цьому господарстві людина вийти на роботу напідпитку, — 
переживає за дивіденди, за своє. І результати праці надійні. Господарство і 
нафтопродуктами забезпечене, і всім іншим. 

Важливо, що нинішня правова база дає змогу цього досягти. 
Недавно перший віце-прем'єр П.І.Назаренко розповів, що в 

Дніпропетровській області напрацьовано три схеми реформування сільського 
господарства, АПК. Ефективного реформування. І це зроблено на діючій 
законодавчій основі, а не всупереч їй. Так у чому ж проблема? 

Порівняймо поправки до Земельного Кодексу, що пропонуються П.Т. 
Саблуком, і чинний Земельний Кодекс. В Земельному Кодексі фігурує 
«земельна частка», в поправках — «земельний пай». В чому принципова 
різниця? Свого часу у Верховній Раді голову ламали над тим, як зробити, 
по-перше, щоб задовольнити право кожної людини, що живе в селі, на 
безплатну частину землі. І, по-друге, як не зруйнувати господарство. Вийшли 
на категорію земельної частки, яка є, грубо узагальнюючи, результатом поділу 
всього земельного володіння в межах сільради на все населення, що тут є. І 
через землі запасу, землі резерву визначили місце, де людина свою цю частку 
може реалізувати безплатно. А якщо хоче стати фермером, то, будь ласка, має 
знову-таки законодавчу основу для того, щоб реалізувати це право. А пай 



 

 

земельний передбачений і Законом «Про колективне господарство», 
стосується тих, хто зв'язаний з господарством — він більший від частки. 

Якщо виходить людина з господарства, має право на пай, але реалізовує 
це право на землях запасу. Коли вони вже зайняті, — аж тоді господарство 
поступається частиною свого наділу без порушення сівозміни. Тим самим не 
руйнується саме землеволодіння. 

Запропонованими поправками до Земельного Кодексу все це 
перекреслюється. А ми ж говорили, що захистимо інтереси і вчителів, і 
лікарів, і працівників культури, і всіх, хто живе на селі. 

В Земельному Кодексі є недосконалості. Особливо, якщо говорити про 
землі міст, приміських зон. Треба справді вносити зміни і доповнення, але так, 
щоб в корінних питаннях не припуститись помилок. 

Інша проблема в тому, що на основні компоненти виробництва: основні 
засоби, робочу силу, енергоресурси — ціни в попередні роки не були 
адекватними, не відповідали справжнім затратам. Поки все регламентувалося 
в межах держави, то баланси якось утримувалися. Говорити про об'єктивні 
закони економіки тут не доводилося. 

Тепер вийшло так, що енергоресурси вливаються у технологічний потік 
за цінами світовими або й вищими за них, а ціна на основні фонди і заробітна 
плата (як вартість робочої сили) штучно стримуються. Знову ж таки — 
дискримінація стосовно тих товаровиробників, які працюють на землі. Щоб 
ліквідувати цю дискримінацію, потрібно передусім ввести ціну на землю, 
перевести її у вартість продукції. Як це можна зробити? 

Незабаром у Верховній Раді розглядатиметься проект Закону «Про 
плату за землю». Пропоную виставити ціну приблизно три тисячі доларів за 
гектар землі. При 30-центнерному урожаї на тонні хліба додається вартість 
приблизно 15 доларів. Це плата, яка здорожчує продукцію, але вона 
повернеться в господарство прибутком, і з нього воно платитиме основний 
податок, а іншу частину повертатиме на відновлення землі, на меліорацію, на 
всі інші потреби. Якщо буде так, тоді опосередковано земля опиниться в 
обороті — вартість її переноситься на продукцію. Це дасть змогу, зокрема, 
підвищити заробітну плату тим, хто працює на селі. Тим самим буде зменшено 
кількість податків. Можна залишити 3-4 основні податки, де ключовим буде 
податок на землю. Тоді з'явиться стимул до ефективності виробництва, 
впровадження нових технологій. 

Переконаний, що рано чи пізно ми повернемося до такого підходу, якщо 
хочемо, щоб земля давала повну віддачу. Коли буде так, тоді і контакти 
сільгоспвиробника з банківськими структурами зміняться і будуть приблизно 
такими, якими вони еволюційним шляхом стали в інших країнах. 

Колишній міністр сільського господарства Канади повідав, що держава 
дає фермерам позику під три проценти. Якби наше село отримало кредити від 
держави під три проценти... Чи був би спад виробництва? 

Вірю, що ми відродимо наше село, сільське виробництво. Воно 
розвиватиметься не гірше, ніж у Канаді чи Німеччині. Так буде. Я в цьому 
переконаний. 
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Про стратегію і тактику  
Соціалістичної партії України  

на сучасному етапі 
Доповідь на III загальнопартійній конференції  

17 лютого 1996 року 

У житті кожної політичної партії є події, які в історичній перспективі 
набувають значення етапних. Такою етапною віхою, поза сумнівом, має стати 
і III загальнопартійна конференція СПУ. 

Неупереджений, критичний аналіз діяльності нашої партії переконує, 
що період становлення її у багатопартійній системі України завершується. 
Перед нею постає необхідність переходу до якісно нового етапу її розвитку. У 
зв'язку з цим виникає потреба, по-перше, оцінити пройдений шлях, 
відзначивши позитивні та негативні якості, яких набула партія у період свого 
становлення, і відтак усвідомити її сучасний стан; по-друге, сформувати точне 
уявлення про ті соціально-економічні та політичні умови, якими диктується 
необхідність входження партії у новий етап її розвитку; нарешті визначити 
особливості стратегії і тактики СПУ на новому етапі та сформулювати 
завдання партії на найближчий період 

Головне питання, на яке ми повинні відповісти, полягає в тому, щоб 
чітко визначити сучасний характер і тенденції економічного та 
соціально-політичного розвитку України. 

В оцінці характеру сучасного розвитку України Соціалістична партія 
виходить з того, що поглиблення соціально-політичної, культурної і духовної 
кризи в Україні в останні роки визначальною мірою зумовлене глибокою 
кризою її економіки. 

Стан економіки України на початок 1996 року вражає як обсягами 
руйнування матеріальних продуктивних сил, ступенем деградації головної 
продуктивної сили суспільства — трудящого, так і масштабністю спотворення 
системи виробничих відносин. 

Виробництво основних продуктів харчування на душу населення у 1995 
році порівняно з 1990 роком скоротилося у 2-6 разів; падіння виробництва 
товарів широкого вжитку було ще більш значним: виробництво тканин усіх 
видів зменшилося за цей період більш як у 7 разів, трикотажних виробів майже 
у 14, взуття майже у 10 разів. В основі такого падіння — руйнування 
індустріальної бази України, найперше, згортання процесу оновлення 
виробничих фондів, особливо у першому підрозділі суспільного виробництва. 
Один лише приклад: якщо у 1990 році в Україні було виготовлено 520 
промислових роботів, то у 1994-1995 роках їх виробництво повністю 
припинено. Доля амортизаційних відрахувань у структурі собівартості 
промислової продукції впала проти 1990 року більш як у 10 разів, а доля фонду 
нагромадження в структурі національного доходу знизилася майже на дві 



 

 

третини; лише за 1995 рік загальна сума капіталовкладень скоротилась більш 
як на третину. 

Найбільш відчутного у^ару завдано людському фактору виробництва — 
продуктивній робочій силі суспільства, що зазнала в останні роки кількісних 
та якісних деформацій. Лише у 1995 році перебували у відпустках без 
збереження зарплати більш як 4 мільйони працівників, а в режимі неповного 
робочого часу було зайнято протягом року близько 1,5 мільйона трудящих. За 
цих обставин в Україні утворився «дикий» ринок праці, де в умовах 
нерегламентованої зайнятості працює третина працездатного населення. 
Відбувається інтенсивне «вимивання» висококваліфікованих працівників 
наукомістких виробництв та галузей, що визначають науково-технічний 
прогрес. Водночас руйнується система професійно-технічної підготовки 
молоді, а також система перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працюючих на виробництві, істотно зменшуються обсяги підготовки 
інженерно-технічних спеціалістів та фахівців аграрного сектору економіки. 
Відтак в Україні йде небезпечний процес дискваліфікації робочої сили, який 
набуває незворотного характеру. 

Попередня система виробничих відносин, що будувалась на домінуючій 
ролі державного сектора економіки, майже повністю зруйнована. Через 
штучно задані інфляційні та приватизаційні процеси різко скоротилась доля 
основних фондів і оборотних коштів, що перебували у державній власності. 
Практично втрачена керованість державним укладом економіки: знищено 
механізм державного управління виробництвом, суттєво деформована 
система коопераційно-виробничих зв'язків між державними підприємствами 
Активно руйнується кооперативний економічний уклад на селі, 
перспективний для використання сучасних індустріальних технологій у 
аграрному секторі економіки. 

Таким чином, економіка продовжує перебувати у глибокій кризі, і немає 
ніяких підстав вважати, що ситуація стабілізується і починається процес 
економічного одужання. Тому, коли заявляють, що темпи падіння 
виробництва у минулому році зменшились порівняно з попереднім періодом, 
то пояснення цьому лежить на поверхні: економічна база скоротилась так, що 
вже вичерпано ресурс падіння. 

По суті, Україні нав'язано згубну політику, при якій пріоритет було 
надано розподільним і обмінним відносинам у якості засобу перекачування 
ресурсів виробництва у непродуктивні сфери та паразитичному споживанню 
нових «хазяїв життя» за рахунок істотного недоспоживання переважної 
більшості населення, замість об'єктивно необхідного пріоритету виробництва 
у процесі суспільного відтворення. 

У такій спотвореній системі виробничих відносин інтереси суб'єктів 
суспільного виробництва спрямовуються не на ефективне використання і 
примноження виробничого потенціалу та на продуктивну працю, а на 
грабіжницько-спекулятивне збагачення тих, хто опинився при владі, у кого в 
руках виявилися значні кошти і матеріальні ресурси, тобто пануючого 
прошарку державної бюрократії та кримінально-мафіозних угруповань. За цих 



 

 

умов відбудеться катастрофічний за соціальними наслідками підрив сус-
пільної престижності чесної, кваліфікованої праці; водночас блокується 
формування механізмів мотивації та стимулювання продуктивної 
підприємницької діяльності. 

Внаслідок цієї антисоціальної політики в Україні суттєво деформується 
існуюча класова структура суспільства, традиційні суспільні класи втрачають 
свою якісну визначеність, розпадаючись на чисельні соціальні угруповання 
перехідного типу, які характеризуються специфічними спільними інтересами 
щодо їх участі у процесі виробництва, привласненні та перерозподілі 
власності, насамперед державної. Основними з таких соціальних угруповань є 
трудящі підприємств різних форм власності, організацій та установ, більшість 
інтелігенції, що складають зверх двох третин дорослого населення України, а з 
урахуванням пенсіонерів їх доля становить більш чи три чверті дорослого 
населення країни. 

На другому полюсі визначаються паразитуючі групи — так звані «нові 
українці», посередницько-спекулятивний і мафіозно-кримінальний 
«середній» ерзацклас, що обслуговує систему тіньового перерозподілу і 
тіньового споживання /переважно у столиці та великих містах/, групи, які 
разом з люмпенізованими, декласованими елементами складають не більше 15 
відсотків населення. 

Разом з тим становлення нової класової структури суспільства 
відбувається на суперечливій основі. Головна суперечність полягає в тому, що 
принципи нав'язаної владою системи розподілу суспільного продукту /за 
рецептами МВФ, Світового банку та інших «рятувальників» України/ не 
відповідають характеру процесів, яким підпорядковане виробництво. 

Розподіл, по суті, орієнтується на проїдання національного багатства, 
створеного працею чотирьох поколінь радянських людей. 

У той же час виробництво не лише не забезпечує навіть простого 
відтворення існуючого виробничого потенціалу, але падає абсолютно. Якщо 
матеріальне виробництво за останні роки зменшилося у два рази, то рівень 
середньої заробітної плати у сфері матеріального виробництва скоротився 
більш ніж у чотири рази. За рахунок проїдання суспільного багатства 
підвищився у десятки, сотні і навіть тисячі разів рівень особистого 
споживання лише у верхівки мафіозно-бюрократичних кланів та 
представників так званого «середнього» ерзацкласу. 

Відтак названа вище суперечність виявляється в тому, що необхідність 
підтримання досягнутого рівня споживання паразитуючих соціальних груп 
об'єктивно обмежується зменшенням обсягів національного багатства, яке 
інтенсивно проїдається при подальшому падінні суспільного виробництва. 
Намагаючись за цих умов реалізувати згадану необхідність, задовольнити 
корисливі потреби «господарів життя», продовжується курс на нарощування 
зовнішньої заборгованості держави, що виходить за межі її економічної 
безпеки, підриває основи розвитку майбутніх поколінь, створює реальну 
можливість втрати Україною державного суверенітету. 



 

 

Такий економічний курс призвів до того, що лише за три останні роки 
заборгованість держави іноземним кредиторам досягла величини, котра 
потребує для її обслуговування суми, яка вдвічі перевищує бюджетні витрати 
на охорону здоров'я, освіту та культуру разом узяті. 

Проте і закордонні позички спрямовуються за вказівками міжнародних 
фінансово-банківських центрів /які підпорядковані світовій фінансовій 
олігархії/ не на потреби виробництва, а осідають у сфері непродуктивного 
обігу, на спотвореному ринку так званих міжбанківських послуг та валютному 
ринку. 

За минулі п'ять років об’єктивно необхідна структурна перебудова 
економіки України залишилась практично без потрібних фінансових та 
матеріальних ресурсів, посилюючи тим руйнівні процеси у народному 
господарстві. Більше того, структурні зміни, що відбувалися у цей період, 
спрямовувалися у напрямку переорієнтації виробництва на випуск переважно 
проміжних продуктів. За цей час доля енергетики та нафтогазової 
промисловості у загальному обсязі виробництва збільшилась майже у два 
рази. При тому, що доля машинобудування скоротилася вдвічі: з однієї 
третини до однієї шостої. 

Україну цей шлях веде до повного індустріального банкрутства, до 
перетворення її на звалище відходів та напівколоніальний ринок 
третьосортних закордонних товарів, фактично — до знищення національної 
економіки. 

По суті, виробничо-промислова і фінансово-банківська та кредитна 
політика стала вирішальним важелем блокування, а фактично — нищення 
виробництва, перетворення України в доіндустріальну державу. 

Але найбільш яскраво політико-економічне спрямування «ре-
форматорського» курсу, відстоюваного Президентом, виявляється в аграрній 
та особливо земельній політиці, яка нав'язується селянам. В її основі — 
знищення землі як основного продуктивного ресурсу України, втягнення 
цього ключового елементу національного багатства у сферу спекулятивного 
обміну шляхом штучного перетворення в «товар», створення таким чином 
умов для кримінального перерозподілу землі, що є загальнонародною 
власністю. 

Не викликає сумніву, що подальша реалізація принципів нав'язаної 
суспільству системи розподілу неминуче призведе до повного пограбування 
трудящих, до відродження гострої соціально-класової боротьби та жорстокої 
боротьби між паразитуючими групами суспільства за наступний перерозподіл 
власності і життєвих благ. 

Образно кажучи, нинішня політика закладає на рівні базисних відносин 
потужну вибухівку, що здатна в будь-який час підірвати нестійкий соціальний 
мир та призвести до масштабних соціальних потрясінь. Суспільство все 
помітніше розколюється на паразитарну купку «хазяїв життя» і 
криміналізованих елементів та трудові знедолені верстви населення, чотири 
п'ятих народу України, що опускаються за межу бідності. 



 

 

Визначаючи особливості сучасного політичного розвитку України, 
Соціалістична партія України виходить з принципової обумовленості 
політичних процесів характером базисних відносин. 

Політичний розвиток України, після обрання у 1994 році нового глави 
держави, характеризується прискореним визріванням істотної суперечності, 
яка виникла раніше у сфері політичних відносин. Зміст цієї суперечності 
полягає в тому, що державна влада, представляючи формально загальний 
інтерес суспільства, фактично здійснюється в особливих, антисоціальних 
інтересах незначної його частини, всупереч життєвим інтересам переважної 
більшості суспільства. Дана політика, будучи антидемократичною за своєю 
суттю, потребує відповідних форм і методів її реалізації. 

Яскравим тому свідченням є відвертий тиск, погрози, шантаж з боку 
Президента України і його оточення на законодавчий орган при розгляді 
Закону про владу та перед підписанням влітку 1995 року так званого 
Конституційного договору. Разом з тим обмежений, антидержавний характер 
соціальної бази такого правління, посягання якого на життєві інтереси 
переважної більшості населення викликає природний опір з боку суспільства, 
обумовлює необхідність використання силових методів продовження своєї 
політики. Останнє втілюється в значному нарощуванні силових структур 
держави, що відбувалось у цей період, при одночасному посиленні 
психологічного тиску на суспільну свідомість через засоби масової 
дезінформації. Таким чином, характер державної влади в Україні останнім 
часом набув ознак авторитарного президентського режиму, що визнає і сам 
JI.Кучма. Цей режим правлячій верхівці вдалося тимчасово закріпити у 
Конституційному договорі між Верховною Радою та Президентом України. 

Цією обставиною зумовлені участь та дії глави держави у 
конституційному процесі, що підпорядковані головній меті правлячої 
верхівки — за будь-яку ціну закріпити своє становище, не допустити 
прийняття справді демократичної Конституції України. Найперше, цим 
зумовлене протистояння між Президентом України та Верховною Радою 
України, закономірність якого підтверджується досвідом Росії, Білорусії, 
Казахстану, інших держав, що утворилися на території колишнього Союзу 
PCP і проводять аналогічну політику. 

З іншого боку, нехтування життєвими інтересами переважної більшості 
народу неминуче веде до появи в Україні широкої опозиції. Першу хвилю її 
склали ті політичні сили, які увібрали в себе активну частину старшого 
покоління, насамперед пенсіонерів, що були найбільш жорстоко пограбовані 
державою. Поруч з цим здійснення політики в інтересах паразитарних, 
антидержавних соціальних груп породжує суперечності в середині самої 
державної влади, найперше, між представницькими та виконавчими владними 
структурами, між центральними і місцевими органами, навіть в середині 
виконавчої влади і т.д. 

Очевидно, що продовження згубного для держави курсу «реформ» в 
інтересах окремих мафіозно-бюрократичних кланів, всупереч нагальним 
потребам розвитку суспільства, створює реальну можливість консолідації 



 

 

різних політичних сил та формування загальнодемократичної опозиції 
згаданому курсу, його ідеологам, пропагандистам та організаторам. У цьому 
процесі обов'язково зростатиме роль політичних партій, особливо партій 
лівого спрямування, а відтак зростатимуть вимоги до організаційного та 
ідейно-теоретичного рівня їх діяльності. 

