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Інтерв’ю Заслужених журналістів України: Меншун В.І.  
і Сизаревої В. І. з народним депутатомУкраїни ХІІ-го скликання,  
головою Комісії з питань Законодавства і законності, членом  

Президії Верховної Ради України О. П. Коцюбою27 
 

Передмова до інтерв’ю 1998 року 
 

Оцінюючи з висоти сьогодення події, які відбувалися на Україні в часи творіння 
її незалежності й суверенітету, дивлячись на ці події у порівнянні з минулим та 
виваженіше через нелегкі п’ять, десять і двадцять три роки реального становлення 
статусу громадян та України як суспільства і держави неможливо не задуматися над 
вчинками людей різних рангів, звань, посад особливо діями керівників держави 
тодішнього і теперішнього часу. 

Через призму вчинків громадян і названих посадовців та оцінки того, хто та з 
якою метою себе поводив, як поступав у найскрутніших гострих й невідкладних у 
часових вимірах та ситуаціях, маєш право на висловлення й обґрунтування щодо 
аналізу як своєї власної, так і їх поведінки та оцінки дій на предмет відданості народу 
України і його традиціям. 

При такому підході до власних і поступків інших людей та проаналізованих подій 
глибше і масштабніше вбачається роль та значення самих різних особистостей, які 
взяли на себе відповідальність вистояти, не втратити людської гідності й порядності, 
захистити людей, зберегти людські якості, допомогти іншим, а головне, продовжувати 
наші українські прадавні святині — звичаї і традиції. 

Йдеться не про дань моді чи тимчасовій партійній політиці, а про 
відповідальність за збереження основ українського роду, який історично завжди мав 
своє власне національне обличчя, високий авторитет у великій сім’ї народів Європи і 
Світу без чого не було б враховано історичний й посилено сучасний статус України в 
числі найавторитетніших країн -засновників міжнародної впливової інституції 
збереження миру на землі - Організації Об’єднаних Націй. 

03 жовтня 2011 року28    Олександр КОЦЮБА 
 
 
 
 
 

                                                      
27  Передрук цих матеріалі у зв’язку з актуальністю проблем. 
28 Ця дата проставлена під час моєї першої передачі рукопису відповідальному 
редактору Я.Я. Зайку матеріалів для ІV тому літописного твору «AVE, UKRAINA! 
Декларація про державний суверенітет України». З урахуванням зібраних матеріалів 
Яків Зайко поставив перед мною розкрити повніше зміст народовладдя через науку 
правології в додаткових питаннях, які я виконав і передав йому для публікації 
доповнений матеріал   
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Частина п’ята 
 

Підстави і мотиви вибору журналістів: 
роздуми з фактами й аргументами 

Серед таких людей ми журналісти визначали через вісім років після 
проголошення Декларації про державний суверенітет України Олександра 
Павловича КОЦЮБУ, одного з її авторів й автора проекту Альтернативного 
Закону України про вибори органів народовладдя – відродження демократії. 

Вибір не випадковий, оскільки протягом 1989—1998 років названий 
науковець і політик проявив себе в якості врівноваженого та розсудливого 
громадського і державного діяча. Він також нерозлучний з родиною, козацьким 
товариством з усієї України, друзями, сусідами, завжди серед людей. Основна 
думка про нього: «Це наша надійна і порядна людина!» 

Мабуть, саме тому в заголовок нарису про Олександра Коцюбу у 
Всеукраїнському громадсько-політичному і теоретичному журналі «Трибуна» 
(№ 7–8.97 р.) його головний редактор. Заслужений журналіст України 
Валентина Меншун винесла поетичні рядки: 

 
Не загруз він 
В сумнівів рутині, 
Вірить щиро 
В пошуків єство, 
Мужньо йде 
В несамовиті 
Зливи, 
В пригорщах Тримає правоту. 
 
І продовжила роздум, що вони досить влучно розкривають внутрішню 

сутність героя нарису, якого поважають як батька і доброго сім’янина, фахівця 
і порадника, непохитного політичного бійця і вірного товариша, глибинного 
дослідника правової історії не тільки України і доброго організатора 
законотворення. 

Журнал підкреслив і такі характерні риси цієї людини: «Випоєний соками 
рідної землі, духовно багатий, сповнений почуттям гідності, сформований для 
чесного і відповідального життя, він до всіх важливих життєвих істин 
здобувається сам, живе своїм розумом, а не позиченими уявленнями... 

Україна ж для нього святиня. Вона дала йому крила, наснагу й глибінь 
роздумів. У відданості їй синівське щастя, його сила й гідність та честь». 

Це не випадкові думки відомої й талановитої журналістки, чарівниці слова і 
людини прекрасної душі, яка бачила на своєму віку щастя і горе, радість і біль, 
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велич людської душі і пустоту та неміч тих, хто зраджував і перевтілювався. 
Валентина Іванівна має одну характерну «ваду» — каже правду у вічі. І таку від 
неї чув Володимир Щербицький, коли був на вершині влади, а Валентина Меншун 
працювала в ЦК Компартії України. 

І таку ж життєву правду вона говорила Леоніду Кравчуку, коли він був 
Президентом України. Каже вона цю правду і нині усім владним особам та 
громадянам нашої держави на сторінках цього відомого журналу, який зберіг 
щирість і відвертість, гідність і порядність у розмові з читачами, стурбованість про 
долю людей і народу України. 

Ознайомившись з офіційними документами, зустрівшись з депутатами, 
науковцями, друзями, сусідами й родичами Олександра Павловича, ми вирішили 
подати розповідь про нього в новоствореній серії «Політичні портрети інтелекту 
України», яку започаткував журнал «Трибуна». 

Читачам пропонується широке інтерв’ю, яке провела Заслужена 
журналістка України Сизарева Валентина Іванівна з Олександром Павловичем 
Коцюбою, використавши власні спостереження, наукові та парламентські 
матеріали, публікації в науковій та періодичній пресі тощо. 

 
Валентина СИЗАРЕВА   Валентина  МЕНШУН 

Січень—червень 1998 р. 
 

Частина шоста 
Запитання Заслуженого журналіста України В. Сизаревої 

та відповіді-роздуми О. Коцюби29 
 

Наукові дослідження і висновки засвідчують, що незнання власної історії 
народу, його звичаїв і традицій, ігнорування і діяльність влади усупереч 
історичним закономірностям, вимогам схвалених народом України: Декларації про 
державний суверенітет України, Концепції нової Конституції (1991) і обговореного 
й схваленого народом проекту нової Конституції України (1992) приведуть до 
непередбачуваних наслідків, бо подальші політичні маніпуляції з народом досягли 
критичного рівня. Для осмислення цих проблем пропонується діалог з історично 
недалекого минулого в сучасність подій для майбутнього:   

 
                                                      

29 Частина шоста за пропозицією О. П. Коцюби і рішенням Редакційної ради 
журналу публікується тому, щоб наглядно в порівняльному й наглядному аспектах 
показати, що політично спрямовані неконституційні дії зміни суспільного ладу, гарантій і 
захисту прав та свобод громадян і народу залишилися такими ж не вирішеними і на 
сучасному етапі розвитку України. 
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Чому Україна опинилася у такому 
важкому становищі? 
Причин багато. Головна — це втрата для народу з 24.08.91 р. 

демократичних завоювань 1990 року. Чинилося (продовжується і зараз) це проти 
волі народу за жорстоким зовнішнім та внутрішнім сценарієм. Те, що призвело до 
розпаду СРСР, було об’єктивним історичним процесом, який співпадав з волею 
українського та інших народів. Зараз я торкаюся політики, а вона формувалася 
неспроста. 

Політична кухня зовнішньої сторони сценарію — це американо-канадське 
виконання, де головна роль відведена діаспорі, яка діяла в Україні через 
Д. Павличка, І. Юхновського, І. Драча, М. Гориня, Л. Кравчука, І. Плюща, 
В. Чорновола, В. Яворівського та інших. Внутрішню сторону сценарію 
забезпечували, з допомогою діаспорських радників Кравчук Л. М. і згодом 
Плющ І. С., а також деякі колишні керівні державні «товариші», влада для яких 
понад усе. 

Кучма Л. Д. теж сліпий (тому може стати більш небезпечним для народу і 
демократії) як продовжувач свого попередника. У нього ще є шанс обдумати 
наслідки узурпації влади та не натворити біди і не піти проти народу, який його 
обрав на цю високу посаду. Зійти з політичної арени треба гідно. 

 
Цей політичний сценарій мав і має 
якусь систему чи це стихія? 
Це сукупна діяльність політики всіх дійових осіб, що мала режисуру і 

поетапність виконання, а саме: 
1) Знехтування основами народовладдя під впливом крайніх правих і таких же 

крайніх лівих сил (антиконституційний відхід від принципів та положень Декларації про 
державний суверенітет України, схваленої на референдумі абсолютною більшістю 
народу, та протиправне поза конституційне перетворення парламентської форми 
правління в президентське, яке за партійними традиціями узурпує владу та все більше 
усуває народ від державотворення і самоуправління). 

2) Систематичне порушення конституційних норм про права та свободи 
громадян вчиненням пограбування їх заощаджень (ред. — біля 140 млрд. доларів 
США), поза конституційне позбавлення права на працю і невиплатою зарплати, пенсій, 
стипендій тощо. 

3) Цілеспрямований розрив, з допомогою різного роду зарубіжних програм і 
радників, сталих економічних зв’язків України. 

4) Відсутність власної для України науково обґрунтованої правової та 
економічної політики. 

5) Орієнтація обох президентів держави не на власне виробництво та 
виробника, а на виконання чужих завчасно заготовлених рекомендацій, які 
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паралізують розвиток українських промислових і сільськогосподарських підприємств, 
відмежовуючи від них досягнення науково-технічного прогресу. 

6) Приниження вітчизняної науки та невикористання її потенціалу в народному 
господарстві, втрата наукових кадрів. 

7) Бездумне засилля іноземного капіталу на нерівноправних для України 
умовах. 

8) Проведення антинародної поза конституційної і протизаконної політики щодо 
продажу землі. 

9) Підміна історичних соціальних завоювань українського народу 
популістськими деклараціями про його благо. 

 
Ви сказали про крайні праві та ліві сили. 
Хіба можна провести між ними знак рівності? 
З позиції кінцевого негативного результату їх протистояння і політики навіть 

необхідно. Яка ж різниця, як кажуть у народі, вмер Гаврило чи галушкою вдавило. 
Праві, із-за відсутності власної наукової концепції пропонують народові 

латаний-перелатаний сіряк з чужого плеча економіки, що веде до остаточного розвалу 
України. 

Крайні ліві теж ведуть до вчорашніх нерушимих руїн Союзу, бо іншої ідеї та 
наукового бачення у них немає. Вони перефразували позавчорашні партійні догми про 
незрозумілий їм комунізм та переставили декорації. 