Соціалістична партія України, усвідомлюючи потребу розвитку 
багатопартійної політичної системи в Україні, водночас відзначає, що 
переважна більшість зареєстрованих політичних партій залишається у 
зародковому стані, не визначившись навіть теоретично у програмній меті 
своєї діяльності. Разом з тим ряд правих та центристських партій, стикаючись 
із зростаючою конкуренцією між ними, вимушені шукати власну нішу у 
політичному спектрі, спекулюючи при цьому на соціальних цінностях, які 
відстоює Соціалістична партія України /як це було під час останніх виборів 
майже в усіх передвиборних програмах кандидатів. 

Оцінюючи перспективи розвитку політичного процесу в Україні, 
Соціалістична партія України розглядає зовнішньополітичні умови в якості 
істотного фактору впливу на політичну ситуацію в Україні. Партія виходить з 
того, що порушення геополітичної біполярності, пов'язане з розпадом світової 
соціалістичної системи, призвело не стільки до багатополюсності світу, 
скільки до захоплення пануючих позицій у світі країнами так званої «сімки» та 
їх намагання встановити новий світовий порядок за своїми мірками. 

Фактично група країн використовує міжнародні організації, воєнну силу 
і фінанси для того, щоб керувати світом, утверджуючи своє верховенство, 
нав'язуючи іншим країнам політичні, економічні, культурні цінності. Цій же 
меті слугує втягування окремих країн Центральної та Східної Європи у Н 
АТО, спекуляції на прийнятті їх у Європейський союз і т.д. 

Політика Заходу щодо країн СНД, як свідчить практика, спрямовується 
фактично на те, щоб підтримувати у пострадянських державах стійку 
нестабільність і невизначеність у контрольованих межах, перешкоджаючи 
зближенню країн Співдружності, усуваючи у такий спосіб конкурентів на 
світовому ринку та заволодіваючи природними багатствами народів 
колишнього СРСР. Здійснення такої політики зумовлює орієнтацію правлячих 
кіл Заходу переважно на підтримку президентських режимів, в тому числі в 
Україні, що вступає в протиріччя з європейською традицією розвитку парла-
ментаризму і водночас зі світовими тенденціями руху суспільства до 
соціалізму. З цієї точки зору вступ України до Ради Європи слід розглядати як 
нову можливість на шляху інтеграції нашої країни у світове співтовариство, як 
додатковий фактор стримування авторитаризму. 

Таким чином, становлення демократичних інститутів нашої держави 
проходить за несприятливих і разом з тим суперечливих зовнішньополітичних 
умов, що істотно впливатимуть на політичний процес в Україні у найближчі 
роки. 

Узагальнюючи характеристику сучасного етапу соціально-політичного 
розвитку, мусимо визнати, що з середини 1995 року в Україні встановився 
авторитарний політичний режим, наслідком курсу якого є прискорене 



 

 

наростання економічних, соціальних і політичних суперечностей, і відтак — 
посилення протистояння в суспільстві та загострення соціального 
напруження, що створює реальну загрозу суспільному миру і національній 
безпеці. 

Отже, розвиток соціально-економічної і політичної ситуації в Україні 
після укладення Конституційного договору підтвердив передбачення нашої 
партії того, що фактор часу, підкріплений соціальною практикою, викриє 
згубність для народу, для розвитку незалежної України курсу так званих 
«реформ». 

Однак, незважаючи на все, «архітектори» цього курсу намагаються 
переконати суспільство, що альтернативи йому не існує. 

В останні місяці в своїх публічних виступах Президент та інші 
керівники виконавчої влади України майже не торкаються питання 
«фінансової стабілізації» та інших так би мовити «успіхів у проведенні 
радикальних ринкових економічних реформ». 

Це свідчить, напевне, про усвідомлення Президентом та його оточенням 
провалу так званого курсу радикальних економічних реформ. 

В умовах Соціально-політичної напруженості, яка виникає внаслідок 
провалів в економіці, виконавча влада проводить і буде проводити такі заходи: 

— шляхом запровадження цензури та пропагандистських маніпуляцій в 
засобах масової інформації перекласти свою вину за поганий стан справ в 
економіці на Верховну Раду, а також активізувати політичні провокації; 

— обмежувати демократичні свободи та права громадян з метою 
встановлення централізованої олігархічно-бюрократичної диктатури, для 
утримання якої будуть штучно роздмухуватись соціально - політичні 
конфлікти між східними і західними регіонами, правими й лівими 
політичними силами, робітниками, керівниками і т.д. 

— намагатися стримати соціальне невдоволення громадян України, 
отримуючи іноземні кредити під заставу національних багатств та 
перетворення України в безнадійного боржника. 

В цій ситуації обов'язком політичних сил, які стурбовані майбутнім 
держави, є недопущення громадського протистояння, проведення послідовної 
політики на економічне зростання України. Цей напрямок об'єктивно 
збігається з функціями Верховної Ради. 

Помилкові дії уряду щодо економічної політики повинні діставати 
принципову оцінку. У цьому зв'язку важливо визначити: яка ж все-таки 
економічна політика реалізується в Україні? 

Умовно економічну політику держави можна розкласти на дві складові: 
— грошово-кредитну та валютну політику; 
— виробничо-промислову політику. 
Завдання грошово-кредитної політики полягає в підтриманні курсу 

національної валюти щодо валют іноземних держав та міждержавних валют. 
Проте вона не може забезпечити та і не ставить завданням забезпечення 

економічного зростання чи економічного падіння країни, зростання доходів 
чи зменшення видатків бюджету, зростання чи зменшення купівельної 



 

 

спроможності населення. Ефективна грошово-кредитна політика може 
стримати інфляцію, але не може її припинити. 

Тому грошово-кредитна політика є лише інструментом — допоміжним 
засобом здійснення економічного курсу держави. Сам же економічний курс 
реалізується шляхом виробничо-промислової політики, яка є визначальною. 

Нинішня економічна політика Президента і уряду зосереджена 
виключно на другорядних питаннях грошово-кредитної та валютної політики. 
Щодо виробничо-промислової політики, то вона на державному рівні 
відсутня. 

При цьому більшість питань економічної політики не вирішується не 
тому, що немає законодавчої бази з цього питання, а внаслідок блокування 
нормального розвитку економіки зацікавленими урядово-мафіозними 
структурами. 

Результати досліджень, виконаних лідерами сучасної світової 
економічної науки, свідчать: принципові положення економічної політики 
країн, які перебували в стані гострої кризи і успішно подолали її, були 
схожими, незважаючи на певні національні і історичні відмінності. 

Є всі підстави розглядати ці положення як найважливіші при виборі 
шляхів подолання кризи в Україні, як найбільш ефективні засоби стабілізації 
української економіки та її зростання. 

Проте реалізація цих положень вимагає не тільки іншого розуміння 
економічних процесів та зміни акцентів в економічній політиці, вона вимагає 
зміни і самої парадигми політики економічного розвитку країни. 

На нинішньому етапі державотворення немає жодних об'єктивних 
причин для погіршення економічного становища України, негативні явища 
мають місце тільки внаслідок помилок в економічній політиці. 

Економічне процвітання держави залежить в кінцевому підсумку від 
одного фактору — ефективності використання національних ресурсів, яке 
забезпечується цілеспрямованою промисловою політикою. 

Завданням виробничо-промислової політики України як ключової 
складової економічної політики в сучасних умовах мають бути: 

1. Зниження матеріаломісткості валового суспільного продукту до 
рівня, що не перевищує 50%. 

Цей пункт має бути основним в економічній політиці, бо саме зниження 
матеріаломісткості, в першу чергу енергомісткості валового суспільного 
продукту /ВСП/ та валового внутрішнього продукту /ВВП/, створює 
неемісійні інвестиційні ресурси в країні в умовах стабільного курсу 
національної валюти до іноземних валют. 

Слід при цьому зауважити, що на одиницю ВВП, наприклад, 1000$ 
США Україна витрачає енергоресурсів більш ніж в 10 разів порівняно з 
країнами Європейського союзу. Такий високий рівень енерговитрат паралізує 
можливості для розширеного відтворення в економіці України. 

2. Збільшення кількості та різноманітності економічних взає-
мозв'язків між виробниками в народному господарстві України, максимальне 
збагачення внутрішнього ринку України продукцією 



 

 

та послугами українських підприємств. 
3. Досягнення позитивного сальдо зовнішньо торговельного 

балансу. 
4. Розширення кооперації між підприємствами України для 

виробництва складних видів продукції. 
5. Створення сукупності галузей та підгалузей /кластерів/ для 

переробки української сировини в готову продукцію, розширення сфери та 
обсягів її експорту. 

Рівень і темп росту ефективності використання ресурсів визначаються 
набором галузей і сегментів економіки, в яких національні підприємства 
можуть найбільш успішно функціонувати і бути найбільш 
конкурентоздатними на світовому ринку. При цьому експорт продукції 
високоефективних галузей дозволяє імпортувати продукцію, виробництво 
якої в країні малоефективне. 

Тому економічне зростання — це рух в напрямку посилення 
високоефективних сегментів та галузей національної економіки. У нас же 
відбувається навпаки. Це можуть підтвердити усі делегати конференції, 
зваживши на те, які зупинені підприємства. 

Процес економічного зростання пріоритетних секторів супро-
воджується швидким ростом всієї економіки. І навпаки, втрата позицій в 
пріоритетних галузях і сегментах національної економіки — це подальший 
відкат назад, що ми і бачимо протягом останніх років. 

Найбільш принципове питання у цьому зв'язку — вибір 
високоефективних сегментів та галузей національної економіки, вибудова 
відповідних технологічних циклів. І хоча цей процес залежить від великої 
кількості факторів в світовій практиці, він є достатньо відпрацьованим. 

 

Про пріоритети  

виробничо-промислової політики держави 

Правильна економічна політика держави має бути спрямована на 
посилення конкурентної бази підприємств пріоритетних сегментів та галузей 
економіки. Вона може бути реалізована такими методами: 

— спрямування капіталів у ці галузі, в тому числі шляхом пільгового 
кредитування, залучення приватного капіталу та іноземних інвестицій, 
вільних капіталів шляхом розміщення цінних паперів на фондовому ринку; 

— підтримка підприємств, які діють у цих галузях, у тому числі за 
рахунок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на придбання 
передових технологій; 

— забезпечення захисту товаровиробників цих галузей від штучно 
створеної нечесної конкуренції з боку імпортованої продукції /демпінгу/; 

— стимулювання конкуренції цих галузей на внутрішньому ринку; 



 

 

— сприяння кооперації виробництва в цих галузях, в тому числі і з 
іншими країнами; 

— державним сприянням в реалізації продукції цих галузей на 
внутрішньому і світовому ринках, в тому числі шляхом підписання 
міждержавних договорів; 

— інші заходи, спрямовані на реалізацію політики державних 
пріоритетів, необхідність яких визначається конкретною економічною 
ситуацією. 

Разом з тим поруч із спільними ознаками, характерними для всіх інших 
країн, державна політика пріоритетів в Україні має і свою особливість. Вона 
полягає в тому, що водночас із пріоритетними сегментами і галузями 
економіки в Україні виділяються пріоритетні виробництва інших галузей. Це 
виробництва, що базуються на сучасних технологіях і які при певній 
підтримці можуть випускати конкурентоспроможну продукцію і давати 
суттєві надходження в бюджет, а також виробництва, які забезпечують 
обороноздатність держави. 

Засоби державної політики пріоритетів щодо таких виробництв 
відрізняються від засобів щодо пріоритетних сегментів і галузей економіки 
тим, що їх реалізація йде як реалізація «другого пріоритету», тобто пооб'єктно. 

В нинішніх складних економічних умовах проведення зазначеної 
виробничо-промислової політики має мати упереджувальний характер та 
здійснюватися відповідними заходами: 

1. політичними; 
2. адміністративними; 
3. економічними. 
Скоординоване проведення цих заходів підсилює їх ефективність та 

пришвидшує отримання позитивних результатів. 
Сьогодні потрібно почати заміну парадигми економічного розвитку 

України, бо нинішній економічний курс перспектив не має. 
Отже, альтернатива нинішньому курсу є. Це не корекція, а новий курс, 

що означає не рух назад, а вперед, а саме: 
В соціально-економічному плані: 
— первинність виробничо-промислової політики; 
— захист і підтримка власного товаровиробника; 
— розвиток внутрішньої і міжнародної кооперації; 
— реальне забезпечення державою пріоритетності галузей і 

виробництв, в першу чергу високотехнологічних, базових для державності: 
сільського господарства та енергетики; 

— збереження основи для прогресивних технологій в агропро-
мисловому комплексі, недопущення розвалу колективних господарств; 

— виведення економіки з «тіні», керованість державою 
макро-економічними процесами; зупинка корупції і злочинства; розмежу-
вання державної та недержавної форм власності; 

— підпорядкування інтересам виробництва фінансово-кредитної 
політики, контроль за діяльністю банків; 



 

 

— утвердження престижу чесної праці, її мотивації; 
— підготовка кадрів за рахунок держави, підтримка науки, освіти, 

культури, охорони здоров'я; 
— реформування системи оплати праці та пенсійного забезпечення. 
В політичному плані: 
— наведення конституційного порядку, за яким верховенство права і 

закону стане обов'язковою нормою для всіх суб'єктів влади, для всіх громадян; 
— утвердження ієрархії закону, а не «вертикалі» влади, статусу 

представницьких органів, підзвітності їм виконавчих структур; 
— підтримка і пріоритетний розвиток регіонів, посилення їх 

економічної самостійності; 
— концентрація виконавчої влади в уряді; 
— розвиток і законодавча підтримка багатопартійності, протидія 

екстремістам будь-якого толку. 
В міжнародному плані: 
— побудова нової системи колективної безпеки в Європі, скликання 

міжнародної конференції з питань безпеки для розвитку Гельсінського 
процесу; 

— підтримка інтеграції України в світове співтовариство, усунення 
штучних перешкод для взаємовигідного співробітництва з Росією; 

Соціалістична партія України визначає особливості стратегії і тактичні 
завдання на даному етапі, виходячи із характеру і тенденцій економічного та 
соціально-політичного розвитку України, а також враховуючи сучасний стан 
розвитку партії. 

Як показав час, створення і активне становлення Соціалістичної партії 
України було закономірністю політичного процесу в умовах, коли правлячі 
кола, проголосивши державну незалежність України, здійснили різкий 
поворот у соціально-економічній та політичній орієнтації суспільства, 
усунувши з політичної арени Компартію України. При цьому, однак, існуюча 
об'єктивно потреба суспільства у політичній партії лівоцентристського 
спрямування реалізувалась у ситуації, коли в Україні розпочався масований 
наступ антисоціалістичних сил на життєві інтереси трудящих. 

Дана обставина суттєво вплинула на процес становлення Соціалістичної 
партії України, формування характеру партії, визначення її стратегії і тактики 
на початковому етапі розвитку. Партія стала в цей період політичним 
виразником стихійного протесту трудящих і особливо соціально незахищених 
верств населення, насамперед ветеранів, проти різкого погіршення умов їх 
життя. 

Прийняття 28-29 листопада 1992 року II з'їздом СПУ Програми 
Соціалістичної партії України стало вирішальним кроком на шляху 
ідейно-теоретичного самовизначення партії у процесі становлення 
багатопартійності в Україні. 



 

 

Три роки, що минули з того часу, цілком засвідчили наукову 
ґрунтовність прийнятої Програми і разом з тим сформували нагальну потребу 
подальшого розвитку, конкретизації програмних положень, як це передбачено 
у самій Програмі. В умовах, що склались, Соціалістична партія України 
постала перед необхідністю дати чергові принципові відповіді на актуальні 
питання життя, критично усвідомити пройдений шлях, з'ясувати особливості 
своєї стратегії на 

даному етапі та визначити тактичні завдання на найближчий період у 
принциповому документі програмного характеру — Програмній заяві партії, 
інших загальнопартійних документах. 

Висновок, зроблений Соціалістичною партією України у 
Програмі-мінімум про те, що суспільство переживає кризу, яка поглиблюється 
і загрожує перерости в національну катастрофу, якщо продовжуватиметься 
згубний для країни соціально-політичний курс, за три минулі роки знайшов 
повне і незаперечне підтвердження. При владі в Україні продовжували 
залишатися політичні сили, що намагаються за будь-яку ціну штучно 
здійснити капіталізацію суспільства, реставрувати капіталістичний лад в 
Україні за рахунок життєвих інтересів переважної більшості населення, 
задовольняючи власні егоїстичні інтереси. За цей період напрям розвитку 
України все більше визначався як реакційно-бюрократичний, по шляху ста-
новлення мафіозно-кримінального капіталізму^ з домінуванням у цьому 
процесі державної бюрократії, яка продовжувала зростатися з тіньовою 
економікою, спекулятивним внутрішнім та міжнародним капіталом. Водночас 
націоналістичний рух в Україні все чіткіше орієнтувався на обслуговування 
інтересів світового капіталу націонал-компрадорською буржуазією. 

Зміна ключової ланки сучасного державного механізму України — 
Президента України, що відбулася влітку 1994 року, стала закономірним 
наслідком боротьби за владу, учасниками якої виступили політичні сили так 
званого «демократичного» спрямування, ліві політичні партії та 
державно-бюрократична номенклатура. Результати виборів до Верховної Ради 
України та місцевих Рад, а також Президента України виявилися 
віддзеркаленням реального співвідношення сил прокапіталістичної орієнтації 
і сил соціалістичної орієнтації станом на 1994 рік в умовах недостатнього 
усвідомлення трудящими нових соціально-класових інтересів. 

Вибори також засвідчили, що в Україні відбувся певний відкат 
націоналістичної хвилі, котра зустріла на своєму шляху несприйняття 
агресивного націоналізму більшістю населення України /яке, загалом, 
сприймає національну ідею/. Відтак представники націонал-демократії 
змушені були пристосуватись до своїх опонентів — державно-номенклатурної 
бюрократії, що захопила вирішальні позиції у державному апараті. 

Разом з тим обрання до Верховної Ради України значної частини 
депутатів — представників лівих партій, обрання керівником вищого 
законодавчого органу країни лідера Соціалістичної партії України виявилося, 
з одного боку, певним показником зростання невдоволення населення 
політикою націонал-демократів, яку проводив колишній Президент України; з 

 



 

 

іншого боку, воно продемонструвало помітну підтримку населенням 
необхідності соціалістичного спрямування перетворень, насамперед 
соціально-економічних, а також появу в Україні більш-менш організованого 
політичного загону лівих сил. 

Враховуючи, що загальне співвідношення сил у структурах влади 
виявилося не на користь партій соціалістичної орієнтації, правляча еліта на 
чолі з Президентом України Л.Кучмою, керуючись інструкціями міжнародних 
фінансових інститутів, продовжуючи розпочатий у 1991-1993 роках курс, 
використовуючи руйнівний потенціал так званої націонал-демократичної 
верхівки, стала на шлях прискореної реалізації реакційно-бюрократичної 
тенденції в розвитку України. Долаючи опір, викликаний об'єктивними 
чинниками /високий рівень концентрації виробництва, унікальна технологічна 
структура економіки України, колективістські традиції і звички населення до 
соціальних гарантій з боку держави/, вони спрямували зусилля на активне 
руйнування державного сектора економіки шляхом тотальної лібералізації, 
так званої «демонополізації» та обвального процесу неконтрольованої 
народом приватизації, за рахунок пограбування трудящих мас. 

Така політика насамперед реалізує інтереси окремих 
мафіозно-бюрократичних «кланів», що сформувалися в Україні і розпочина-
ють між собою боротьбу за владу та контроль над державними інститутами, 
засобами масової інформації, а також збройними структурами. У цій боротьбі 
правляча верхівка спирається на підтримку іноземного капіталу, 
зацікавленого в отриманні дешевих ресурсів України та в ліквідації 
потенційного конкурента на світовому ринку. 

Наслідком такого політичного курсу стало руйнування виробництва, 
безпрецедентне пограбування трудящих, різке зростання злочинності та 
корупції, нищення моральних та духовних устоїв суспільства. 

В цих умовах відбувалося становлення Соціалістичної партії України як 
партії парламентського типу, що відстоює інтереси трудящих. Поступово 
змінювався її кількісний та якісний склад, особливо у зв'язку з утворенням 
Компартії України, до якої перейшла значна частина членів СПУ, йшло 
омолодження партійних організацій. 

Партія розгортала свою теоретичну та ідеологічну роботу за особливо 
несприятливих обставин, коли трудящі класи виявилися позбавленими 
усвідомлення своїх справжніх соціально-класових інтересів, а населення 
України було піддано шаленому тиску з боку істерично агресивного 
націоналізму. Саме в цей час розпочався регулярний випуск загальнопартійної 
газети «Товариш», у багатьох обласних і навіть районних партійних 
організаціях було започатковано випуск своїх газет. Засновано та розпочато 
випуск теоретичного і політичного журналу СПУ «Вибір». Організовувались 
науково-теоретичні конференції, семінари пропагандистського активу партії, 
вівся пошук нових форм ідеологічної роботи. 

Потужним поштовхом до активізації політико-масової діяльності 
партійних організацій стали дострокові вибори народних депутатів України та 
Президента України у 1994 році. Соціалістична партія вперше брала участь у 



 

 

виборчих кампаніях, які стали справжньою школою політичної боротьби, 
екзаменом партії на організаційну та політичну зрілість. В цілому наша партія 
витримала такий екзамен, про що свідчить не лише створення партійної 
фракції Верховної Ради України та окремі перемоги соціалістів на виборах до 
місцевих Рад, але й той факт, що лише Соціалістична партія України змогла 
висунути свого кандидата у Президенти України, який отримав близько 10 
відсотків голосів виборців, будучи обраним на той час главою вищого 
законодавчого органу країни. 

Зростання політичного авторитету Соціалістичної партії сприяло 
розширенню її зв'язків з іншими партіями лівого спрямування як в Україні, так 
і за її межами. Завдяки цьому у 1995 році було утворено об'єднання 
політичних партій — Євразійський Соціалістичний Конгрес, який став 
першим міжнародним об'єднанням політичних партій двох континентів, 
зареєстрованим в Україні. 

За три роки, що минули після прийняття Програми СПУ, відбулися три 
партійні з'їзди, на яких програмні положення реалізовувались у 
передвиборчих платформах партії, удосконалювались організаційно-статутні 
засади діяльності СПУ, відбувалося оновлення і зміцнення керівних кадрів 
партії. 

Такий характер та обставини розвитку партії зумовили відповідні 
особливості її політики, зорієнтувавши стратегічний напрям діяльності і 
тактичні кроки СПУ переважно на стримування наступу антисоціалістичних 
сил на соціальні завоювання трудящих, надбані за Радянської влади, на 
збереження продуктивних сил України від їх руйнування та розкрадання 
мафіозно-кримінальними структурами. 

Разом з тим після обрання навесні 1994 року нового складу народних 
депутатів України, утворення Соціалістичної фракції Верховної Ради України 
і обрання на посаду Голови Верховної Ради України лідера Соціалістичної 
партії України у тактику СПУ були внесені корективи, які орієнтувались на 
можливість перехоплення лівими силами політичної ініціативи у межах 
стратегії стримування наступу антисоціалістичних сил. З цією метою за 
ініціативою СПУ були розроблені і схвалені Верховною Радою України 
Основні засади державного регулювання економіки України в кризовий 
період. Але спроба партій соціалістичного спрямування оволодіти політичною 
ініціативою влітку 1994 року виявилася невдалою через відсутність достатніх 
соціальних і політичних умов. 

Більше того, укладення через рік так званого Конституційного договору 
про основні засади організації державної влади на період до прийняття нової 
Конституції України між Верховною Радою та Президентом України стало 
свідченням того, що вищий законодавчий орган країни через внутрішні 
протиріччя виявився нездатним протистояти намаганням Президента України 
та його оточення захопити ініціативи у визначенні та проведенні державної 
політики. 



 

 

Водночас даний акт політичного компромісу засвідчив відсутність у 
президентської верхівки істотної політичної переваги над представницьким 
органом народу, переваги, яка відкрила б реальну можливість дострокового 
розпуску Верховної Ради Президентом України. Враховуючи це, Політрада 
Соціалістичної партії України відзначила, що підписання Конституційного 
договору лідером СПУ як Головою Верховної Ради /при одночасному 
відхиленні його Соціалістичною фракцією/ виявилося тактично правильним 
кроком, який виключив можливість антиконституційних дій з боку Прези-
дента України щодо усунення Верховної Ради України від влади, дозволив 
зберегти на досягнутому рівні представництво лівих сил у вищому 
законодавчому органі, продемонструвавши при цьому негативне ставлення 
партії до змісту даного антидемократичного акту. 

Разом з тим критичний, неупереджений аналіз об'єктивних та 
суб'єктивних чинників розвитку Соціалістичної партії України протягом 
останнього року вказує на те, що закономірний етап її становлення у 
багатопартійній системі України завершився. СПУ стала перед необхідністю 
переходу до якісно нового етапу розвитку, від, так би мовити, аматорського до 
напівпрофесійного типу організації партії, переходу від переважно 
екстенсивних до переважно інтенсивних засобів примноження її потенціалу. 

Необхідно, однак, констатувати, що цей перехід до нової якості 
партійної організації з різних причин затримується. Якщо зазначену 
необхідність не реалізувати найближчим часом, Соціалістична партія України 
може втратити набуту активну позицію у політичному житті України, 
позбувшись реального впливу на розвиток соціально-політичних процесів у 
суспільстві. Крім того, недостатня визначеність конкретної стратегії і тактики 
партії завжди провокує можливість виникнення коливань, незадоволення, 
суперечок всередині партії, навіть можливість розколу політичної партії. 

Однак щоб там не було, а необхідність переходу партії до нового етапу її 
діяльності стала очевидною. Аналіз розвитку соціально-економічної і 
політичної ситуації останнім часом переконує, що орієнтація політичних 
інтересів переважної більшості суспільства об'єктивно змінюється на користь 
партій лівого спрямування, зумовлюючи необхідність внесення відповідних 
коректив у стратегію і тактику усіх лівих сил, в тому числі Соціалістичної 
партії. 

Тому, визначаючи стратегічний курс на найближчий період, 
Соціалістична партія України, продовжуючи лінію стримування наступу 
антисоціалістичних сил на соціальні завоювання трудящих, збереження 
продуктивних сил України від їх руйнування та розкрадання 
мафіозно-кримінальними структурами, ставить за стратегічну мету на 
найближчий період зупинення розвитку кризи з наступним забезпеченням 
виходу суспільства з кризового стану. Таке визначення стратегічної мети 
випливає з Програми-мінімум СПУ і, головне, диктується життєвими 
інтересами трудящих. Адже саме вони найбільше потерпають від економічної 
кризи. 



 

 

Принциповим у новій орієнтації стратегії СПУ стає розширення 
соціальної бази партії, об'єднання стратегічних союзників на основі спільних 
соціальних інтересів з широкою опорою на самоврядні громадські організації. 
Ми повинні серйозно замислитися над пошуком нових форм об'єднання 
громадсько-політичних сил, вийти на таку консолідацію широкого кола не 
тільки лівих, але й інших демократичних прогресивно-патріотичних сил 
суспільства, яка б дала змогу уникнути його розколу на непримиренні табори: 
об'єднатись у таку коаліцію цих сил, яка б дала змогу сформувати органи 
влади, здатні знаходити компроміси в інтересах більшості народу України. Без 
такого об'єднання зупинення і подолання системної кризи в Україні 
нездійснене. Резолюція нашої конференції з цього приводу повинна стати 
принциповою установкою партії для дій Політради СПУ у даному напрямку. 

Такий стратегічний курс партії вимагає переходу її до більш гнучкої, 
різнобічної та динамічної тактики, активного пошуку компромісів з іншими 
політичними силами за неодмінної умови збереження власного політичного 
обличчя, відстоювання при всіх обставинах соціально-класових інтересів 
людей праці. 

Головним завданням, якому підпорядковується стратегія і тактика 
Соціалістичної партії України на ближчому етапі, є формування широкої 
коаліції прогресивних демократичних і патріотичних сил за збереження 
національного надбання і суверенітету України, проти антинародного 
соціально-економічного курсу, здійснюваного авторитарно-бюрократичним 
правлінням. 

Зазначені особливості тактики Соціалістичної партії України 
потребують принципових змін у теоретичній і, особливо, ідеологічній 
діяльності партії, в організаційно-статутних засадах функціонування СПУ. 
Цим визначаються актуальні завдання партії на сучасному етапі. 

Основним завданням теоретичної діяльності партії на найближчий 
період є визначення актуальних напрямків фундаментальних теоретичних 
досліджень, активне розгортання науково-прикладних досліджень, значне 
посилення організаційного забезпечення цієї роботи через Теоретичну раду і 
регіональні теоретичні центри партії, забезпечення регулярного випуску 
теоретичного журналу партії «Вибір», залучення якнайширшого кола вчених 
до участі в ньому. 

Завданням номер один ідеологічної діяльності СПУ є вироблення 
загальної концепції ідеологічної роботи партії в сучасних умовах, виходячи з 
особливостей її стратегії і тактики, та ознайомлення якнайширших верств 
населення з Програмою і діяльністю Соціалістичної партії України, в тому 
числі шляхом активного використання можливостей Соціалістичної фракції 
Верховної Ради України, друкованих органів СПУ, розширення 
пропагандистського активу. 

Політико-масова діяльність партії, орієнтуючись на необхідність участі 
СПУ у виробничому процесі та формуванні органів державної влади, повинна 
забезпечити узгодження позицій та координацію дій Соціалістичної партії 



 

 

України, регіональних партійних організацій з широким колом прогресивних 
демократичних сил, профспілок, самодіяльних громадських організацій 
/особливо ветеранських і студентської молоді/, а також трудових колективів. 

Головним політичним завданням поточного моменту, безумовно, є 
активний вплив партії на конституційний процес з метою якнайшвидшого 
завершення та прийняття Верховною Радою України нової Конституції 
України. 

Враховуючи, що при відновленні конституційного процесу в Україні 
восени 1994 року Верховна Рада України і Президент України були 
одностайними в тому, що найпершою засадою здійснення даного процесу є 
неухильне додержання принципів Декларації про державний суверенітет 
України, Соціалістична партія виступає за принципове визначення усього 
кола основних прав і свобод людини і громадянина України, які мають бути 
закріплені у Конституції України. Партія відстоюватиме закріплення в Кон-
ституції тих прав і свобод, що містяться у запропонованому Соціалістичною 
фракцією Верховній Раді України проекті Декларації прав і свобод 
громадянина України, і особливо забезпечення загальної зайнятості, права на 
працю, на відпочинок, збереження інших соціальних прав, передбачених 
чинною Конституцією України, їх гарантування державою. 

Соціалістична партія України виступає за визначення у новій 
Конституції України основних засад суспільного життя і державного устрою в 
Україні, що відповідають положенням Програми-мінімум СПУ для сучасного 
етапу розвитку. 

1. Засади організації громадянського суспільства: 
— багатоукладна економічна система з пріоритетом державних і 

колективних форм господарювання; 
— забезпечення соціальної захищеності трудящих у суспільстві; 
— багатопартійність, стимулювання розвитку громадського са-

моврядування, посилення ролі профспілок; 
— ідеологічна орієнтація суспільства і держави на гуманізм, 

колективізм, патріотизм. 
2. Основні засади державного ладу та державного устрою: 
— держава — унітарна демократична республіка з парламентською 

/парламентсько-президентською/ системою правління; 
— Верховна Рада України — вищий представницький орган народу і 

єдиний однопалатний законодавчий орган; 
— представницькі органи місцевої влади — Ради народних 

депутатів, що органічно поєднують функції державної влади і місцевого 
самоврядування; 

— розвинута система соціального контролю за державним апаратом 
/Ради, партії, громадські організації, народний контроль/; 

— розвинута правова система, верховенство закону в державі; 
— мажоритарно-пропорційна виборча система. 
Виступаючи за невідкладне завершення та прийняття нової Конституції 

України, Соціалістична партія України разом з тим вважає необхідним 



 

 

здійснення конституційного процесу усіма його суб'єктами виключно на 
законній основі. У зв'язку з цим партія домагатиметься чіткого визначення 
Верховною Радою України законного порядку прийняття нової Конституції 
України та введення її в дію з метою запобігти будь-яким спробам тих чи 
інших окремих політичних сил нав'язати народу України недемократичним 
шляхом власний проект Основного Закону держави. 

Партія підтримує ідею затвердження нової Конституції України на 
Всеукраїнському референдумі, але прийнятої Верховною Радою України 
більшістю голосів, визначеною законом, а також готова розглянути інші 
варіанти процедури прийняття Конституції, якщо вони відповідають закону та 
забезпечують незаперечне право народу України на самовизначення. 

Реалізація названих завдань теоретичної, ідеологічної та 
політико-масової роботи можлива лише за умови істотних змін в 
організаційно-партійній діяльності СПУ. Організаційно-статутні засади 
функціонування керівних органів партії, взаємовідносин центральних органів 
і регіональних організацій, членства в партії, партійної дисципліни 
потребують критичного осмислення, внесення назрілих коректив у Статут 
Соціалістичної партії України. Можливо, доцільно було б обговорити питання 
про створення конференцією статутної комісії у новому складі для підготовки 
нової редакції Статуту СПУ до наступного з'їзду партії наприкінці цього року. 

Об'єктивні умови суспільно-політичного процесу склалися так, що 
Соціалістична партія України покликана найближчим часом зайняти 
визначальне місце у загальнодемократичному русі в Україні. Виправдати це 
покликання — історичне завдання нашої партії. Сподіваюся, що III 
загальнопартійна конференція СПУ стане визначальним кроком на шляху 
вирішення цього історичного завдання. 

«Товариш», №8, лютий 1996 року.
  



 

 

Р Е Ф О Р М И  В  У К Р А Ї Н І :   
Н О Т А Т К И  З  П Р И В О Д У  

Готуючись до діалогу з Іваном Бокієм, хотілося узагальнити і 
систематизувати міркування з приводу багатьох злободенних справ. Проте 
кожного разу вони зводилися до економіки і політики, їх взаємозв'язку і 
залежності від обраних владою заходів . 

Не відкриваючи Америку, варто говорити про те, що аналіз кожного 
явища не можна розглядати одномоментно, таким, яким воно є. Бо є воно 
таким саме тепер, до того ж навіть у статичному вимірі його можна розглядати 
по-різному /користуючись навіть одним інструментарієм/. А коли такий аналіз 
ведеться з урахуванням причинно-наслідкового зв'язку, та ще й різними 
суб'єктами, тоді появляється розмаїття аргументації, логічних схем, а, значить, 
і висновків. Здавалось би, так можна до безконечності віддалятися від істини, 
та насправді відбувається наближення до неї. Мозаїка фактів, логічних схем, 
зовні випадкових подій в сумі своїй дають нову якість сприйняття динаміки 
процесів, підтверджуючи єдність суб'єктивного і об'єктивного не лише в суті 
розвитку, а й у його пізнанні. Тому значення різних трактувань відомих подій 
не треба применшувати. Вони всі — фрагменти світотіней суспільного життя, 
спроба відобразити його суть з певної точки зору, на основі певного досвіду, з 
певною метою. Саме в такому значенні можна розглядати і приведені далі 
міркування щодо подій, фактів і явищ, з приводу яких багато людей мають 
власні переконання. Нехай, знайомлячись з приведеними роздумами, вони або 
утвердяться в своїх переконаннях, або засумніваються в них. Одне, що можу 
їм гарантувати, — відвертість своєї позиції, за якою не приховується бажання 
вчинити зле /хоч принципу «непротивлення злу...» я не сповідував ніколи/. 

П'ятий рік відмірюється молодій українській державі. В новітній історії 
світу пишеться унікальна сторінка, бо в наш час створюється велика держава 
на території, де самостійно одна держава не існувала ніколи, з населенням, 
попередники якого в давні і недавні часи своєї держави не мали. Підкреслюю 
ці слова навмисне, аби любителі поєднувати різноманітні «визвольні 
змагання» з сучасною політикою не в'язали те, що не в'яжеться, не шукали 
пояснення перебігу нинішніх подій в намірах різноманітних постатей у нашій 
непростій історії. Вона поза всяким сумнівом пишеться не з чистого листа, але 
канву нинішніх подій різблять не так тіні не зовсім забутих предків, як ми усі 
— нині сущі. 

Знову ж таки, навмисне, ніби суперечачи собі ж, зважаю на такому 
трактуванні, щоб підкреслити відповідальність кожного з нас за те, що діється 
з нами, нашою державою і суспільством. Цим викликане і звуження проблем 
до фактів та вчинків окремих осіб, бо, здається, вони вирізняються на 
загальній тканині суспільного процесу, проступаючи де вузликом, де сув'яззю, 
де основою. 

Чи були ж таки в роки незалежності помітні вузлові рубежі 
державно-правового оформлення нового статусу України? Звичайно, були. 