Наукових досягнень як не було, так і немає в цих політичних супротивників. 
Вони непримиримі опоненти, але і досі не знають, що будувати сучасну та ще й власну 
державу без ґрунтовної науки неможливо. Це аксіома. Якщо хочете, окрім цієї їх 
однаковості, переконатися у сказаному, зіставте їх матеріальну сторону та владний 
інтерес і він Вам красномовно скаже про все. 

 
Яка це матеріальна сторона та інтерес? 
Розглянемо прямі реалії. Народ, скинувши із своїх пліч тягар партійно-

адміністративно-командної системи, знав, де знаходиться її епіцентр. Він 
концентрувався при Союзі в Москві, а після 16 липня 1990 року в Києві в руках 
першого секретаря ЦК Компартії України. 

Введення президентства, у виконанні згаданого сценарію, було лише 
формальним перенесенням цього нового тягара на шию народу та путами для його ніг. 
Там, де був весь апарат ЦК КПУ, там нині адміністрація Президента. Навіть кабінетів 
не поміняли. Тільки цей тягар ще важчий, бо подвійний. 

Постараюся розкрити ці питання глибше з різних аспектів у подальших 
відповідях. Тут лише підкреслю, що я відверто називаю поіменно тих, хто має пряме 
відношення до того, що сталося з Україною. Разом з тим, не маю найменших намірів 
торкатися їхнього особистого життя. 

Характеризую їхню поведінку як дію політичних фігур. Народ їм суддя, а тут 
мова ведеться тільки про їхню громадянську і політичну порядність чи відповідальність 
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за скоєне. Перш за все — відповідальність перед власним своїм родом споконвічним 
та дітьми, яким треба почесно й гідно передати нелегку нашу українську ношу. 

 
Чи знаєте Ви свій родовід? 
Знаю з розповідей та спогадів Литвиненко Степаниди (моєї бабусі по 

материнській лінії), записів розповідей найстаршого з родини батька — Омеляна 
Коцюби, матері Коцюби (Литвиненко) Віри, її рідних — старшого брата Бориса і сестри 
Надії та інших родичів і старих людей села Іванківців на Вінниччині. 

Після знищення Запорізької та інших Січей, у селі Іванківцях поселялися 
козацькі родини, а серед них і сім’ї Коцюбів та Козаків (дівоче прізвище бабусі 
Степапиди — Козак). Заміж вона вийшла за Литвиненка Івана, рід якого за 
походженням теж козацький. Дід Филимон Коцюба із козаків Запорізької Січі. 

У козаків був чудовий звичай: як би не розкидала їх по різних місцях доля — 
вони родичалися між собою. Про це описано відомим письменником козацького 
роду — Олександром Гіляровським. Його батьки, після розселення із Запорізької Січі, 
хоча жили на Вологодщині, але не поривали зв’язків між сім’ями, діти яких зустріли 
одне одного і одружилися за прийнятим козацьким звичаєм. Бо неписаним правилом 
було зберігати і продовжувати рід козацький. 

 
Як глибоко Ви знаєте походження родоводу по материнській лінії? 
Прадід Степаниди Козак — Іван Козак оселився за декілька верст від села 

Іванківців, біля невеликої річки, на окремій земельній ділянці під садибу з могутнім 
дубовим гаєм. Землю йому наділили за козацькі бойові заслуги. Велетенська фізична 
сил цього козака та життя в дубовому гаю (там була збудована добра хата, кам’яний 
льох, кузня та інші споруди) дали йому серед селян прізвисько Дубинський. Сприяло 
цьому й те, що прадід за соціальним походженням був з козаків і прізвище мав Козак, а 
це призводило до подвійного вживання слова в дещо різних контекстах. 

Згодом син прадіда, теж Іван (за звичаєм старшого сина називали іменем діда 
або батька) з сім’єю переселився в центр Іванківців. Сім’я відбудувалася і займалася 
сільським господарством, зберігаючи козацький спосіб життя — волелюбний та 
незалежний. Довго в селі переказували з вуст у вуста, що Дубинський за нанесену від 
попа образу (той запропонував його дочці-козачці, а козаки не відробляли панщини, 
відпрацювати декілька днів за її вінчання в церкві) підняв лівою рукою огрядного 
батюшку, переніс через вулицю до церкви і сказав: «Тут ти господар, але не в 
козацьких звичаях!» 

 
Чому для козака відробіток вважався наругою? 
Козаки були вільні, а тому не терпіли будь-якого поневолення чи експлуатації. 

Тому і не стерпів бувалий воїн якогось відробітку. Не допомогли попу і скарги до 
місцевого начальства та царського пристава. Коли останній приїжджав у село, Іван 
Козак одягав найкращу козацьку одіж, брав зброю, сідав на коня та й їхав в поле чи в 
ліс. Був там доти, доки пристав не виїжджав із села. Не скорився гордий Козак ні попу, 
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ні царській владі. Тож священик змушений був дати церковне вінчання без відробітку 
та примиритися із впертим козаком. А таких історій було чимало. 