 

 

Хронологічно кожне 24 серпня чи, ще краще, 1 грудня було своєрідним 
вузлом, за яким видно, що вдалося зробити, а що ні. Але то скоріше формальна 
етапність. Краще брати інші критерії, найточніше — переміни в економіці. А 
тут підсумки надзвичайно складні й суперечливі. До кінця 1994 року йшла 
радше підготовка України до вибору напрямку реформування, тієї схеми, що 
стала тепер домінуючою. Причому це був, так би мовити, другий захід. 
Перший розпочинався з Кабінету Міністрів Леоніда Кучми і приходом туди 
Віктора Пинзеника. То був період бурхливого декретотворення, етап 
входження у нове правове поле. Він і зараз відчувається найбільше 
втручанням у економічне й правове поле таким чином, що доводиться весь час 
працювати над зміною самих декретів. Яскравим прикладом того може бути 
Декрет про довірчі товариства, який завдав так багато лиха мільйонам людей. 
Всі в той час відчули, що таке гіперінфляція, знецінення грошей, як це впливає 
на виробництво, як карколомно зростали ціни. Безумовно, що так було не 
тільки в Україні, а й на інших теренах колишнього Союзу, бо Україна — 
частка цього регіону, частка світової економіки, і вибрана схема перетворень 
(вибрана не в Україні) невідворотно давалася взнаки. Ми бачили, як 
руйнувалися виробничі зв'язки, як стрімко зростали в Росії ціни на 
енергоносії, як вони буквально нівечили нашу економіку і руйнували всі 
відносини, що склалися раніше. 

Звільнення цін на вугілля /що трапилося ще за уряду Вітольда Фокіна/, 
починаючи з перших технологічних переділів, закладало бурхливий 
інфляційний процес. Ще стрімкішою стала інфляція при загальній 
лібералізації цін наприкінці 1992 року. 

Не знаю, чи пригадує тодішній і теперішній віце-прем'єр з питань 
економіки свій виступ на телебаченні перед новим 1993 роком, де йшлося про 
те, що «...це останнє підвищення цін». Принаймні, на потужний мітинг киян, 
здебільшого арсенальців, він не прийшов. А мітинг завчасно був 
зорганізований біля Верховної Ради, хоч незадовго до того, за домаганням 
прем'єра, вона поступилася своїми нормотворчими правами уряду. 
Поступилася помилково, при незгоді трохи більше десяти депутатів. 

Цікаво, що мітинг був частково спонтанним, частково — ініційований 
правими силами. Піймавши хвилю загального невдоволення, вони не могли не 
скористатися нагодою впливу на людей, проте лідерства не виявляли, боялися 
відповідати за наслідки підтримуваної ними, пропагованої політики. В 
ланцюжку політичних подій той мітинг був своєрідно етапним, він розкривав 
людям очі на справжню суть реформ. Людям, які наслідки політики бачать 
через плоди своєї трудової діяльності. Ще тоді, більше трьох років, тому 
розпочинався процес прозріння внаслідок практичного засвоєння уроків 
новітньої перебудови. 

Між наміром і його реалізацією проходить принципова межа, на якій 
вивіряється істина, істинність поведінки окремих людей. Не до лиця мені було 
б звинувачувати Віктора Пинзеника в тому, що за приблизно два тижні до 
відставки Кабінету Л.Кучми він залишив його «корабель і команду». Можливо 
/аналіз тогочасних подій в тому і переконує/, він вимушений був зробити саме 



 

 

так, виконуючи волю тих, хто намагався «зберегти» молодого вченого і 
урядовця, через якого згодом можна було б повернутися до запланованої 
стратегічної лінії. Наскільки вдалося задумане, — справа інша, але схоже, 
прем'єр Л.Кучма в деталі не був втаємничений. Можливо, колись пін дасть 
зрозуміти, чому через кільканадцять місяців він забув демарш ненадійності 
В.Пинзеника, чому і пізніше стосовно інших «найретельніших» і, очевидно, 
впливових порадників/ він буває нерозбірливим. Згадую про це знову ж таки в 
контексті істинності людей на важливих поворотах, бо між першим і другим 
туром голосування на виборах президента в 1994 році до мене прийшли 
«найматися» двоє найбільш наближених до претендента з його команди, щоб 
не залишитися без діла при прогнозованій ними поразці Л.Кучми . їм обіцяна 
була робота за умови завершення ними президентської кампанії разом з 
претендентом, інакше «делікатність» їхньої поведінки кидала б тінь і на мою 
репутацію. 

Згадані приклади, як і сюжети в ряді політичних партій лише 
підтверджують, що безпосередня близькість до владних повноважень 
завершує політичні портрети окремих людей, допомагає пізнати, кому 
важливіша підтримка загальної політичної лінії, кому своє особисте місце в 
тій /або в іншій/ політичній грі, хто більше говорить про політику, а хто 
справді змінює напрями, підходи, визначає вибір. Маємо на увазі, що наміри 
не завжди бувають власними — окремих чинників влади, навіть якщо і 
обнародувані ними. Частіше тим самим лише формулюється дозріваюча в 
суспільстві думка, котра вбирає в себе безліч кількісних перемін: 
невдоволеність маси людей, невпевненість ідеологів перемін, втрата 
взаєморозуміння між гілками і ланками влади, відсутність однодумців, 
спонтанні емоційні заяви про відставку і нагадування про ті заяви іншими з 
нагоди і без, статистика про деградуюче виробництво, розуміння невтішності 
перспективи, сумніви щодо правильності зроблених кроків, усвідомлення 
відповідальності і т.д. Хто скаже, коли і які саме кількісні переміни дають 
нову якість у вигляді реалізації наміру? Ми спостерігаємо лише зовнішнє 
оформлення такої реалізації. В згаданому випадку в середині 1993 року це 
відбувалося на засіданні Верховної Ради. 

Про те можна було б не згадувати, якби не позиції окремих членів уряду, 
котрі увійшли і до нового складу Кабінету Міністрів, коли управління стало 
більш прагматичним. Змінювалися відносини власності, готувалося без 
надмірного поспіху законодавство, поширювалися орендні відносини, 
створювалися акціонерні товариства. Були вибрані інші темпи реформувань, 
була навіть спроба з допомогою уряду впливати на курсову, 
кредитно-фінансову політику. Під час повернення /вже у 1995 році/ до уряду 
Віталія Масола в невеликих обсягах впроваджувався навіть механізм 
державного кредиту для пожвавлення ключових ланок економіки. Вдалося 
певною мірою досягти стабілізації виробництва. Появилася надія, що в 
регіонах уже можна розраховувати на формування бюджетів, орієнтуватися на 
обсяги виробництва, тобто з'явилась осмисленість в управлінні економікою. 



 

 

Наступний, • новий вузол виник після вилучення з Кабінету Міністрів В. 
Масола та поверненням до нього В. Пинзеника. Було здійснено новий поворот 
до шляхів, обраних наприкінці 1992 - на початку 1993 року. Змістом 
економічної політики України стали правила гри, визначені міжнародними 
фінансовими організаціями, а, отже, це не власна, не національна економічна 
політика. Звичайно, не можна лише однобічно оцінювати становище: ось 
прийшов Пинзеник — і все стало гірше. /Тим паче, що і сам В.Пинзеник — не 
зовсім той, що був три роки тому/. Справа в тому, що у нинішньому стані 
економіки і суспільного життя глибоко закладені об'єктивні передумови. 
Заявивши про незалежність, Україна успадкувала від Союзу PCP частину його 
економіки, яка на цій своїй частині продукувала щороку заплановані збитки 
від господарювання значним обсягом. Тобто затрати нашого виробництва (а 
його структура сама визначала такі результати) не покривались виручкою. І 
тому зростання зовнішнього боргу, яке відбулося у нас у ці роки, частково 
об'єктивно зумовлене. Цей фактор ми постійно повинні мати на увазі. Та раз 
ми вдалися до послуг міжнародних фінансових організацій і прийняли їхні 
правила гри, то заради національних інтересів потрібно, користуючись цими 
послугами та керуючись правилами, все-таки виходити на структурну 
перебудову економіки, поступово звільнятися від залежності, в яку 
втягуємося. На жаль, поки що надій на вихід із такої залежності не видно. 

Чому напрошується такий висновок? Структура нашої економіки так 
само залишається затратною, найперше енергозатратною. Більше того, 
тенденція погіршилася. Розвиваються найбільш енергомісткі галузі — 
сировинні, вони ж і є експортні. Від загальної економічної системи ніби 
вирізнились, виділились гірничо-металургійний та хімічний комплекси, 
металургія, які і працюють на експорт — власне на вивіз сировини. Це ті 
галузі, які надміру споживають енергію, зокрема газ і електроенергію. 
Виручка від цих товарів повністю не повертається, не «замикає» на себе інші 
галузі економіки. Ми не вибудували ті технологічні цикли, які могли б 
гарантувати і структурну перебудову економіки і зайнятість людей, і 
збереження високих технологій. Навпаки, якраз високі технології — 
мікроелектроніка, радіотехніка — зазнали найжорстокішого удару від 
розладнання економічного механізму. Ми втрачаємо не тільки потужності і 
робочі місця, а й інтелект нації. Подумаймо: лише десята частина підприємств 
мікроелектроніки сьогодні задіяна і дає якусь продукцію. 

Не можна сказати, що не було спроб змінити ситуацію в Україні. В 
цьому плані з надією було сприйнято виступ Президента на початку 1995 року 
щодо серйозної корекції курсу реформ в економіці. Досить жорстко він оцінив 
окремих ідеологів реформ, «проїхався» по «монетаристах». Але що відтоді 
змінилося? Через кілька місяців на економічній нараді Євген Марчук 
/доповідь якого, на жаль, ніде не була опублікована/ теж говорив про 
необхідність державного впливу на ситуацію в економіці, державного 
регулювання, підтримки пріоритетних напрямів виробництва, державного 
кредиту тощо. Змістом основних тез доповідь Прем'єр-міністра нагадувала 
схвалені Верховною Радою в червні 1994 року Основні напрями і засади 



 

 

запобігання економічної катастрофи. Ті напрями не вдалося впровадити в 
життя, їх дотримувався уряд протягом 2-3 місяців, поки не прозвучала з уст 
Президента філософія реформ, а наступним відпуском цін та звільненням 
валютного курсу розпочався новий монетаристський виток. Отже, 
парламентська програма відкладена. Годилося б не пропустити «поки що», 
адже рано чи пізно до неї доведеться повертатися. Бо не випадково попередні 
наміри і нинішнього керівника уряду перегукувалися з досить переконливою 
програмою законодавчого органу. Такий збіг не випадковий, оскільки в обох 
випадках автори враховували потреби конкретного виробництва. Тільки воно 
і здатне гарантувати успіх продуманого реформування. 

Одначе, був виступ прем'єра, а незабаром завершилася розробка 
Програми дій уряду. Чи тут спостерігалася відповідність його виступу? Ні. 
Зрозуміло, тяжко долати інерцію розвитку за нав'язаними правилами гри. Але 
ж цю інерцію все одно доведеться долати. Інакше змушені будемо перейти в 
стан третьорозрядних держав і наша економіка ніколи не буде самостійною, а, 
значить, не гарантуватиме і політичного суверенітету. Кажу про це, 
враховуючи і складну ситуацію з виконанням бюджету за 1995 рік і з 
прийняттям його на 1996 рік. Нам, повторюю, треба свідомо, користуючись 
послугами міжнародних фінансових організацій, відвойовувати плацдарми, 
розширення яких згодом забезпечить структурну перебудову економіки і 
вихід із фінансової залежності. 

Для того потрібні тісні контакти і взаємодія законодавчої і виконавчої 
влад, всіх ланок влади. Така взаємодія має бути точно описана в Конституції і 
тих законах, котрі приймаються нині, реалізована у діях виконавчої влади. Це 
інша площина розвитку, і тут є свої вузли. Після обрання першого Президента 
ми зіткнулися з несподіваним явищем. У виконавчій структурі наростали 
протиріччя між адміністрацією Президента і урядом. Розв'язок цього 
протиріччя стався з допомогою Верховної Ради. Під кінець свого перебування 
на посаді Леонід Кравчук, мені здається, зрозумів хибність схеми управління, 
при якій в одній особі поєднуються глава держави і керівник виконавчої 
влади, поєднуються не в назві, а в головних функціях. Сьогодні це протиріччя 
зумовлене, з одного боку, змістом законів, що регулюють обов'язки 
Президента, а з іншого, — відсутністю закону про Кабінет Міністрів, 
загострилося ще більше. В тому немає нічого дивного, бо протиріччя 
закономірне, не залежне лише від характеру чи намірів конкретних людей при 
владі. Це теж проблема, значення якої вивіряється практичним життям, 
проблема, усунути яку слід у самому зародку, розмежовуючи відповідні 
владні повноваження. Саме в Конституції слід чітко визначити, хто чим 
займається. Якщо Президент безпосередньо вирішує кадрові та інші питання, 
тобто виконує функції керівника виконавчої влади, тоді не повинно бути 
Прем'єр-міністра, Президент мусить безпосередньо відповідати за Кабінет 
Міністрів. Це десь нагадує американську схему. Але такої схеми ніде немає в 
Європі. Схоже, що для України, особливо в перехідному періоді, небезпечно її 
застосовувати, бо тоді керуватиме державою не всенародно обраний 
Президент, а за його спиною — чиновник. Не випадково ж так розростається 



 

 

не передбачений Конституцією і Конституційним договором новий орган 
управління — адміністрація Президента. З повноваженнями більшими, ніж в 
уряду, а з відповідальністю... 

Пригадаймо, це ж пройдений, але не засвоєний урок. Приблизно три 
роки тому за ініціативою депутатів і при безкомпромісній підтримці уряду 
Л.Кучми адміністрація Президента Л.Кравчука позбулася владних 
повноважень. Задля справедливості підкреслимо, що тодішній Президент і сам 
дійшов висновку про неперспективність двовладдя у виконавчих структурах. І 
не з примхи тодішнього прем'єра те сталося, а лише з потреби дати уряду 
змогу працювати. Очевидність такого висновку спостерігається і тепер. 

Новий вузол зав'язується і в політичному аспекті нашого життя. Йдеться 
про протиріччя між законодавчою і виконавчою владами. Якщо брати 
абстрактно, — це нормальне явище, елемент і умова розвитку. Воно 
нормальне, поки в ньому не починають домінувати суб'єктивні фактори, бо 
тоді виникає непотрібне, деструктивне напруження. Воно загострилося до 
краю в першому півріччі 1995 року саме під впливом суб'єктивних факторів. 
Не варто поки що аналізувати всі складові того напруження тільки через те, 
що всі, так би мовити, актори в ролях, а йдеться не про спектакль в театрі, а 
про владу і державу. Не виникає однак сумніву в тому, що генерування 
напруження йшло не з боку законодавчого органу. Та й не це важливо. При 
здійсненні влади на державному рівні важливо, щоб суспільство, якому 
взагалі-то і має слугувати влада, реагувало на її дії адекватно. Але суспільна 
думка має більшу інерцію, ніж здійснення наміру будь-якої владної структури. 
Спостереження свідчать, що відповідність в оцінках заяв, намірів та вчинків 
влади наступає в Україні через 5-7 місяців і залежить це від важливості для 
громадян предмету аналізу, рівня та орієнтації інформації, а , найважливіше, 
— від суті перших одержаних результатів. Не випадково, мабуть, побутує 
приказка про те, що наш чоловік поки не помацає — не повірить. Як би не 
було, для забезпечення відповідності між діями влади і реакцією суспільства 
потрібна була пауза, уникнення небезпечних для громадянства, інспірованих 
колізій. Цього досягнуто було з допомогою Конституційного договору — 
політико-юридичної умовності тимчасового характеру. Договір не-
досконалий, практика його застосування це підтвердила. Конституційний 
вузол має бути розв'язаний, саме розв'язаний, а не розрубаний. Бо якщо 
будемо його розрубувати вольовим методом, то рано чи пізно, а, напевно, не 
дуже пізно, доведеться з'єднувати його правові нитки іншим чином, дуже 
болючим для суспільства. Все залежатиме від того, чи будемо намагатися 
пристосувати Основний Закон під наміри і потреби окремих людей (я знову 
підкреслюю: не Президента, а тих, кому зручно за його спиною), чи 
писатимемо його для держави, для суспільства на багато років. Верховна Рада 
намагається вибудувати Основний Закон так, щоб унеможливити небезпечні 
вузли; а при потребі, попередити, передбачити і закласти механізми їх 
розв'язання без силових способів, цивілізованим, демократичним шляхом. 

Окремо стоїть на шляху розвитку нашої держави ще один, надзвичайно 
важливий вузловий етап — прийняття України до Ради Європи. То — 



 

 

визнання незворотності демократичних перемін у нашому суспільстві, 
великий здобуток нашої зовнішньої політики. 

Розгляд на парламентській асамблеї Ради Європи нашого питання ще 
раз підтвердив переміну політичного клімату на континенті, переміну, котра 
сталася протягом останніх років. Кілька зустрічей від літа 1994 року з 
керівниками та представниками парламентів європейських держав, характер 
та зміст дискусій, проведених за їх участю, засвідчили міграцію настроїв від, 
умовно кажучи, стану «добропорядна Європа та інші» до «Європа — це всі». 
Рівноправність усіх держав континенту сприймається попередніми членами 
РЄ поки що як аксіома, котру можна знати, але те знання без особливих 
зобов'язань. Нам же треба не схибити в перших кроках після набуття членства, 
наполегливо і поважно відстоюючи інтереси України, поважаючи нарівні 
інтереси інших держав. Така інтонація стосунків з розумінням сприймається 
європейським співтовариством, що помітно було і на грудневій /1995 року/ 
нараді у Варшаві керівників парламентів держав Центральноєвропейської 
ініціативи за участю керівництва Євросоюзу. Найменші натяки на розпач, 
спроби просто упосліджувати нас, прирікають /хоч би в сприйнятті/ на 
другорозрядність, від чого тяжко буде позбавитись. 

Поважають, рахуються, намагаються поширювати стосунки з сильними 
державами. На роль сильної держави Україна має підстави претендувати. Хоч 
від претензій до їх втілення шлях неблизький. Шлях наш, його за нас ніхто не 
проходитиме. 

Інтеграція України в європейські структури зовсім не означає відмови 
від такої ж інтеграції в інших напрямках: на схід, північ чи південь. Навпаки, 
ми повинні боротися за свої інтереси найперше там, де вони реальні. В тому 
сенсі питання про розвиток співробітництва з Росією та іншими країнами СНД 
виглядає риторичним. Частиною цього питання стало приєднання України до 
міжпарламентської асамблеї країн СНД. Не беручи до уваги деякі, чисто 
хуліганські методи дискусії з цього приводу, зважимо на глибоку проробку 
цього питання прихильниками і, особливо, противниками такого кроку 
України. Попри аргументи останніх та використання цієї колізії як приводу 
для демонстрації вишуканого «патріотизму», здається більше тут 
демонстрації незрілості, невпевненості в собі, невміння сильно і послідовно 
вести власну зовнішню політику. Історія не раз доводила, що впливові 
держави входили в різні альянси і виходили з них залежно від власних же 
потреб, менше зважаючи на те, як і де оцінять такі дії. 

А ще важливо кожну справу робити своєчасно, щоб не доводилося 
жалкувати за невикористаними можливостями. Впродовж останнього року, 
наприклад, ряд політиків України настирливо пропонує розглядати питання 
про перерозподіл активів колишнього Союзу PCP, бо, бачте, «нульовий 
варіант» нас не влаштовує. Певна річ, не влаштовує. І не влаштовував тоді, 
коли цією проблемою доцільно було займатися. П'ять років тому в сесійному 
залі і в пресі мені неодноразово доводилося наполягати на необхідності 
інакше дивитися на тодішню проблему союзного договору, — не як «ярмо на 
шию», а як формулу незалежності, маючи на увазі детальну проробку 



 

 

договірних умов щодо розподілу активів, майна тощо. Мої пропозиції 
зустрічалися «в штики» найбільш тими, хто тепер так ревно «дбає» про 
інтереси України. 

Закрадається підозра, що і галас довкола активів, і щодо МПА, — ягоди 
одного поля. Не в суті справи проблема, не в інтересах держави, а лише в 
демонстрації окремого, рафінованого патріотизму. Про всяк випадок — 
можливо колись знадобиться. 

Як би ми не втішалися успіхами в державному поступі, визнанням 
України в різних частинах світу, орієнтацією на неї як на новий, 
перспективний фактор міжнародного життя, все це залишиться не більше ніж 
скороминущою суєтністю, якщо не вдасться під будівлю нашої державності 
підвести надійний економічний фундамент, а, найперше, подолати глибоку 
економічну кризу. Залишаюся при тому переконаним, що державність і міцна 
економіка не лише парні /отже, взаємозалежні/ категорії, а що 
взаємозалежними є і ринкові механізми з державними регуляторами. Власне 
переконання тут ні при чому, аби не йшлося про потребу раз-по-раз вступати в 
дискусію щодо протиріччя між суттю ринкової трансформації і державними 
важелями. 

А протиріч тут просто немає. Ринок у всьому світі регулюється 
державою в більшому обсязі чи меншому, залежить від конкретних умов. У 
меншому, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, а в більшості інших 
держав — твердо регульований державою. Здається, ніде в світі суперечки 
щодо того не ведуться, тільки наші ультра-реформатори пропагують вільний 
ринок. Візьмемо сьогоднішню ситуацію в кожному виробничому колективі. 
Не має значення, на якій основі він організований — на приватній, державній, 
акціонованій чи колективній власності. Що турбує найбільше сьогодні 
виробничника? Обігові кошти, податкова система, криза неплатежів. Ці три 
найгостріші проблеми проявляються у виробництві, вони небезпечні 
загальним колапсом економіки. Вони можуть бути розв'язані не суб'єктами 
виробництва, а тільки державою. 

Нервом усього державного впливу на економічні процеси є, безумовно, 
податкова політика. Тут далеко не все гаразд. Ми повинні вибудувати 
систему, яка б не калічила економічне життя, щоб вона була стабільною, діяла 
протягом багатьох років. Приходимо до висновку, що нестабільність податків, 
їх неузгодженість, викликані не в останню чергу різним авторством 
податкових законів, а ще більше їх традиційно фіскальним характером. З 
останньою обставиною можна було миритися в попередні роки, коли вся 
економіка: у виробництві, розподілі і споживанні керувалася державою, коли 
найголовнішим суб'єктом господарювання якраз і була держава. Тепер же 
умови застосування законів змінилися радикально, а держава, як і в попередні 
часи, намагається покрити бюджетні потреби за рахунок державного 
виробництва, ніби й тепер можна директивно змінити ціни, затрати, 
відрегулювати фонд споживання, темпи відтворення виробництва тощо. 
Заручниками такої інерції стають, в першу чергу, справді державні 
підприємства, в яких маневр обмеженіший більше, аніж у інших, що свободу 



 

 

маневру використовують для курсування поміж нормами податкових законів, 
рятуючись від їх частоколів. Внаслідок інерційності податкової політики, 
державні підприємства все більше задихаються від державних же обіймів, а 
недержавний сектор /за ним уже близько половини майна/ дрейфує в бік 
криміналітету через тіньову економіку. 

Ясно, що так далі хазяйнувати не можна. Кількома підходами уряди 
різних складів разом з Верховною Радою намагалися знайти головну ланку 
податкового ланцюга /досить згадати всі варіації з ПДВ, намагання «стригти» 
то вал, то прибуток/. Проте виявилося , що оподаткування саме собою, і лише 
в комплексі може бути головною ланкою для ефективності всієї економіки і 
що для того потрібне єдине джерело податкової політики, не уражене впливом 
тих чи інших відомчих інтересів, лобістських груп. Консультації з 
прогресивними командирами виробництва /А.Шевченко, В. Сузанський, М. 
Любенчук, Ю. Банніков .../ та урядовцями, допомогли визначити загальну 
концепцію податкової політики, зійтися на тому, що її джерелом має бути 
постійна Комісія Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. 
Важливий також висновок щодо шкідливості поспіху в реформуванні 
податкового законодавства. Загальній справі вадить не так недосконалий 
закон, як закон непостійний. Зважаючи на те, розроблялася концепція 
податкової політики, визначена послідовність введення тих чи інших законо-
проектів, терміни, щоб за два роки одержати стабільну податкову систему. 
Вона буде покликана забезпечити суттєві перетворення, реформи, а не ту 
анархію, яка спостерігається донині. 

Зміна податкові системи, реформування економіки взагалі — не 
самоціль, не данина моді. Принаймні, так повинно бути. Водночас політикам, 
що відповідають за проведення реформ, обов'язково слід зважати на їх 
соціальну ціну. Ціну, яку сплачує пересічна людина, громадянин України. 

Покійний Андрій Білинський, востаннє перебуваючи в Києві, сказав 
одну цікаву фразу. Він прочитав вислів нашого Президента, що альтернативи 
реформам немає. І мовив: мудрі слова. Президент сказав все. Але тим самим 
він нічого не сказав. Бо ніхто не каже, що реформи не повинні бути, але які 
реформи? Правий Євген Марчук, коли стверджує, що не може бути реформ 
будь-якою ціною, якими б благородними не були їх цілі, але коли вони 
створюють соціальний конфлікт і погіршують становище людей, то вони не на 
користь державі. Слушна думка. Адже про що йдеться? Ми здійснюємо 
реформи у державі, де є живі люди, суб'єкти держави, суб'єкти влади, 
врешті-решт, джерело, носії влади. Вони повинні бачити, коли переміни 
позначаться на поліпшенні їхнього життя. Людина один раз живе. Вона не 
повинна лише чекати, що колись на її Батьківщині буде краще. Вона живе 
сьогодні, їй нинішніх літ ніхто не поверне. Тому слід бачити кожен наслідок 
реформування, як він позначиться на ситуації з людиною. Очевидно, 
зважаючи на об'єктивну необхідність реформування економіки (цього не 
можна відкидати), ми повинні визначити їх соціальну ціну і людям відверто 
сказати, що позитивні переміни відбудуться в такому ось періоді — через 
два-три-п'ять років, пояснити, чому саме іншого шляху немає. Але якщо ми 



 

 

обвально робимо всі переміни і знаємо, що це ще гірше позначиться на 
ситуації в економіці і на десятиріччя виб'є з нормального ритму життя 
мільйони людей, то треба задуматись, чи варто так робити, чи ні. 

Коли говориться про зміст реформ, то у цьому відношенні багато хто не 
знайшов би діаметральних протиріч у різних представників влади з різних 
структур. Але щодо тактики, темпів реформ, соціальних наслідків, зваженості, 
то тут якраз і полягають корінні відмінності у підходах, сповідуваних 
ультра-реформаторами і прагматиками. Виразно це спостерігається в роботі 
грудневої наради з питань розвитку АПК, де, хоч і з оглядкою, аудиторія 
зробила аргументовані висновки щодо помилковості ініційованих шляхів 
реформування. Ніхто не заперечує, що колективне господарство реформувати 
треба глибоко. Не може воно бути і далі одержавленим. Але ж це не означає, 
що його треба знищити. А суть нав'язуваних реформ означає знищення 
господарства як такого. Що з того матимуть мільйони людей? 

Інша характерна ситуація. Кабінет Міністрів разом з профспілками 
подає розрахунки мінімальної межі малозабезпеченості — 4,8 млн.крб. 
Парламент затвердив межу. Починаються торги: не може держава сьогодні 
ввести таку межу малозабезпеченості. Запитую міністра: чи може прожити 
людина, одержуючи в місяць менше 4 млн. 800 тис. крб.? Ні. Значить, 
правильно визначена межа? Так. А як жити людям, у котрих немає додаткових 
доходів? Відповіді немає. Це один з прикладів соціальної ціни за реформи. 
Особливо в нашій державі, де люди звикли, що держава гарантує соціальний 
захист. Бо правду кажуть, що реформи повинні не пригинати, а розпрямляти 
людину. 

Бо було б несправедливим не помічати, нехай поодинокі, паростки 
нового, які переконують у перспективності продуманих перемін. Появилися 
господарники в різних галузях економіки, які досягають позитивних 
результатів. Але в усіх господарів одні й ті ж проблеми. Виникає питання: що 
визначає ефективність господарювання — зміни відносин власності, 
приватизація, чи все-таки організація виробництва, взаємини між державою і 
виробником? Гарантія — останнє, бо будь-який тип господарства буде 
знищений, якщо залишиться все те у взаєминах між державою і 
господарником, зокрема на селі, що є до сьогоднішнього дня. Отут ключ 
проблем треба шукати. І не треба морочити людям голову примітивними 
аргументами щодо того, що на власному виробництві людина працює краще. 
Правда, краще. Тільки ж скільки тих власників у «ринковому» світі? 
Переважна більшість працівників найняті. У держави чи у приватника — 
значення немає. Має значення рівень технології і організації виробництва. А 
щодо «власників», то добра половина населення України спробувала ними 
стати через сертифікати і довірчі товариства. Своїм правом на власність і 
«рівний старт» вони уже поступилися. Ще не всіма це усвідомлено, ще декого 
гойдає сон про майбутні «старти», хоч багато хто звично не вірив у добрі 
наміри державних реформаторів від самого початку. 

Їм поки що байдуже, хоч вони своїм використаним сертифікатним 
правом дали старт ринку капіталів, кардинальній переміні в способі 



 

 

виробництва і способі життя. «Добровільно», своїми руками. Ми /маю на увазі 
соціалістів/ ще чотири роки тому говорили, що так і буде. Вірили не всі. Тепер 
дехто, напевне, картає себе. Даремно. Не варто. Так і було задумано: забрати у 
всіх (у держави) і віддати одиницям. Чи майно, чи земля — схема однакова. 

Повернімося до трьох складових: обігові кошти, податки, неплатежі. 
Все це зачепить зміна податкової і кредитної політики, зміна 
фінансово-банківської системи. Адже не повинно бути, щоб з реформуванням 
банків вони стали «річчю в собі». А економіка — окремо. Банк працює сам на 
себе. Ми повинні зімкнути його з економікою. Адже банк сам по собі ніщо, так 
у всьому світі, в природі його. На суто грошових операціях він може 
добиватися тимчасових успіхів, приклади можна навести. І то, коли десь під 
його впливом агонізує виробництво. Але це збочення не закономірність для 
нормальної економіки. Адже банк — тільки місце, через яке проходять гроші, 
створені на виробництві. Зроблені на виробництві. Не у банку. А суб'єкти, 
засновники банку — це ж виробники, це їхні гроші обертаються, і стабільність 
цього обертання залежить від того, наскільки стабільне виробництво, 
наскільки грошова маса покривається товарною. Як же так трапилося, що 
наша фінансово-банківська система стала з ніг на голову, відірвалася від 
виробництва? їй невигідно — це ненормально — кредитувати виробництво. 
Ключове завдання для уряду і для Верховної Ради — зімкнути інтереси банку і 
товаровиробника через банківську кредитну ставку, через інші фактори. 
Розумію, що це окрема надзвичайно велика тема, але в цілому це теж один з 
вузлів, які утворилися останнім часом, і трапилося, що вузол-то є, тільки 
відірвався він від основи нашого життя. Його треба втягнути у виробничу 
сферу. 

На початку п'ятої сесії Закон про банк і банківську систему буде 
розглядатися Верховною Радою. Слід передбачити відповідні параметри 
діяльності банку і функціонування всієї банківської системи, знайти розв'язок 
усім «вузьким місцям». Те, що інтереси банку потрібно зв'язати з інтересами 
виробництва, не викликає сумніву. З іншого боку, схоже, треба створити 
Бюджетний банк. Всі бюджетні операції повинні йти через цей банк, тоді не 
буде спокуси на бюджетних платежах «накручувати» /на процентній ставці і 
банківській маржі/ колосальний капітал людям, які не мають ніякого 
відношення ні до виробництва, ні до банківської системи як умови 
виробництва. Вони просто лихварі, що використовують безконтрольність з 
боку влади, недосконалість банківської системи і стан економіки. Скільки 
фактів відомо про те, як кошти, що виділялись на закупівлю 
сільськогосподарської продукції, на виплату зарплати шахтарям, учителям 
тощо, не доходять за призначенням або доходять із запізненням. Чому так? 
Тому, що крутяться гроші не там, де слід, накручують прибутки, капітали 
людям, — спеціалістам ловити рибу в каламутній воді. А якщо буде 
Бюджетний банк, працюватиме на прямих зв'язках, із процентною ставкою 
відповідною, він буде найсерйознішим конкурентом комерційним банкам. Бо 
через нього пропускатимуться найбільші грошові маси. Тоді не виникатиме 
причин для невиплат заробітку у бюджетній сфері, на державних 



 

 

підприємствах, можна буде говорити про підтримку державної галузі чи 
окремого виробництва державним кредитуванням через бюджетний банк. 

Особливе місце в реформуванні економіки відводиться агропро-
мисловому комплексу. Пристрасті, що закипають довкола села, мають цілий 
ряд різноманітних причин. Чільні серед них — політичні. Раніше такий 
висновок зробити було б передчасно. Проте узагальнення щодо всіх процесів 
у країні впродовж декількох років переконують у правильності такого 
висновку. 

Справді стратегічне завдання — руйнування зверхдержави та пануючої 
на її території соціально-економічної системи виконане лише частково. З 
нашою таки участю, але частково — щодо держави. Із системою справи 
виявилися складнішими, бо вона проросла в усі клітини суспільного життя, 
стала в значній мірі його суттю. Засади колективізму /котрий так 
культивується в Японії/, верховенства обов'язку /Ізраїль, Швеція, США, 
Франція відчули ефективність виховання власного населення у цьому 
напрямку/ живучі, від старшого покоління вони успадковуються і молодшим, 
долаючи нав'язливу пропаганду індивідуалізму, відокремленості. Гуманні 
суспільні цінності стали традицією, котру змінити не просто, тим паче, якщо 
вони покладені на усталений соціально-економічний фундамент. 

Однією з таких цінностей і важливим фундаментом стало колективне 
господарство на селі. При всіх його недоліках воно пройшло випробування і 
часом, і нерідними стосунками держави. Проте такого нещадного, 
визискувального ставлення, як тепер, село, здається, ще не знало. Була 
насильна колективізація, були повоєнні лихі роки, але тій державній політиці 
знаходилося хоч якесь виправдання: формально-ідеологічне чи з посиланням 
на воєнну розруху. Сьогодні ж нічого подібного немає, всі про село «дбають», 
в клопотах про нього не проходить дня в усіх ланках влади, а втілювачі 
реформ заспокоїтися не можуть від того, що зміни не йдуть так швидко, як їм 
велено справжніми авторами перетворень. Разом же бюрократична рать вкупі 
з «новими українцями» дружно душать селянина і збагнути не можуть, — 
чому він до сих пір не вмер. 

Не вмер, бо зв'язаний з українською землею, бо виштовхуваний 
державою на кримінальні довколабартерні манівці, робить карколомні 
комбінації, щоб врятувати виробництво. Бо є частиною унікального для світу 
соціалізму, де виробництво і соціальна інфраструктура, робота і сім'я, 
індивідуальне і суспільне, вади і вигоди... створили небачене в світі 
соціальне-економічне-політичне-духовне плетиво з короткою назвою — село. 
Так, за духом своїм воно не капіталістичне і доки воно існуватиме, капіталізму 
«в чистому вигляді» збудувати в Україні не вдасться. Це і бісить наших 
навчителів з далекого зарубіжжя, хоч не в капіталізмі взагалі-то справа, а в 
тому, що зруйнувавши село, знищується держава, назавжди переходить в 
придаток ситих та сильних країн, не стане їм конкурентом. 

Чую обурення — з доброю ж душею до нас... Припустимо. Вибачимось. 
Не знають вони нашої специфіки. А ми ж то знаємо! Ніхто ж не проти реформ, 
тільки думати треба, використовуючи всі свої, а не позичені клепки. 



 

 

З різних боків підкопувалася під село сучасна державна система: 
позбавила енергоресурсів за людськими цінами, натомість обмежила ціни 
закупівельні, заблокувала нормальні розрахунки, зупинила виробництво 
техніки, добрив, обклала податками, пригальмувала обмін ліцензіями. А воно 
ще животіє. Щоб припинити і залишки життя, потрібно позбавити селян 
придатної для сучасних технологій землі, пересварити людей між собою. 
Земля стала каменем спотикання в реформах. 

Вони ж повинні бути іншими. 
Бачу шлях таким. Найперше, земля повинна мати свою ціну. В першому 

читанні закон про плату за землю розглядався у Верховній Раді,тепер він 
доопрацьовується. Хоч один цей закон не вирішить проблем. Ми повинні 
вибудувати цілу низку логічно зв'язаних кроків. Отже, плата за землю. Вона 
повинна об'єктивно відображати вартість нашої землі. Якщо світова середня 
ціна на землю складає приблизно 8 тисяч доларів за гектар, а наша земля 
краща, значить повинна бути дорожчою. Одначе ціна визначається не тільки 
природною характеристикою грунту, а й економічним потенціалом 
господарств, енергозабезпеченням, фондоозброєнням працюючих на ній, 
рядом інших обставин. Нехай умовно це буде близько 3 тисяч доларів. 

У чому недолік попередньої системи господарювання з позиції 
сільського товаровиробника? Його праця була знецінена. І сьогодні правда, ще 
більше те видно у співвідношеннях між вартістю, скажімо, пального та цукру, 
хліба, м'яса... Приклад вражаючий — за кілограм пального треба віддати 
півтора кілограма м'яса. Що таке півтора кілограма м'яса — по всій системі 
затрат, використанню природного потенціалу, затрат живої і уречевленої 
праці і т.д. Яке ж при такому співвідношенні буде виробництво, коли воно 
буде рентабельним, який смисл займатися сільським господарством, якщо 
праця там так цинічно зневажається? 