 
Чи знаєте Ви, звідкіля походженням ці козаки? 
Як переказували старі родичі прапрадівських сімей, родовід їх по материнській 

лінії за походженням з Чортомлинської Січі. Між іншим, мамина сестра Надія 
Литвиненко (після заміжжя — Видишко), коли дізналася, що я цікавлюсь історією 
нашого роду, то перш ніж зустрітися зі своїм племінником, одягла найкращу свою 
святкову одіж — прегарну вишиту сорочку, старовинну плахту і квітчасту шерстяну 
хустку. А пам’ять мала чудову, недаремно мої родичі називали тітку Надію домашнім 
архівом, вона ж, кого вважала розумним, — ретельним на голову. Тож три дні 
розповідала вона про наш козацький родовід, зокрема, що за бабусиними й дідовими 
спогадами, їх прадід ходив у походи на татар і турок разом із славетним Іваном 
Сірком. У боях-походах прапрадіди були невтомними, мали поранення, але не 
полишали козаки ні шаблі, ні коня, ні люльки. Ще не раз тітка Надія поверталася у 
святкові дні до подій минулої родинної прасивини. 

Таким же приїхав у село і її прадід — Іван Козак після нищення Січі. З шрамами 
на тілі та лівій руці від татарських і турецьких шаблюк. І цей волелюбний козак-
непокора тому й оселився спочатку за межами села, щоб не коритися закріпаченню та 
іншим повинностям. Був він суворий у сім’ї. Ніхто не міг його ослухатися. Вимогливий 
до себе, він такий був і до інших, але завжди готовий відстояти правду та козацькі 
звичаї і уклад життя. Такими і залишилися спогади про цю славну козацьку родину. 

Литвиненко Іван (мій дід по материнській лінії) з’явився на Вінниччині наприкінці 
XIX століття, був він на службі в Жмеринській залізничній станції. Яку посаду займав, 
поки що не встановлено. За спогадами — це була посада на багажній станції. Надія 
Литвиненко також повідала, що з її матір’ю — Степанидою він познайомився через 
своїх знайомих козаків, бо дружив і родичався з ними за старим козацьким звичаєм. 
Певний час проживав із сім’єю у Жмеринці. Був у дружбі з братами і родичами 
Степаниди (троє її братів загинуло у першій світовій війні). Допомагав їх сім’ям. Мав 
добрі стосунки з мешканцями міста, про що свідчить їхня допомога з навчанням і 
працевлаштуванням на станції Жмеринка Павла Коцюби — чоловіка його 
наймолодшої дочки — Віри (моїх батьків). 

 
Що за змістом життя означають для Вас звичаї і традиції? 
Я вже казав, що це сімейні святині і це, безперечно, так. Але вони мають ще 

глибше коріння. Тут криється глибинний зміст спадкоємності поколінь нації як 
унікального явища, бо у звичаях і традиціях народу передасться естафета віків, без 
якої ми втратили б своє власне й неповторне буття. Вважаю за честь, що моїй родині і 
мені випала доля продовжувати звичаї і традиції своїх прадідів та дідів на різних 
рівнях життя в нелегкий для України час. Тому я не міг і не можу порушувати ці 
священні правила. Вони в мені, вони, як і Україна, завжди в моєму серці. З ними звіряю 
всі свої вчинки. З ними розпочиналася і моя політична діяльність. 
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Як Ви входили в політику? 
Як не дивно, але з науки, з пошуків істини в нашому способі життя. Політика — 

це така тітка історії, яка нікому нічого не прощає. Якщо нею не займаєтеся Ви, то вона 
займається Вами. Це можна показати наочно на прикладі виборів та участі в 
голосуванні. Дехто заявляє, що не піде на вибори або не голосуватиме на знак 
протесту чи через байдужість. А політична тітонька глузує: «Ну й наївні! Не хочете — 
не треба. Обійдемося без вас і оберемо тих, за кого проголосували, а політику будемо 
диктувати для всіх — і тих хто голосував, і тих, хто не брав участі». 

Докази? Це система влади, це стан економіки, це податки, це заробітна плата, 
це статус громадянина та й весь уклад життя. Висновок перший. Хто хоче демократії, 
не може бути осторонь від свого ж власного виборчого права. Висновок другий. Якщо 
Ви не засвідчите свого волевиявлення, то за вас це зроблять інші, які використають 
вашу неучасть і нав’яжуть свою волю та бажання. Це речі нібито непомітні, але 
реальні у визначенні статусу громадян, їхніх прав та свобод. 

Що ж стосується політики, пов’язаної з наукою, то про це скажу окремо. А щодо 
конкретних вчинків, то вони починалися досить бурхливо і непросто. 

У вирі політичного життя кінця 80-х років в українському суспільстві, на сторінках 
української преси розгорілася шалена боротьба за демократичні перетворення та 
реформи. Окрім політичної сили — 18-мільйонної партії комуністів Союзу РСР і 
партійної організації України, що об’єднувала у своїх рядах більше трьох мільйонів 
громадян, з’явилася нова когорта людей, які сміливо вступили у двобій з 
адміністративно-командною системою управління суспільством та застарілими 
формами мислення, що давно стали заскорузлими догмами і перешкодою на шляху до 
прогресу. Я не міг не бути серед цих людей. Крок за кроком все впевненіше йшов 
назустріч подіям. 

Думаю, що моя політична постать як юриста-вченого, юриста-практика, 
адвоката, викладача вузу і, за висловом опонентів, неординарно думаючої людини, не 
є випадковою для спостережливого ока на театрі політичних подій. Мені не раз робили 
докори та зауваження за надто сміливі виступи в аудиторіях серед керівників-слухачів 
системи підвищення кваліфікації працівників агропромислового комплексу України, 
друкування книги про землекористування громадян, яке, начебто, не було політично 
актуальним тощо. 