Чому так трапилося? Тому що раніше, при адміністративному 
управлінні економікою земля не цінилася, друга складова вартості праця 
також, як і третя — енергія. Але ж не цінилися вони належно і в інших галузях. 
Тому зберігався своєрідний баланс. Тепер же енергія (пальне, газ, 
електроенергія) йде селу за світовою ціною (фактично вдвоє вище), а праця і 
земля, як і раніше, за символічну плату. Вартість основних компонентів 
виробництва сільськогосподарського товару не переноситься на його ціну. А 
зустрічний товар — добрива, пестициди, пальне, техніка, будматеріали вже за 
цінами незіставними. Тим самим нищиться виробництво. Де знайти протидію 
такому процесу? Треба вирівняти ціни. Не можна далі не враховувати вартість 
основного засобу виробництва землі. При вартості у 3 тисячі доларів за гектар 
і нормі реновації приблизно у 2 відсотки вийдемо на обсяг перенесення 
вартості землі в товар через ціну на продукцію приблизно в 15 доларів націнки 
на тонну хліба при 30-центнерних урожаях. Це середня доступна врожайність. 
Так, вартість землі «підштовхує» ціну на продукцію. Але ж націнка 
повертається виробнику, використовується, в основному, на відновлення 
землі, на створення фонду меліорації, цільові інновації в хімічну 
промисловість тощо. З цієї ціни частково зростає і зарплата. Причому згадана 



 

 

націнка не висока. Вона вже тепер більша, видно з біржових торгів. Тільки йде 
вона не до землі, а тікає в кишеню посередника. Споживач же, покупець у 
гастрономі від зростання ціни не рятується все одно. А ще треба враховувати, 
що мультиплікативний ефект від зростання ціни на сільгосппродукцію /від 
перенесеної вартості землі/ в кілька разів менший, ніж від зростання ціни на 
енергоресурси. Від того економіка і люди удар уже прийняли. Виходу немає 
— менш відчутний удар мусять зробити селяни. Але цей удар зумовлений 
потребою рятувати землю, село, нарощувати продукцію села, швидко 
знижуючи тим самим її споживчу ціну. Інші галузі суспільного виробництва 
на саморегуляцію таким ефектом не здатні. Якщо сказане буде запроваджено, 
то наступним етапом повинно бути справлення плати за основні засоби 
виробництва — єдиного інтегрального податку на землю. З існуючого 
розмаїття податків слід вилучити більшість, залишити певні 3 податки, але 
основним, домінуючим буде плата за основні фонди. Все інше залежить від 
уміння організаторів виробництва, від ефективності взаємозв'язків 
товаровиробника з іншими своїми партнерами, скажімо, в переробці, в сфері 
споживання тощо. Таким чином ми розв'яжемо руки 
сільгосптоваровиробнику. Тим самим опосередковано земля з її вартістю 
включається в товарооборот, і не виникає потреби землю продавати 
безпосередньо. Адже такий продаж, та ще тепер — колосальна загроза для 
України, бо курс валют спотворений, товарний ринок знищений, колосальна 
гіперінфляція, власне стагнація, повсюдне знецінення основних фондів. Ми ж 
переконалися на іншому прикладі: планували за рік одержати в казну 90 
трильйонів карбованців від продажу державного майна, а одержали копійку. 
Так само буде і з землею. Вона в цій ситуації візьме функцію не основного 
засобу виробництва, а лише акумулятора капіталу. 

Така загроза випливає з проекту національної програми розвитку АПК 
на десятиріччя, з відомого указу Президента про паювання земель в натурі. 
Його застосуванням найперше в приміській зоні будуть знищені господарства, 
а потім виробництво в цілому. Схема проста: виділяється пай члена 
господарства в натурі, оформляється сертифікатом, спрацьовує механізм 
банкрутства господарства (вони всі майже доведені до банкрутства), 
компенсація вартості, паю у грошовому виразі господарством не 
забезпечується, настає конкретний продаж (аукціон). Тільки ніхто нехай не 
сподівається на зростання аукціонних цін. Йтиме розпродаж. Знецінені паї 
забезпечують готівкою ті, в кого гроші є. У тих, хто працює на землі, грошей 
нема. Скуповується земля не для того, щоб використовувати її за 
призначенням, а для того, щоб закумулювати гроші, щоб вони мали реальну 
вартість. Гроші, як правило, долари. Ми своєю землею зміцнюємо долар. Ось 
загальна схема, яка закладається в проекті програми. Про багато побічних 
наслідків не згадую. 

Плата, податок за землю, розв'язання рук товаровиробнику і допомога 
від держави, компенсація, дотація — не треба боятися цього слова, назвемо 
його нормальним кредитуванням сільського господарства, держконтракт під 
реальні потреби держави, відповідною ціною гарантований (даємо можливість 



 

 

селянину вибирати, з ким йому працювати і як працювати) — і тоді не 
потрібно буде вчити, як розпайовувати землю. Розпаюють люди самі, 
розпаюють основний свій капітал, і землю також, переведуть її в гроші. Вар-
тісний вираз паю, частки в господарстві людини — це основа її добробуту, 
економічної незалежності. Перший етап — його треба здійснити так, як 
передбачено в двох постановах Верховної Ради, прийнятих в 1992 і 1993 
роках, які зобов'язують визначити пай в натурі і передати землю у колективну 
власність. Вони ж не виконані! Ми сьогодні ніби про щось нове говоримо, як 
про відкриття, а воно давно законодавством передбачено. Є вже прекрасні 
приклади реалізації таких правових норм, закладених у Земельному кодексі, 
законах про колективне підприємство, про фермерське господарство, про 
оренду землі, про власність. Так давайте будемо реалізовувати те, що уже 
напрацьовано! 

А коли завершено перший етап, коли — в одному господарстві краще, в 
іншому гірше,— проявить себе нова система відносин (і без ризикування 
землею), коли складуться взаємини, які гарантують ефективність 
виробництва, тоді подивимось, що робити далі. Ми вже відкрили простір для 
приватної власності, власне кажучи, для обороту землі як товару на її 
четвертій (!) частині. Маю на увазі зайняті землі запасу і резерву. Як ця земля 
«працює»? Майже мільйон гектарів відійшло фермерам — це землі цілої 
області. А вклад, віддача для суспільства, для держави? Ніхто не аналізує. 
Висловлююся не проти фермера, він так само загнаний в куток, як і господар-
ство колективне. Колгосп «Перемога» Кагарлицького району, маючи надій 
більше трьох тисяч кілограмів на корову, хліба по 60 центнерів з гектара, на 
грані банкрутства. А тут виробляється по 2300 цнт молока на 100 гектарів 
угідь. Хто коли-небудь цікавився економікою сільського господарства, 
зрозуміє, що це феноменальні результати, адже йдеться не про кілька корів, а 
про більше тисячі, по 45 на сто гектарів угідь! Таке господарство будь-де у 
світі було б високорентабельним. Подібна ситуація в племрадгоспі 
«Плосківський» під Києвом. До речі, у 1990 році в Київській області не було 
збиткових господарств. 

У попередні роки створені основні передумови для індустріального 
ведення господарства. І головною з них є відповідність співвідношення 
основних фондів — землі та іншої виробничої інфраструктури: фермерських 
приміщень, машино-тракторного парку, токового господарства, продуктивної 
худоби, насаджень тощо. Не скрізь в однаковій мірі, але в більшості випадків. 
Про це прекрасно знають учені економісти, які і вченими-то стали на основі 
узагальнення практики. Вони ж багаторазово довели всьому світу переваги 
такого співвідношення, придатність уже створеної системи до вищого рівня 
кооперації і до вищої внаслідок цього продуктивності праці. Потрібен якісний 
поштовх цій системі: нова техніка, індустріальна технологія, селекція і 
насінництво, перепідготовка кадрів, підтримка соціальної сфери на селі. Це 
якраз обов'язок держави. Так і є в США, Канаді, Франції, Голандії, ФРН, — з 
яких ми нібито беремо приклад. Але ж беремо тільки в одному, — хочемо 
зменшити розмір середнього землекористування, йдучи супроти світової 



 

 

тенденції. І пропозиції такі вносять ті ж учені від сільської економіки, котрі з 
наукової премудрості найкраще засвоїли постулат «чего изволите?». 
/Кланяюся низько сотням талановитих представників сільськогосподарської 
науки, але ж не можуть вони не бачити неправедних, ненаукових дій своїх 
колег, зачумілих від псевдоринкової фразеології!/. 

Кому власна практика непереконлива, нехай приглянеться до досвіду 
сусідів: Росії, Болгарії, Румунії, країн Балтії, навіть Угорщини, Східної 
Німеччини. Можливо там знайдемо підтвердження ризикованості, 
небезпечності постійних реформувань, натомість ефективності збереженої 
схеми господарювання при наповненні її якісно прогресивнішими 
компонентами. 

Не згадуємо про лікарні, школи, шляхи, будинки культури, про 
сільських пенсіонерів. Держава просто нездатна іще взяти під свій патронаж 
цю сферу. Торкаємося лише виробництва. Віддача від нього, при нормальних 
взаєминах з державою, обов'язково буде. В словесних обладунках 
ура-реформаторів приховується тяжка розруха аграрного сектора економіки, 
тупиковий напрям розвитку. На зразок того, що передбачено в проекті 
урядової програми: закладається ідеологія перетворення сільського 
господарства в дрібнотоварне виробництво, а вся система заходів міністерства 
передбачає індустріалізацію виробництва. Логічне питання — хто з'єднав в 
одне взаємновиключні речі? 

Так не можна робити. Виходячи з інтересів села, всієї країни, треба 
зробити згадані раніше кроки з боку держави, а потім, знову ж, державою 
створити передумови для того, щоб сільгоспвиробник став власником 
переробних підприємств, допомогти йому, дати кредити під створення 
потужної переробної промисловості, але все-таки не державі, а 
сільгоспвиробнику — щоб він прибуток за свою роботу на першому 
технологічному етапі знімав із ціни товару уже переробленого, оформленого, 
запакованого, реалізованого, як це робиться в більшості держав. Це є 
магістральний шлях розвитку АПК. А якщо після того виникне потреба у 
господарствах змінити хазяїна на землі, селяни скажуть своє слово. Вони 
вилучать із свого колективу нероб, нехлюїв, залишаться працьовиті люди, які 
відчуватимуть моральне і матеріальне задоволення від своєї праці. Приклади є 
вже сьогодні, і виявляється, існуюча правова база це дозволяє. Потрібне 
вдосконалення? Давайте його робити. Але ламати все тільки заради введення в 
товарно-грошовий обіг землі... Вважаю, що це груба помилка, за якою 
прихована інша мета — зруйнувати сільськогосподарське виробництво в 
Україні. 

Чому не аналізуємо досвід того ж Китаю? Він же товарами своїми 
накриває світ, землю не продаючи. Чому не дивимося на досвід Ізраїлю? Я 
розмовляв з колишнім міністром сільського господарства Канади, він 11 років 
очолював відомство. Запитую, чи держава допомагає якимось чином 
фермерам? Власне, ні, але середня процентна ставка кредиту в банку близько 
11-13 відсотків, а для фермера — 3. Уявімо собі, якби сьогодні Віктор 
Сінченко /голова колгоспу «Перемога»/, чи той же фермер Саєнко з 



 

 

Дніпропетровщини одержали кредит під три відсотки? Вони б озолотилися 
навіть на нестійкому купоні, вкладаючи гроші у виробництво. Такою має бути 
підтримка державою свого виробника. 

На нараді з проблем розвитку АПК Президент передав мені 
листа-звернення до нього, до мене й до прем'єра. Надіслали працівники АПК 
Золочівського району Львівської області. 627 чоловік проголосували 
одноголосно. Що вони пишуть? «Наші селяни обізнані, що дотації аграрному 
сектору США складають 28 відсотків, а в країнах Західної Європи — в 
середньому більше 40. Знають про те, що німецький фермер-бауер отримує за 
продане зерно ціну вдвічі вищу за світову, що за відгодованого бика фермер 
отримує 2500 марок або в 5 разів більше, ніж платять наші бізнесмени нашим 
господарствам, та перепродують худобу за кордон. А там уже перепродують 
худобу по світовій ціні, у Лівані, Лівії стоять кораблі з нашою худобою і 
везуть далі, на тому наживаються ділки. Уряд ФРН відшкодовує своїм 
фермерам 25 відсотків вартості дизельного пального. А в цілому німецький 
фермер одержує від держави на кожен гектар майже 500 марок дотації...». Це 
пишуть львів'яни, не зі своєї волі піонери реформ. Вони просять не допускати 
відмови держави від регулювання відносин і підтримки АПК, знизити 
податковий тиск на сільськогосподарського товаровиробника, негайно 
забезпечити паритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, 
створити можливості для експорту сільгосппродукції та посилити державний 
контроль за його здійсненням, списати безнадійні для сплати борги 
колективних господарств, забезпечити колективні господарства пільговими 
довготерміновими та короткотерміновими кредитами, відновити на 1996 рік 
державний контракт на сільськогосподарську продукцію та надавати аванс під 
неї, виділити кошти для виготовлення проектів роздержавлення та 
приватизації колективних сільгосппідприємств, передати найближчим часом 
землю у власність КСГП. Мабуть, не все це і відразу можливе, та заперечити 
авторам не можна — пишуть люди, що знають діло. Наша законодавча база 
дозволяє це все зробити. Що характерно: там, де гучніше лунали заклики 
«р-реформаторів», люди самі прийшли до точного висновку: що потрібно тій 
людині, яка працює на землі, яка хоче її по-господарськи використати. 

Не все, звичайно, тут просто. Взаємини селянина з державою звично 
піддаються спостереженням на, так би мовити, вхідній ланці виробництва, де 
фігурують його матеріальні та енергетичні компоненти. За попередні 
десятиліття склалася практика, за якою простір селянського господарювання 
обмежувався виробництвом товарної сировини: зерна, буряків, молока, м'яса, 
винограду тощо. Далі вже був державний сектор, хоч він найбільше впливав 
на загальний стан економіки села. Адже саме тут, у переробці, зберіганні і 
реалізації знаходяться найважливіші джерела прибутку. Створилася нелогічна 
схема: затратна, сировинна частина товару є клопотом селянина, а 
меншзатратна, прибуткова, закріплювалася за державою. Не винятково, коли 
розпочалася зміна відносин власності, то зовсім «весело» вони пішли у цій 
ланці економіки, де раз-по-раз виявлялися факти привласнення майна /не має 
значення, якими методами/ за безцінь. З тим можна було б якось миритися, 



 

 

особливо, коли майно переходило в руки трудових колективів, бо таких 
прикладів в інших галузях економіки теж багато. Проте згадана вже 
нелогічність внаслідок приватизації на вихідній ланці виробництва 
закріплювала, фіксувала безперспективність сировинної частини спільної 
технології, точніше кажучи: безперспективність землеробства і тваринництва. 
Селянин виявився мов би непричетним до кінцевого продукту своєї праці. 

Верховна Рада спробувала виправити становище, прийнявши закон про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі. Закон поки 
що направився на вето Президента. Йде пошук засобів подолання вето. Пошук 
потрібний, не винятково якраз у цей час процес приватизації майна у, скажімо 
так, післясировинному етапі виготовлення продуктів харчування, пішов 
стрімкими темпами. Тут є кілька моментів, які Верховна Рада намагалася 
врахувати під час розгляду згаданого закону. Йдеться про приватизацію 
переробних, сервісних підприємств (маслозаводів, РТП, комбікормових 
заводів, м'ясокомбінатів, цукрозаводів). Ми вийшли на оптимальну формулу 
вирішення проблеми шляхом передачі у власність юридичних осіб — 51 
відсоток колективам сільгосппідприємств пропорційно до вкладу цих 
підприємств, а решта — трудовому колективу, на майнові сертифікати 
працюючих і т. ін. Правовірні ідеологи реформ помітили, що в тому прихована 
серйозна загроза для ідеї суцільної сертифікації — нема чого «дати» на 
сертифікати, особливо у сільській місцевості. І намагаються різними шляхами 
зламати цей закон, не дати йому ходу в життя. Президент написав зауваження 
до цього закону, є серед них слушні, а є спірні. Але не про те йдеться. 
Слушність полягає в тому, що виникла колізія — протиріччя між Законом про 
оренду, Законом про приватизацію, про малу приватизацію і цим законом, бо 
право юридичних осіб сільгоспвиробників накладається на вже реалізоване 
право колективів приватизованих переробних і сервісних підприємств. В 
законі закладений механізм, як це все владнати, в т.ч. через випуск додаткових 
акцій підприємств, вихід на ті співвідношення у власності, які передбачені як 
норма закону. Гадаю, що найближчим часом знайдемо оптимальний варіант, і 
ідея буде реалізована. Чи суперечить вона інтересам вже приватизованих 
підприємств? Чесно приватизованим — не суперечить. Наприклад, у моєму 
окрузі — керуючий Таращанським РТП Микола Гриценко, мій колишній 
вихованець, теперішній радник, скрупульозно, законно, шляхом оренди з 
викупом за декілька років приватизував колективом підприємство і 
забезпечив у нинішніх складних умовах його стабільну роботу. Запитую /у 
власності колективу 75 відсотків майна, решта основних фондів у вигляді 
акцій пущена в обіг, бо потрібні інвестиції на розвиток виробництва/: Як вам 
бути тепер, після прийняття закону Верховною Радою? Нас такий закон 
повністю влаштовує, — відповідає Гриценко, — нам не потрібна повна 
власність на все майно. 

Президент має слушність ось у чому: якщо майно «прихвачене», то все 
одно порядок треба наводити. І не тільки на переробних підприємствах. Є 
спритники, майстри прихопити майно шляхом оренди з викупом за безцінь. 
Не можна того допускати навіть трудовим колективам, які на них працюють, 



 

 

хоч це, безперечно, краще, ніж віддати його на поталу шахраям, як це 
трапилося через довірчі товариства. Але якщо ми бачимо, що приватизація 
проведена незаконно, то треба зробити елементарну реприватизацію, в законні 
рамки поставити і того, хто працює на переробному виробництві, і того, хто 
має право на майно такого підприємства. 

Є тут, безперечно, ще одна складність. Деякі переробні підприємства, 
зокрема, великі м'ясокомбінати або цукрові заводи, при загальному 
співвідношенні — 51 і 49 утримувати не під силу поки що господарствам. 
Техніку треба обслуговувати, забезпечити реновацію всіх систем і засобів, а 
це додаткові витрати. Очевидно, слід скоригувати темпи приватизації — не 
одномоментно, а розтягнути в часі цей період, не випускаючи поки що з рук 
держави використання цінних фондів, а свій інтерес вона може захистити 
через участь у прибутку. 