Велике значення мали виступи в пресі та по радіо, на мітингах і демонстраціях з 
найгостріших питань формували мою політичну діяльність. Її покликав сам розвиток 
подій у конкретних ситуаціях. І як це буває — виявилося у найпотрібніший час. 

 
Які це політичні ситуації в конкретиці? 
Вони виходили із самого життя. Скажімо, грубе нехтування елементарними 

вимогами про дотримання екологічних приписів та бездумна вирубка частини 
Голосіївського лісу в нашій столиці, які отримали нещадний опір громадськості Києва 
та преси і, особливо, газети «Вечірній Київ» у 1988 році. Публікації сміливого 
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кореспондента цієї газети Геннадія Кіріндясова викликали широку підтримку тисяч 
людей. Але автор на той час мало був обізнаний з таємними силами офіційної влади, 
яка спочатку намагалася скомпрометувати цю людину та газету. 

Я вже мав професійний досвід боротьби, знав, що це таке, а тому вважав за 
громадянський обов’язок виступити на захист кореспондента і газети. Нелегко 
пройшов широкозвісний відкритий судовий процес з захисту Голосіївського лісу, 
кореспондента і газети. Справу, як кажуть у народі, було виграно. Головне, 
встановлено справедливість. Не менш характерні й інші конкретні приклади та 
ситуації. 

Коли розгорнулася виборча боротьба до Верховної Ради СРСР, партійна 
апаратна система та підпорядкована їй преса робили все, щоб не допустити 
вільнодумців у депутатський корпус. Пригадую, яка запекла боротьба велась проти 
Юрія Щербака, Володимира Черняка, Володимира Яворівського та інших. Особливої 
гостроти набрав політичний, а потім і судовий інцидент щодо В. Яворівського з боку 
газети «Правда Украины», тоді головного друкованого газетного органу ЦК Компартії 
України. 

До мене звернулися за професійною допомогою. Судовий процес було 
блискуче виграно. Але боротьба поглиблювалася. І я не був осторонь ні від цих подій, 
ні від сил, які вступили у двобій. Пізніше цей тягар тиску я відчув з подвійною силою, 
коли почав виступати з публікаціями за демократичні реформи і боровся у Києві за 
обрання народним депутатом України. 

 
Які на той час формувалися політичні сили? 
Насамперед об’єднували свої зусилля письменники і вчені. На той час вони 

лише формувалися в політичну силу, але суттєво впливали на хід політичних подій. 
Активно ініціювалися зустрічі, проводилися гарячі диспути, читалися лекції з гострих 
політичних питань у Спілці письменників України. Серед вчених-лекторів 
неодноразово запрошувався і я для виступів з глибинних, на мій погляд, як тоді, так і 
сьогодні проблем земельної власності. 

Свою позицію прагнув аргументувати науково. На основі історичного аналізу я 
довго проводив пошуки відповідей на питання, чому в СРСР при наявності більше 47-
ми відсотків чорнозему світу виникла продовольча проблема і нестаток 
сільськогосподарської продукції та хліба. Чому світова чорноземна перлина — 
Україна, яка містить майже 25 відсотків чи не найкращих чорноземів планети, постала 
перед виникненням такої ж продовольчої проблеми, тобто як і у всіх народів 
величезної країни? Чому стримується розвиток суспільства і через які причини та з 
чиєї вини це відбувається тощо? 

 
Ви ставали на революційний шлях боротьби? 
У мене своя теорія щодо революцій. Вони, як і злочини, мають багато спільного. 

Назву лише їх найхарактернішу рису. І революції, і злочини робляться там, де був 
безтолково або бездарно упущений процес еволюційного розвитку суспільства та 
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виховання людини. Якби на науковій основі своєчасно проводилися зміни в 
суспільному житті, владних структурах, відносинах власності тощо не треба було 
б кривавих революцій та перетворень. 

Точнісінько так і в злочинних відносинах: якби аналізувалася своєчасно ситуація 
з поведінкою суб’єктів та враховувались умови, які сприяли скоєнню злочинів, то 
злочинні правопорушення завчасно попереджувалися б. Але це вже інший, більш 
високий рівень правосвідомості людини та культури всього суспільства. 

Аналогію можна провести і щодо подвигів та їх зворотного боку, яка дає чітку 
відповідь, а що ж привело до вчинення подвигу. Як правило, подвиги здійснюються 
там, де на протилежному боці подій хтось допустив протизаконну акцію, халатність 
злочинну необережність чи прорахунки, байдужість (звичайно йдеться не про стихійні 
лиха). Візьміть таку вкрай екстремальну ситуацію, як війна. Вона за своєю суттю є 
злочином проти людей та людства, але ж подвиги здійснюють у цьому злочинному 
вирі чесні й віддані люди. 

Або Чорнобильська аварія. На одному боці — злочинна експлуатація АЕС і 
халатність у виконанні елементарних правил безпеки, а на другому — чесні й віддані 
люди здійснювали подвиги в ім’я спасіння інших людей і цивілізації. Тож найбільші 
страждали й віддавали життя безневинні у правопорушеннях Ось такі парадокси, але 
знову-таки, вони пов’язані з рівнем свідомості й культури. Революції мають 
здійснюватися у свідомості людей на основі знань, а не в матеріальному та фізичному 
житті 

 
Ви вірите, що такий час настане? 
Глибоко вірю. Гуманітарні науки та освіта мають зробить цей переворот, тобто 

здійснити ідеологічну революцію. Справді настане час, коли люди будуть вводити це в 
норму поведінки т культури, щоб не робити революцій, не розпочинати війн та не 
здійснювати подвигів, а вчитися жити нормальним життям у відведений людині вік. 

Виходячи саме з такої ідеології та її культури я запропонував покласти в основу 
політичної боротьби не насильницькі методи, а правове поле, як рівень культури, 
досягнутої нашими громадянами. Бо за десятки років це вже сформувалось у 
свідомості людей. На цій стадії свідомості ми мали можливість і діяти через 
демократичну систему виборчого права, яка ставала основою прав людини і 
громадянина. 

Тому на запитання славетного письменника і великого, на мою думку, 
громадянина України Олеся Гончара я спокійно запропонував, що на цьому етапі 
культурної зрілості людей не треба створювати умов для насилля, а подати їм 
Альтернативний закон про вибори органів народовладдя України. На це мене 
наштовхнули знання права та юриспруденції і, хто б ви думали, — наш геній Тарас 
Шевченко. У нього с запис: Люде, я ж вам дав «Кобзаря», а ви терпите панів й інше 
поневолення. Але треба враховувати час: тоді визволення від поневолення 
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здійснювалося через повстання, гайдамаччину. Зараз інші часи, інший рівень розвитку 
людей, інші умови. 

Що ж до революції, то борони нас боже: народовладдя можна творити без неї. 
Потрібне усвідомлення людьми своїх прав та способів їх реалізації. 

 
І Ваша думка була підтримана? 
Певна річ, не відразу, але пропозиція була сприйнята. Проект цього 

Альтернативного закону я почав посилено розробляти і згодом подав його на розгляд 
народних депутатів СРСР від України. У обговоренні і в редакційному опрацюванні 
взяли участь: Валерій Грищук, Арнольд Назаренко, Юрій Сорочик, Володимир Черняк, 
Володимир Яворівський, Алла Ярошинська. 

Вони схвалили проект Закону і за їх та моїм підписом він публікується у вересні 
1989 року (з 7 і 13 по 15.09) в пресі. Тоді думав, що ледве не втрачу зір. Довелося 
вичитувати верстки в усіх газетах: двомовному «Вечірньому Києві», «Правде 
Украины», «Радянській Україні» (нині «Демократична Україна»). Це досить об’ємний 
матеріал, а чорнові верстки в наборі чомусь були невисокої якості й на поганому 
темному папері. Якщо це так завали, то можна поспівчувати працівникам преси: не 
думають про їх зір та здоров’я. 

 
Що ж це, на Вашу думку, дало людям? 
Ось тут у свідомості людей і здійснився революційний переворот. Стався 

публічний тріумф. Перемогла правота і виборче право. Альтернативний проект було 
сприйнято народом. Підтримка майже одностайна. Почалися публічні виступи у Києві 
на найбільших заводах, підприємствах, в наукових установах, організаціях і трудових 
колективах, на мітингах і під час демонстрацій. 

Мені по декілька разів на тиждень, а іноді щоденно, доводилося виступати з 
основними положеннями проекту Закону про вибори органів народовладдя. Але 
протистояння посилювалося. Спочатку проти мене кинули ідеологів із відділів 
пропаганди райкомів партії Києва, потім працівників Київського міськкому партії. А на 
кульмінаційному етапі — працівників ЦК КПУ. 

Леонід Юзьков, як завідувач кафедри Вищої партійної школи при ЦК КПУ, 
особисто брав з ними у цьому участь і сказав мені про це, коли ми працювали над 
проектом нової Конституції України в 1992 році. Але нічого тоді не змогли 
протиставити ці авторитетні в партії люди. 

Перемогли правові ідеї народовладдя. Їх зрозуміли люди, бо вони були їм 
близькі за духом і суттю. Більше того, громадяни вимагали реалізації прав 
народовладдя. Проект Альтернативного закону було подано Валерієм Грищуком, 
Володимиром Черняком і мною до Секретаріату Президії Верховної Ради України. 
Особисто вручено М. Г. Хоменку як секретарю Президії. В результаті цього половина 
положень Альтернативного закону вноситься Верховною Радою 11-го скликання до 
Закону УРСР про вибори і вона ж їх приймає. 
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Це була перемога? 
Безперечно! Але не тільки це. Це була і правонаступність у роботі Верховної 

Ради України. Це було неабиякою заслугою Верховної Ради Української РСР, 
депутатів того скликання та їх керівників. І це треба шанувати, а не чорнити і бруднити, 
як це стало політично модним останніми роками. Тут справді — ганьба таким 
політикам! Але було і головне. Це перехід ідей у площину правового поля, синтез 
політичної ідеології з ідеологією правовою. 

Ідеї стали перетворюватися в норми права, а сотні прогресивно настроєних 
кандидатів мали реальну можливість з допомогою виборців бути обраними народними 
депутатами України. У березні 1990 року на основі цих норм обидві сторони вибороли 
право представляти інтереси людей у Верховній Раді України, а кандидати отримали 
звання народних депутатів України. 

 
Яку, на Вашу думку, роль відіграли в історії України народні депутати 12-го 

скликання? 
Епохальну! Ця когорта народних депутатів України утворила Верховну Раду 12-

го скликання, яка стала історичною за місією та покликанням. Саме ця Верховна Рада 
16 липня 1990 року прийняла Декларацію про державний суверенітет України, 24 
серпня 1991 року проголосила Акт незалежності України та в грудні 1991 року провела 
Всеукраїнський референдум, за результатами якого абсолютною більшістю громадян 
України схвалені ці історичні документи. 