Важливих тем, що стосуються нинішнього етапу економіки, можна 
знайти безліч. Ця проблематика для України врожайна. Атомна енергетика, 
тарифна політика, перспективний розвиток енергетики та 
гірничо-металургійного комплексу, транспорту, промислово-фінансові групи, 
впровадження спеціальних економічних зон, експерименти щодо 
регіоналізації економіки і нові засади формування бюджету, цін, податків на 
місцевому рівні, впровадження лізингу, роз'єднання соціальної і виробничої 
сфер для більшості населених пунктів України, доля шахтарських регіонів... 
Перелік можна продовжувати, деталізуючи згадані проблеми на так само 
важливі їх складові. Кожна з них потребує осмислення і практичного 
впровадження. Живемо в справді доленосний період, коли кожний пра-
вильний крок відізветься успіхом у майбутньому, кожна похибка — тяжкими 
наслідками. 

Всього врахувати, зрозуміло, не можна. Та якщо додати до проблем 
економічних іще соціальні, політичні, духовні, то виявиться потреба 
висловити їх у загальній, універсальній формі, котра створювала б своєрідні 
рамки розвитку, дозволяла не боятись окремих помилок, зважаючи на 
правильно вибраний стратегічний напрямок. Така роль для суспільства 
відведена Конституції. Про деякі особливості конституційного процесу, 
змісту проекту Основного Закону вже йшлося. Торкнуся лише актуальних, 
характерних для сьогоднішнього етапу цього процесу, питань. 

По-перше, у нас є Конституція. А втовкмачування у суспільну 
свідомість думки про те, що її немає, виховує нігілістичне, нехлюйське 
ставлення до закону взагалі. Конституція 1978 року існує з зупиненням дії 
кількох глав, вилученням п'яти статей і внесенням більше 140 поправок. Ну 
хто може сказати, що це стара Конституція? За цією Конституцією обраний 
Президент. На ній два Президенти, її гаранти, приведені до присяги, 
проводяться реформи, введена приватна власність на засоби виробництва. 
Одначе, Конституція не може бути латана-перелатана треба написати 
суцільний загальний нормальний демократичний закон. 

По-друге, для кого ми пишемо Конституцію і для чого? Ми пишемо 
Конституцію для держави і її громадян. Це — загальний механізм реалізації 



 

 

людьми і державою своїх прав та повноважень. Такої реалізації, при якій би 
суб'єкт влади, джерело влади — людина не страждала, щоб вона відчувала, що 
живе в демократичній державі, де її права захищені, де забезпечено 
верховенство права, верховенство закону. 

Нас прийняли до Ради Європи. Вона відслідковує верховенство права і 
закону в країнах. Коли так, давайте глянемо, як ми виписуємо в проекті 
Основного Закону ключові параметри організації влади, управління, захисту 
прав людини тощо. На жаль, дехто із чинників влади живе сьогоднішнім днем, 
думає, що він вічний і вічне його місце в тій чи іншій ланці влади, забуваючи 
про те, що влада, посада — це суєта, тимчасове. Вічними є держава, народ, 
земля, совість (якщо вона не втрачена). Виходячи з цього, треба писати 
Основний Закон. Характерно для нашої ситуації, що нібито з боку Президента 
нав'язується схема, яка робить надто сильною однугілку влади — виконавчу. 
Кажу — «нібито з боку Президента», бо Президент, без сумніву, прекрасно 
знає, що він теж не вічний, як і будь-хто з нас. Але ті, хто за Президентом, 
вважають, що вони вічні. Вони прагнуть у тій схемі чужими руками закласти 
порядок, за яким виконавча влада мала б домінувати над законодавчою і 
судовою. їм тоді буде привільно жити, вони будуть бюрократично, адміністра-
тивно, волюнтаристськи вирішувати всі питання, як вони їх розуміють, — 
питання організації державного життя. Не можна цього допустити. Якщо 
проголосили розподіл влад, якщо дотримуємося принципу народовладдя, то 
повинні його забезпечити. 

Не один раз думаючі політики, публіцисти, журналісти висловлювалися 
щодо того, що сильними мають бути всі три гілки влади — законодавча, 
виконавча і судова, що переваг одній гілці допускати не можна. В проекті ж, 
який зараз розглядається, не стільки пальма першості, скільки силова перевага 
віддається виконавчій владі, без реального механізму противаг. Це 
ненормально, недемократично. Під приводом утвердження цивілізованого 
парламентаризму роль народного представництва, по суті, зводиться до 
прислужництва. Конституція, яка пишеться під посаду Президента, несе 
загрозу авторитаризму. 

Все це можна сприймати і конкретно, і абстрактно. Якби мова йшла не 
про нашу Конституцію, то всі дискусії довкола неї були б вельми цікавими, 
відточували б майстерність полеміки, поглиблювали теоретичний баланс 
учених-правників. Користь від того була б. Одначе ми знаходимося в інших 
обставинах, коли Основний закон стає життєвою потребою дня нинішнього, 
отже, все, що з ним зв'язано, сприймається лише конкретно. Але ця 
конкретність в колі спеціалістів, котрі безпосередньо працюють над текстом 
Конституції, вимушено вульгаризується, через норми Основного Закону 
ведеться спроба зафіксувати стан речей, вигідних саме тепер деяким 
представникам влади, її апарату. Відбувається суб'єктивізація, навіть 
персоніфікація окремих норм. 

Діалектична залежність між конкретним і абстрактним в нинішніх 
дискусіях проявляється яскраво. Суть конкретного відстоюється через 
абстрактне, сфера якого ніби викидає практичні зерна на суспільний грунт у 



 

 

вигляді сформульованих конституційних норм. Чим вони проростуть згодом? 
Це вже політичний аспект процесу, присутність якого закономірна, бо 
Конституція і сама є концентрованим проявом політики. Бо ж нам не 
копіювати потрібно чиюсь Конституцію, а підготувати варіант, відповідний 
потребам нашого суспільства, щоб на її основі всю організацію державного 
життя зробити оптимальною для умов України. 

В суспільстві з неусталеною політичною структурою надзвичайно 
важливо знайти компромісний варіант Конституції, який би, окрім головних 
функцій, виконував іще одну, — сприяв гармонізації стосунків між групами, 
стратами, класами, формуванню зрілого громадянського суспільства, 
відстоюючи при тому інтереси більшості громадян. Без того розмови про 
стабільну Конституцію нічого не варті. Схоже, що не всі члени 
Конституційної комісії те розуміють. Точніше, розуміють, мабуть, усі, але 
прагматична спокуса виявляється для декого вище знань і розуму, уявне 
здається дійсним. Проте справжня дійсність може обернутися протилежним 
змістом. Навіть при безсторонньому аналізі така перспектива небезпечна, бо 
вона з обов'язковістю відроджує в собі політичну нестабільність суспільства. 

Досвід останніх років в Україні, приклади сусідів, соціологічні заміри 
/наслідки яких не вдається приховати навіть запопадливим «аналітикам»/ 
переконливо свідчать, що при збереженні інституту президентства наступним 
главою держави буде представник лівих політичних сил. Власне і дві 
попередні президентські кампанії те підтвердили, хоч голосування велося не 
стільки з позиції за «лівих», як проти «правих». Інша справа, що обрані таким 
способом президенти хутко дрейфували на право-ліберальні позиції, ніби 
соромлячись свого електорату. Механіку і логіку того дрейфу відслідкувати 
неважко, але це тема не така важлива /хіба що в контексті обґрунтування 
висновку, бо наступні вибори уже свідомо проходитимуть з позиції «За»/. 

Звідси висновок щодо помилковості розрахунків тих суб'єктів 
конституційного процесу, які з допомогою Основного Закону намагаються 
вирішити сьогоднішні політичні проблеми. В тому сенсі боротьба проти 
парламенту, проти лівих у ньому, в т.ч. в керівництві парламенту, виглядає 
досить комічною. Ця боротьба непомірно персоніфікує владу, отже ставить 
усе громадянство в залежність від особистості глави держави: чи буде він 
демократичним за переконаннями, чи вистачатиме в нього волі обмежити 
своїх «заплічників», чи не виховуватиме він свій власний культ під 
величальний хор тих, кому «...не вмерла Україна»... доки вони при владі. А 
комічність полягає в тому, що найретельнішим поборникам ослаблення 
теперішньої законодавчої влади новий Президент може негайно скрутити 
в'язи на цілком законній, конституційній основі. Подібні наслідки 
проявляються вже тепер, коли деякі з «щирих» прихильників виконавчої 
вертикалі, які тільки в ній вбачали гарантію ефективності влади, відсахнулися 
від неї, відчувши на собі персонально власну безправність перед банальним 
свавіллям безпосереднього начальника або немилість столичного чиновника. 
Істинність, демократія, між іншим, теж пізнається через практику. 



 

 

З огляду на сказане, в Конституції надзвичайно важливо добре 
продумати справжній розподіл функцій влади, місце і роль її ланок і структур. 
Клопоти з організацією влади протягом останніх півтора року стосувалися 
головним чином створення виконавчої «вертикалі». Потреба в ній 
обґрунтовувалася активно до прийняття Конституційного договору. 
Виявилося, що ефективності виконавчої «вертикалі» нібито заважає 
«вертикаль» законодавча. Про це як про анахронізм, до якого ніяк не треба 
повертатися, раз-по-раз висловлюються деякі представники влади виконавчої. 
Воістину, не маєш ворога, — придумай його! Не було у нас, в Україні, в 
колишньому СРСР також, «вертикалі» Рад. Не було ніколи! Вона не 
передбачена і в чинному Законі про місцеві Ради, і в різних проектах 
Конституції. 

Специфіка представницької влади проявляється в тому, що кожен її 
рівень безпосередньо утворюється джерелом влади, себто народом, і йому ж 
— народу — підконтрольний і підзвітний. Вертикальний зв'язок між рівнями 
здійснюється лише опосередковано, через функції, визначені законом. Але це 
зв'язок, а не керівництво. Конституцією визначалось хіба що одне владне 
повноваження, — щодо розпуску місцевої влади Верховною Радою, у випадку 
свідомих порушень законів та Конституції. Таких випадків, до речі, пригадати 
важко. Не досить послідовні контрольні функції /щодо дотримання законів/ 
теж не можуть сприйматися як керівництво, бо, по-перше, вони не можуть 
бути всезагальними, — вищі представницькі органи просто на мають ніяких 
засобів для такого контролю. По-друге, діяльність представницького органу 
не може бути предметом контролю такого ж органу вищого рівня, бо поле тієї 
діяльності обмежується інтересами відповідного регіону і є, по-суті, виявом 
самоврядності. По-третє, при здійсненні так званих делегованих державних 
повноважень права представницьких органів /чи їх виконавчих структур/ не 
«даруються» зверху, а так само визначаються законом як такі, що на 
відповідному рівні здійснюються ефективніше, з меншими організаційними та 
фінансово-матеріальними затратами. Тому вживання терміну «делеговані... 
повноваження» не зовсім точне, бо за ним передбачається ніби суб'єкт, що 
делегує права і обов'язки. Насправді ж таким «суб'єктом» виступає закон, а 
здійснення державної влади місцевим представницьким органом є природною 
його функцією /охорона здоров'я, правопорядок, освіта, медицина, комунальні 
справи тощо/ і то настільки, наскільки ці функції покриваються бюджетом 
відповідного рівня. До того ж, ці функції здійснюються більше виконкомами 
Рад та відповідними управліннями і присутня там часткова підлеглість 
створюється не стільки представницької, як виконавчої влади взагалі. Тому 
намагання поборотися з «законодавчою вертикаллю» в даному випадку 
приведе до дублювання функцій, або їх перебирання призначеними 
чиновниками, як правило, тими ж кадрами, що діяли від імені виконкому Ради. 
Суті справи це зовсім не змінює, ефективності не додає, реформи державної 
влади не означає. 

Єдина «вертикаль», котрої не вистачає парламенту і суспільству взагалі, 
— це система бюджетного контролю зверху донизу. Така потреба випливає з 



 

 

двох найважливіших функцій законодавчого органу, що і утворюють 
словосполучення «бюджетний контроль». Очевидно, ці функції повинна взяти 
на себе контрольна палата Верховної Ради, котра, розпочавши свою діяльність 
у верхніх ешелонах державних структур, згодом сама виступить як державний 
орган, підпорядкований парламенту. Це, загалом кажучи, важливий 
поворотний момент у. становленні правової держави. 

Все зрештою зводиться до розмежування повноважень структур влади, 
передбачення того в Основному Законі. 

Якщо ми визначаємо, що є законодавча влада, то закон повинен писати 
парламент, і тільки він. Указами, декретами, постановами законодавче поле 
змінюватися не може. Якщо ми говоримо, що Президент — глава держави і 
крапку ставимо, тоді, повторююсь, він не повинен призначати прем'єра, 
міністрів, заступників міністрів. Коли ж він робить такі призначення, здійснює 
кадрову політику, створює організації, відомства, комітети, тоді він керівник 
виконавчої влади і, отже, крапку треба ставити пізніше. Бо інакше тоді 
виходить так: є виконавча влада — Кабінет Міністрів, є законодавча — 
парламент, є судова влада, а Президент тоді хто — наступник Бога? Вдаюся до 
такого пасажу без найменшої іронії. Так владу теж можна організувати. На 
запитання про можливість і способи усунення протиріч між главою 
парламенту, президентом і прем'єр-міністром керівник законодавчого органу 
Ірану відповів: «...Тоді ми йдемо до аятоли... Після того всім усе стає 
зрозумілим». Не збираюсь критикувати таку форму демократії, вона 
прижилась і діє в авторитарній державі, але ніде в Європі таке не 
практикується, принаймні після 1991 року. Напевне і нам не варто подібне 
запроваджувати. А тому принцип розподілу функцій влади ми повинні 
закласти в Основному Законі і системою органічних, до Конституції 
прийнятих законів, забезпечити реалізацію цих принципів. 

Не хотілося б дискутувати з цього приводу, але ж не у Верховній Раді 
дано розпорядження розіслати власне чернетку Конституції в усі ланки влади 
на місцях і організувати там мало не всенародне обговорення і схвалення 
цього проекту. А там принцип розподілу влади не дотримується, оскільки 
передбачено, що, використовуючи змішану або й пропорційну виборчу 
систему, громадяни можуть сформувати парламент таким чином, що в ньому 
буде домінувати якась політична сила або коаліція політичних сил, що на 
основі своїх програм, здобувши довір'я людей, прийшли у парламент, аби 
писати закон, потрібний для реалізації цих програм, для задоволення потреб 
людей, які їх підтримали. Але якщо Президент при тому одноосібно формує 
уряд, веде політику, видає укази тощо, то виникає запитання: навіщо ж тоді 
добиватися депутатського мандату тому чи іншому громадянинові? Навіщо 
мені, виборцю, підтримувати або не підтримувати людину, яка буде 
депутатом, але ніяких повноважень не матиме? Дивна, делікатно кажучи, 
ситуація! 

Те ж стосується і згаданого раніше протиріччя, створеного в ланках 
виконавчої влади, - двох Кабінетів Міністрів. Мусимо визначитись в цьому 
відношенні у змісті Конституції. І не дивно, що розробники з боку виконавчої 



 

 

влади пропонують ввести в Україні двопалатний парламент. Ніякої логіки 
немає, ніякої обґрунтованості, нащо він потрібен, але ясно одне — треба як 
завгодно послабити парламент. Копіюється російський варіант. Проте там він 
об'єктивно обумовлений. То ж федерація. А в нас держава цілісна, єдина, 
унітарна. Чи варто провокувати сепаратистські настрої? А крім того, ми ж 
прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб один суб'єкт, орган 
правив законодавчою владою, призначав суддів, керував виконавчою владою, 
давав вказівки прокуратурі. Це ж не республіка, не демократія, це має інше 
визначення. Аналогій у світі немає. Було щось подібне у Південній Америці, є 
в окремих країнах Африки. Одначе, ми ж увійшли в Раду Європи, такого, 
повторюю, там немає. Ближче до такої схеми Франція — але там і Президент 
сильний, і прем'єр, і парламент, що має ефективні функції контролю за 
діяльністю Президента. Можна скопіювати Францію, хоч Україні є ближчою 
німецька система, де сильний канцлер, є Президент, але парламент теж 
сильний, противаги між ними такі, що дають змогу працювати ефективно всім 
гілкам влади. Заїжджена теза щодо потреби сильної виконавчої влади в 
кризовий період не витримує ніякої критики. Сильними повинні бути всі гілки 
влади, як було в кризовий період у Західній Німеччині, США, Японії, в 
сучасній Угорщині, Литві тощо. Натомість сучасний досвід практично 
авторитарних режимів, в т.ч. і на території колишнього СРСР, до позитивних 
наслідків не приводить. Мова, як бачимо, не в тому, де який музикант усівся, а 
в тому, чи має він слух, володіє інструментом, читає партитуру, сиріч 
Конституцію. 

Щодо референдуму. В Конституційному договорі чітко записано, за 
яких умов стосовно Конституції проводиться референдум. Давайте цю норму 
будемо витримувати, не перекладати на людей відповідальність за прийняття 
документа. Спочатку треба написати Основний Закон, який гарантує 
демократичний розвиток країни, а тоді подивимося, як його приймати. 

Інститут законодавства при Верховній Раді розробив проект Закону 
«Про порядок прийняття Конституції». Він обговорений у профільних 
комісіях, був предметом аналізу на великій нараді науковців-юристів — 
фахівців з конституційного права, одержав там підтримку. Закон описує всі 
деталі процесу обговорення і прийняття Конституції, в т.ч. і те, що пов'язане з 
референдумом: коли, як, за яких попередніх умов, хто виступає ініціатором і 
т.п. Сподівання при тому на можливість прийняття закону Верховною Радою 
залишається, хоч не відкидається і потреба референдуму, упереджуючого 
референдуму теж. Хто знає, коли б свого часу, ще у 1992 році, такий 
референдум з основних конституційних норм був прийнятий, Україна давно б 
мала демократичну, свідомо вибрану народом Конституцію. Посилання при 
тому на зайву політизацію суспільства, його можливий розкол і аргументи не 
переконливі. Отже, референдум з приводу загального тексту Основного 
Закону не в меншій мірі політизуватиме людей. Це природно і навіть корисно. 
Не з'ясовані, щоправда, наслідки негативного голосування. Якщо виборці 
скажуть «ні» спільному варіанту Президента і Верховної Ради, тоді, напевне, 
останні мають разом іти у відставку. Такі ж висновки випливали б з 



 

 

відхилення проекту однієї з гілок влади, якби такий, всупереч 
Конституційному договору, внесений був на розсуд громадян. Гадаю, це 
могло б стати нормою закону, хоч за нормами моралі такий висновок 
напрошується сам собою. 