Україна за всіма вимогами законів та норм міжнародного права стала 
незалежною суверенною державою на європейському та світовому рівнях. Але хочу 
особливо наголосити на тому, що сила цих депутатів у творенні народовладдя була в 
єднанні з народом, в умінні разом думати і діяти. Депутати створили Декларацію про 
державний суверенітет України, народ її підтримав. Акт проголошення незалежності є 
також єдина дія народу і депутатів. Саме в ті часи відбувся Всеукраїнський 
референдум. Що знову підтверджує єдність, коли народ і його обранці разом думали і 
діяли. 

 
Яка Ваша особиста участь під час роботи парламенту? 
Про мою участь у всіх цих важливих процесах державотворення, гадаю, можна 

написати як чимало позитивного, так щось і негативного. Краще я проілюструю це 
аргументами, а читач у всьому сам розбереться. Але загалом це інший зріз проблеми. 
Сьогодні ж важливо дати на документальній основі професійну оцінку внутрішнього 
змісту зробленого, щоб доказово розкрити конкретний мій внесок, а також кожного 
депутата в реалізацію започаткованих наукових ідей у нормах виборчого права 
громадян. Це важливо для виходу на новий рівень розвитку народовладдя і 
державотворення мирним шляхом та забезпечення реалізації прав і свобод громадян. 
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Дати повний текст 
Д Е К Л А Р А Ц І Я  
п р о  д е р ж а в н и й  с у в е р е н і т е т  У к р а ї н и  
 
Верховна Рада Української РСР, 
виражаючи волю народу України, 
прагнучи створити демократичне суспільство, 
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, 
шануючи національні права всіх народів, 
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток 

народу України, 
визнаючи необхідність побудови правової держави, 
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, 
 
П Р О Г О Л О Ш У Є  
державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і 

неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 
зовнішніх зносинах. 
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II. НАРОДОВЛАДДЯ 
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. 
Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. 
Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як 

безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад 
Української РСР. 

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. 
Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа не 
можуть виступати від імені всього народу України. 
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Про  що ,  з  нау ково ї  т оч ки  з ору ,  св і дч а ть  о гляну т і  
прое к ти  з а кон і в ,  к онцепц і ї  т ощо  з  Вашою  уч ас тю?  

Думаю, що навіть найкоротший огляд мого професійного внеску в 
законотворчу роботу доводить на фактах, що мене для цього готувало саме 
життя, праця в різних сферах правової діяльності: юрисконсультської. слідчої, 
прокурорської, суддівської, адвокатської і депутатської — спочатку на місцевому 
рівні, а після обрання народним депутатом України — у Верховній Раді України. 

Все це разом допомогло мені стати, можливо й понад міру, допитливим і, якщо 
хочете, прискіпливим та спостережливим щодо прийняття законів і, особливо, за їх 
виконанням. Таке бачення правових процесів виробило в мені аналітичне мислення і 
критичний склад розуму, інтуїцію та реакцію на несправедливість. 

Ця ж тенденція проявилася і в наукових дослідженнях та спрямувало мої 
пошуки до нового, глибшого русла оцінки політичної діяльності партійних керівників та 
державних структур влади. Таке бачення соціального розвитку стало конкретнішим ніж 
тоді, коли нам студентам і науковцям трактувалося в основах гуманітарних наук, а тим 
більше в партійних настановах. 

Важливу роль зіграв і сам хід теоретичних досліджень з критичними 
спрямуваннями. Завдяки цьому я отримав новий напрямок і науково обґрунтовану 
критичну оцінку всього того, що діялося навколо та на найвищих щаблях влади. 

 
Що  Вас  найб і льше  вражало  у  проведених  не типових  

досл і дженнях  по з а  пар т і й ним  к он тролем  у  науц і?  
Догматизм мислення і партійний примітивізм стосовно зведення суспільних 

процесів до політики класової боротьби. Суспільство набагато складніший соціальний 
організм, особливо в сімейних та родинних правових відносинах. Тому пізнання їх 
дали нові наукові види досліджень та свої позитивні результати. 

Названий примітивізм у розумінні суті класової боротьби і догматизм створеної 
партійної політики стали мені зрозумілими у вивчені практики реалізації цієї політики 
та зіставленні з наслідками реального життя, коли діяльність людини кожний раз 
розглядалася через політику партії замість розуміння змісту життя людини і народу. 
Стало очевидним, що всі ці хибні основи залежать від створеної в нас політичної 
партійної системи. 

Також стали ясними обставини, чому партійна ідеологія рухалася за інерцією 
без будь-якого глибокого досягнення в гуманітарних науках. Для такої ідеології 
головне влада, якій підпорядковують людей, а не розгляд їх життєвих інтересів. Це 
стали відчувати і прогресивні науковці, і лише деякі партійні ідеологи та державні діячі. 
До таких в Україні належав В. Івашко. 

У цілому ж політика і вся система їхньої підготовки була переважно 
схоластичною. Вона базувалася на окремих витягах із праць класиків марксизму і так 
званого примітивного ленінізму, що густо цитувалися в партійних рішеннях та 
інструкціях, а не на глибоких та різнобічних соціологічних, економічних, правових та 
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філософських дослідженнях. Гуманітарні науки підганялися під партійні догми й 
політику і за змістом вони були зведені в тупик. 