Конституція — лише один з багатьох приводів для прояву протиріч між 
гілками влади. їх заданість обумовлена помилками, допущеними кілька років 
тому, коли Законом про Президента надано право главі держави і виконавчої 
влади видавати укази законодавчого змісту. Накладання на це невідворотне 
протиріччя суб'єктивних, провокаційних інтонацій веде до резонансу 
протиріччя, до такого його стану, коли предмет суперечки відходить взагалі на 
далекий план. 

Так не може продовжуватися без кінця. Від того стомилися більшість 
громадян України, тому кожне намагання узгодити дії гілок влади 
сприймається ними з полегшенням. Таке розуміння було однією з підстав для 
налагодження тіснішої співпраці Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Врешті, 
тісна, продуктивна співпраця сприяє інтересам держави, так само як і добре 
співробітництво між парламентом і Президентом. Конкретні механізми 
співпраці з урядом створюються. Це і спільні засідання президій парламенту і 
уряду, і участь депутатів у засіданнях Кабінету Міністрів, і участь у підготовці 
законодавчих актів уряду разом з комісіями Верховної Ради, попередній 
аналіз цих законодавчих актів, повернення на доопрацювання ще до основної 
законодавчої процедури під час розгляду в комісії або на Президії. Подібне 
значення мають спільні підходи у виробленні політики в ключових напрямках 
законодавства, наприклад, податкової політики, концепції приватизації, 
притягнення до порядку трастових шахраїв і т. ін. Всім гілкам влади, їх 
представникам потрібно набратися терпимості, поважати думку одне одного. 
Якби прискіпливо не розглядалися питання на сесії, намагаємося проявляти 
повагу до людей, які працюють в уряді. Там є багато прекрасних, розумних 
спеціалістів, котрі потребують підтримки. Зрештою цього вимагає пересічний 
громадянин України. Бо принцип розподілу влади — це для структур влади. А 
для людини влада одна. Так було, є і буде завжди. За наслідки 
господарювання, наприклад, мене як Голову Верховної Ради люди питатимуть 
так само, як і Прем'єр-міністра, хоч відповідальність за них юридично у нас 
різна. 

Ефективність і перспектива політики залежать від взаємодії політиків. 
Ми або разом доб'ємося позитивних результатів, або разом підемо з 
політичної арени. Всі «перетягування каната», ситуація баби Палажки та баби 
Параски турбують небайдужих людей, котрі вже збагнули, що і у вищих 
ешелонах влади трапляються спеціалісти, призначені на певні посади, які 
нічого більше не вміють робити, крім інтриги, які з інтриги живуть і це 
визначає їх необхідність в тому місці. Бо якщо не буде інтриги, то вони там 
зайві. Суспільство, владні структури повинні очиститись від подібних зайвих 
місць. 

Розвиток української державності за останні роки залишив чимало 
цікавих прикладів вдалих /а частіше навпаки/ рішень щодо організації влади і 



 

 

самоврядування. Розвиток, щоправда, йшов більше сам собою, спроби 
спрямувати його шкодили справі. Тепер можна відшукати причини такої 
реакції на благі наміри. Скоріше всього, вони лежать у правовому полі, 
точніше: у правовій культурі нашого суспільства, звичного до іншої моделі 
організації влади і управління. 

Адміністративні методи реалізації влади глибоко вкорінилися у 
свідомість суспільства, окремих людей. Розпочинаючи впроваджувати 
принципи розподілу влад, ми не уявляли наскільки багатоплановим і 
складним буде цей процес, і тепер інколи обурюємося з того, що він продукує 
не стільки ефективні наслідки, як раз-по-раз викидає фрагменти владної 
кризи. Незважаючи на особливість «бездержавності» України, маємо безліч 
прикладів того, що і привнесене право застосовувалося тут своєрідно. До того 
ж, правове поле в Україні ніколи не було суцільним, закони не перекривали 
його повністю, не передбачали своїм змістом механізмів їх справляння. 

Люди не звикли дотримуватися закону. Так було впродовж десятків і 
сотень років. На низовому рівні працювало звичаєве право, а по всій ієрархії 
влади діяла інструкція, воля чиновника — весь закон. Він і писався під інтерес 
чиновника, виправдовуючи, унормовуючи його поведінку, дозволяючи йому 
/ширше: апарату/ перекривати на свій розсуд правові пробіли, утверджуючи в 
суспільній свідомості через практику принцип «незнання закону не звільняє 
від відповідальності за його порушення». Той принцип — не єзуїтський 
винахід Вишинського, а лише оформлення тривалої попередньої практики, 
зведеної в догмат. 

Ще зовсім недавно компенсація правових прогалин забезпечувалась 
політичною організацією суспільства, владними можливостями правлячої 
партії. Дефіцит демократизму державної влади /найперше в розумінні балансу 
прав і обов'язків/ дещо перекривався реалізацією принципу демократичного 
централізму, всепроникненням партійних структур і майже невідворотністю 
відповідальності за вчинене беззаконня чи аморальність, трактованих 
щоправда в партійному контексті, розумінням звичайного для широкого 
загалу терміну «партійна дисципліна». Звичайно, таке здійснення влади не 
можна вважати демократичним, хоч воно тричі демократичніше, ніж 
здійснення волюнтаристське, суб'єктивне, персональне, що спостерігається 
нині повсюдно. Так само нічого близького до демократії немає у владі 
нинішній тоді, коли вона відстоює інтерес функціонуючих тепер мікропартій, 
бо попередній стан однопартійності спирався хоч би на загальноприйняті 
норми партійного життя для десятої частини суспільства, а теперішні партійні 
поводирі часом мають за собою партії чисельністю і персональним складом 
свого ж адміністративного апарату. 

Найвиразніші правові прогалини проявляються на рівні місцевої влади, 
там, де людина в першу чергу стикається з державою, її механізмами. 
Оскільки ми не повинні заповнювати ці прогалини можливостями нових 
/політичних, громадських, релігійних, військових тощо/ замінників, то з усією 
гостротою постає завдання прискореного розвитку законодавства, якомога 
скорішого введення нової Конституції. Не менш важливим є і подолання 



 

 

правового нігілізму, що значенням своїм та складністю переважає підготовку 
законодавства, вимагає очевидно багато більшого часу. Досягнення цієї мети 
передбачає таке урівноваження прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб, 
при якому ці категорії ставали б органічно парними для кожного громадянина. 
Тільки тоді появляється надія, навіть певність на запровадження традиції жити 
за законом. Прикладом для окремої людини, зрозуміло, має стати баланс прав і 
обов'язків для структур низової влади, такий баланс, при якому кожна ланка 
влади мала б стільки прав, скільки їх необхідно для виконання своїх 
обов'язків. Оскільки ці права і обов'язки задовольняють потреби відповідної 
частини суспільства, тобто є природними, то вони не можуть бути ніким 
делеговані, а повинні визначатися власне законами. 

Звідси напрошується висновок, що в демократичному суспільстві 
потрібні не вертикалі влади, а ієрархія законів, котра би супроводжувалася 
зв'язками: виконавчої влади — для забезпечення реалізації законів; 
законодавчої — для аналізу і контролю їх ефективності; судової — для 
примусового переміщення в правові координати юридичних і фізичних осіб. 
Створення нормативної ієрархії такого змісту і стане передумовою подолання 
правового нігілізму, наблизить суспільство до автоматичної дії законів, 
автоматичного користування ними суб'єктами правовідносин. Нинішній стан 
законності ще не наближається до згаданих орієнтирів. Ми не налагодили іще 
навіть реалізацію судових рішень, приписів прокуратури. Можна зробити 
припущення, що низька правова культура громадян і каральний характер 
законодавства в сприйнятті його людьми не в останню чергу — наслідок 
практики подолання прогалин у правовому полі методом примусу. Не маючи 
правових традицій, відповідної правової бази і культури, суспільство 
приречене будувати і наповнювати тюрми. Остання традиція у нас прижилася 
міцно. 

Варто зазначити, що подолання звички нехтувати законами передбачає 
формування усвідомленої політичної активності громадян, сприяє такому 
формуванню. Отже не можна розраховувати лише на негативний досвід 
політичної індиферентності чи апатії, внаслідок чого до вищих і місцевих 
структур влади потрапляють далеко не кращі представники електорату, а 
інколи просто погано замасковані злочинці, передвиборне гасло яких «Всіх 
посаджу!» здалося переконливим для обивателя у багатьох місцях, зокрема на 
Полтавщині, Херсонщині, Київщині і т.д. Убоге за суттю використання свого 
виборчого права обернулося справжнім лихом для людей, покликало їх на 
мітинги, збір підписів з протестами та зверненнями до Верховної Ради. Люди 
самі собі зрозуміли, що політична діяльність, політична воля — не 
прерогатива еліти, а право і відповідальний обов'язок кожного. Прикро, що і 
цей урок засвоївся на власному досвіді, та краще все одно, що він засвоюється. 
Це також характерна переміна в суспільному житті. Вона супроводжується 
стрімким зростанням інтересу до підготовки Конституції. Можна з певністю 
сказати, що в теперішніх умовах люди не погодяться на конституційного 
«кота в мішку», а відтак це серйозний суспільний здобуток, підстава для 
майбутніх позитивних перемін. 



 

 

Зростання інтересу до Конституції, до законодавчого визначення ролі 
всіх ланок влади набуває тепер ознак загального процесу з поширенням саме в 
структурах влади. Коли ще рік півтора тому працівники представницьких і 
виконавчих ланок влади лише придивлялися до майбутньої конструкції 
очікуваної «вертикалі», то тепер вони побачили з практики її неправові 
наслідки, свою повну залежність від намірів «вищестоящого начальника». Не 
випадково Асоціація районних у містах Рад народних депутатів настійно 
вимагає визначення у Конституції статусу цих структур влади і консти-
туційного, чи хоч законодавчого, закріплення цих районів у системі 
адміністративно-територіального поділу. Слушність цієї вимоги не викликає 
сумніву хоч би з огляду на вирішення питань адміністра-
тивно-територіального устрою значно дрібнішого масштабу — для сільських 
населених пунктів і районів у областях — сесією Верховної Ради. Тут йдеться 
про території з кількасоттисячним населенням, де проживає близько сорока 
відсотків громадян, що своїм голосуванням формують владу у державі. Тому 
природне бажання працівників цих ланок державного механізму мати реальні 
важелі влади: майнові, фінансові, кадрові, організаційно-управлінські. Слід 
чітко визначити співвідношення прав і обов'язків між представницькими і 
виконавчими структурами відповідного рівня, те ж саме — з структурами 
вищого та нижчого рівня, між окремими суб'єктами влади, виписати 
функціональні обов'язки та їх особливості, — все це предмет Закону про 
місцеві Ради. 

Закон розглянутий у першому читанні півтора роки тому і лише 
тяганина із законом про владу та хворобливе бажання ряду представників 
виконавчої та законодавчої гілок влади заодно покінчити з Радами як 
повноправними органами влади не дозволила ввести цей Закон у дію. 
Очевидно, пора для того настала. 

Тим часом ущербність законодавства про владу на місцях дозволила 
вихлюпнутися на поверхню суспільного життя всьому тому, що стримується 
нормально діючим законом /законами/. Одеса, Вінниця, Львів, Херсон, 
Черкаси... географію можна розширювати, це одне вже свідчить про загальний 
характер того явища, яке проявляється у довільному трактуванні своїх прав 
суб'єктами влади. В кінцевому результаті це веде до непристойних конфліктів, 
дискредитації влади, загрожує територіальній цілісності держави. 

Дбаючи про цілісність держави, мусимо весь час турбуватись про 
задоволення неоднорідних регіональних інтересів, вбачаючи в їх розмаїтті та 
розвитку базу стабільності. Для України це завдання особливої складності, бо 
економічна, етнічна, релігійна, навіть політична диференціація її територій 
успадкована без тих компенсаторів, що були в розпорядженні величезної 
держави. 

Ці компенсатори слід вибудувати тепер, дотримуючись загального 
права щодо «виростання», а не дарування чи нав'язування права, поважаючи 
досвід і традиції регіонів, турбуючись про одну з основних умов міцності 
державної будови — сталість правил. Наскільки непросте це завдання видно з 
роботи над бюджетом, де всі ниточки зв'язків «грають» між собою, вступаючи 



 

 

у протиріччя через норми прикріплення податків, субвенції, через потребу 
заохочувати донорство одних територій і постійну потребу держави 
вирівнювати соціально-економічний рівень територій. Розв'язання цього про-
тиріччя опановується, нарешті, Верховною Радою, що одне вже свідчить про 
зростання її професіоналізму і певну етапність на шляху державного 
будівництва. Проте попереду завдання буде іще складнішим. Воно 
випливатиме із потреби структурної перебудови економіки, відображення в 
бюджеті і планах соціально-економічного розвитку обсягів і темпів цільових 
пріоритетних програм, що в комплексі тільки і визначатиме перспективу 
розвитку суспільства. Лише після опанування всією системою факторів 
перспективного розвитку можна говорити про керованість ситуації, про 
надійність державного управління, про належну роль і авторитет уряду, Вер-
ховної Ради, інших інструментів влади. Очевидно, що до такої ролі владних 
структур в Україні ще треба дорости, як і до розуміння того, що міцна держава 
у нас постане з міцних регіонів. 

В ряду територій України окреме місце і особливу роль у розвитку 
держави займає Крим. Дискусії довкола його статусу, що ведуться на 
внутрішньо-політичному терені, тепер уже мало що значать. Крим є 
автономією, нею і залишиться. Ті переміни, що спостерігалися на півострові 
впродовж останніх років, цікаві для аналізу та висновків /хоч би для 
підтвердження тези щодо загострення небезпеки для цілісності держави з 
появою на її просторі окремо взятого президента/. Та є в них багато спільного з 
перемінами, що відбуваються в інших регіонах України, на просторах і 
колишнього СРСР. Можливо в Криму деякі з процесів ідуть скоріше через 
одержану раніше можливість для господарського маневру, через близькість до 
специфічного первинного капіталу з високоліквідними характеристиками, 
через колосальні обсяги такого капіталу, котрий в період загальної 
трансформації держав на певний період залишається майже без догляду. Все 
те та цілий ряд політичних і правових обставин дають змогу на прикладі 
Криму відстеж^ти наслідки злиття криміналітету і влади, чіткішої 
диференціації партійно-політичних структур, періодизацію перерозподілу 
власності, рух національних меншин і національних течій в контексті загаль-
ного політичного процесу. Відстежити в концентрованому вигляді, бо те ж 
саме більшими або меншими фрагментами можна побачити в інших місцях, 
особливо там, де перетинаються товаропотоки /прикордоння, порти, 
продуктопроводи тощо/. Повторююсь, відстежити можна, хоч надзвичайною 
новизною аналіз не відзначатиметься. Годиться хіба що сказати, що дії 
Верховної Ради України щодо перемін в Криму були адекватними і майже 
точними, вони сприяли зміцненню статус-кво Криму в Україні. 

Їх загалом можна було б звести до висновку про потребу поважати 
Верховну Раду автономії такою, якою її обрали люди, допомогти їм /і 
представницькому органу, і населенню/ пересвідчитися у суті плодів своїх 
рук, щоб надалі свідомо робити вибір. Головне, Верховна Рада Кримської 
автономії повністю відповідає настроям виборців на час формування 
законодавчого органу. Колізії з урядом, президентством, конституційним 



 

 

процесом, керівництвом Верховної Ради були, в основному, способом 
вираження згаданих уже перемін, аналізувати їх окремо не має сенсу. 

Те, що робиться тепер для організації влади і управління в Криму з боку 
виконавчих органів теж є реакцією на недовершеність системи влади. Частина 
заходів справді вмотивована, проте з положення про представника Президента 
в Криму проступає бажання керувати скрізь і усім. Така схема цілком 
прийнятна, але тоді потрібно відмовлятися від реформаторських намірів в 
управлінні та господарюванні, інакше зміст керівництва суперечитиме суті 
ринкового господарства, самоврядності територій, правам місцевих органів 
влади /в більшому масштабі те ж можна віднести загалом до ситуації в 
Україні/. 

Окремо для України стоїть проблема кримсько-татарського народу. Її 
значення важливе сьогодні, та рівень значення через 10-15 років буде на 
порядок більшим. З огляду на таку перспективу слід займатися 
облаштуванням депортованих людей, вдосконаленням виборчого 
законодавства, зміцненням міжнародної договірної бази, соціальною 
адаптацією переселених. Право депортованого народу повинне бути 
захищеним, проте не за рахунок прав інших людей, які проживають на 
півострові. За такою формулою напевне варто вести весь комплекс робіт, 
пов'язаних з цією проблемою. До тих пір, поки ця форма не буде сприйнята 
представниками багатостраждального народу власного, розраховувати на 
безпроблемність в Криму не доводиться. Висновок цей взагалі-то банальний, 
але він мусить бути визначальним для різних політичних організацій в 
Україні, аби на кримській ситуації, в т.ч. етнічній, не велося так багато ризико-
ваних спекуляцій. Не треба майбутнє держави бачити через призму 
одномоментного, тимчасового політичного інтересу, як те інколи помічається 
в ура-патріотичних українських колах. 

На цьому можна було б завершити підготовку до інтерв'ю про оцінку 
етапів розвитку суспільства і держави, якби не існувала потреба узагальненого 
визначення процесу: він прогресивний чи регресивний? Не уникаючи прямої 
відповіді, треба визнати, — поки що регресивний, руйнівний. В економіці, 
політиці, соціальній та духовній сферах продовжується тяжка деградація. 
Розвал виробництва, антагоністичне протистояння політичних, партійних 
угруповань, безпорадність держави перед запитами соціально незахищених 
людей, викривлення моралі через пульт індивідуалізму, насильства, розквіт 
пронаціоналістичних течій і угруповань, незаконних військових формувань, 
міжконфесійні чвари на фоні запроданих чужим місіонерам людських душ, 
зростання злочинності, втрата високих цінностей... Все це переконливі ознаки 
глибокої системної кризи суспільства, лице нашої дійсності. 

Гірко про це говорити будь-кому. Стократ гірко мені, кому долею 
випало в таку скруту очолювати вищий законодавчий орган держави. Та 
говорити треба, а ще більше треба діяти, відкидаючи все дріб'язкове, 
тимчасове, суєтне. Бо люди нам іще вірять. Люди не можуть відмовлятися від 
свого єдино справжнього багатства — землі. Впаде в неї зерно і проросте 
надією. 



 

 

Треба, щоб надія збулася. 