Я намагався в можливій тоді формі та на рівні досягнутого зробити спробу 
довести це на фактах і аргументах, взятих із досліджень архівних та опублікованих 
праць Маркса — як дослідника — мислителя і творчого пошуковця для створення 
сучасної для його часів ідеї комунізму, відкритої Л. Г. Морганом який 40 років 
досліджував первинні комуністичні відносини в практичному життя індійських 
американських племен. Морган жив у їх середовищі, вивчав побут, звичаї, традиції, 
систему родового суспільства, а також узагальнив інші дослідження. 

Маркс на даних наукових дослідженнях та пізнанні численних історичних 
результатів з життя багатьох народів світу передбачав створити матеріалістичне 
вчення про комуністичне суспільство майбутнього. З цією метою він створив 
системний план такого бачення розвитку історії людства і за цим планом детально 
законспектував труд-епоху Моргана «Стародавнє суспільство», підпорядковуючи його 
матеріали своєму плану. 

Завершити такі дослідження Марксу не вдалося через раптову смерть. Його 
дослідження залишилися в сімейному архіві, який використав послідовник і соратник 
Маркса — Енгельс, творчо опрацювавши їх з урахуванням багатьох інших досліджень і 
підготував та опублікував свій творчий науковий труд «Походження сім’ї, приватної 
власності і держави» (1894), що витримав чотири видання при житті Енгельса і був 
перекладений на 110 (перевірити) мов світу. Лише наукові дослідження можуть 
показати наскільки праця Енгельса відповідає запрограмованій, але не завершеній 
дослідженнями науковій системі Маркса. Особливо з позиції ролі суспільства. 

Відверто кажучи, це стало можливим далеко не зразу, а лише після того коли я 
дослідив не тільки першоджерела з основних творів Маркса, але і його пошуки та 
висновки, що опубліковані в 18 томах «Архівів Маркса–Енгельса», а потім провів 
відповідний порівняльний аналіз зроблених висновків. 

По мірі моїх досліджень ставало все більше очевидним, що наукова система 
Маркса мала великі прогалини, бо вона не була завершена. Цю наукову систему не міг 
і не мав можливості завершити або суттєво її вдосконалити навіть такий творчий 
послідовник вчення Маркса, яким був Енгельс. 

По-перше, він не творець цієї системи і не надав належного значення ролі 
суспільству. Це видно з фактів, що Г. Морган досліджував саме систему й суть 
суспільства і тому назвав труд — «Стародавнє суспільство», але Енгельс у своїй праці 
перейшов від сім’ї до приватної власності і держави, не розкривши значення і ролі 
суспільства з усіма його головними структурами. Історично держава виникла на 
певному етапі розвитку з існуючих структур суспільства, а не з структур сім’ї та 
приватної власності 

По-друге, Енгельс досить старанно займався опрацюванням та популяризацією 
здійснених наукових досягнень Маркса, а також принагідно своїх власних творів. За 
прожиті без Маркса роки Енгельс зумів допрацювати і видати, за сформованими 
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рукописами Маркса, другий і третій томи «Капіталу». Слід врахувати і те, що фактично 
у третьому тому розміщено і матеріали досліджень четвертого тому «Капіталу». 

По-третє, більшість рукописних архівів Маркса Енгельс не мав можливості 
опрацювати і він їх за узгодженням з старшою дочкою Маркса передав спадкоємцям 
та соратникам Маркса. Найоб’ємнішими архівами заволоділи К. Каутський та 
російський послідовник Маркса — Лопатін. Потім багатьма матеріалами володіли 
фашистські ідеологи (Гебельс), а після закінчення Другої світової війни основні архівні 
матеріали були перевезені в архів Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС 
м. Москви. 

 
Яка  доля  цих  арх і в і в?  
Ці архіви розпорошувалися, використовувалися для політичної партійної 

боротьби (разючий приклад боротьби між Каутським і Леніним), що не внесла 
реальних наукових досягнень в спадщину марксизму, а лише створила політичні 
суперечності, зведених до того, хто з них більший марксист. 

Архіви Маркса як наукові дослідження жодного разу не були предметом 
комплексного наукового осмислення та узагальнення, не мали вони і теоретичного 
системного аналізу. В цілому праці Маркса так і залишилися в стані не завершених 
висновками досліджень та їх наукової систематизації. 

За ленінсько-сталінських часів, бо саме тоді головні партійні політики 
захоплення влади під видом диктатури пролетаріату, створили політичний тандем 
ленінізму-сталінізму і під нього спрямовували зусилля на видання наукової спадщини 
Маркса і Енгельса. Їх головним завданням і метою було створити на вчені марксизму 
політичну партійну систему тоталітарної державної влади. Епіцентром стали не народ і 
суспільство і не захист прав і свобод громадян, а політична партійна система. 

Тому і понині є неповною та не опублікованою за науковою системою Маркса 
його теоретична спадщина. Отакий, насправді, фактичний етап справ із вченням 
Маркса, за яким нас намагалися вчити і жити. Розпочав цю політику боротьби за владу 
Ленін зі своїми послідовниками в якості «наукових» горе-вождів для народів. Щось 
намагався зрозуміти лише М. Бухарін. 

У цілому ідеологія таких вождів була зведена до насильницьких революцій. 
Вони бачили перед собою одну мету — підняти на боротьбу людей за партійні ідеали, 
а потім підкорити народні маси собі з допомогою цього вчення для захоплення влади, 
а не для наукового виваженого впровадження в життя. 

Чого, наприклад, вартий стратегічний науковий висновок Маркса про 
неможливість перемоги соціалізму в одній окремо взятій країні та політичний 
авантюризм Леніна про можливість насильницької революційної перемоги соціалізму в 
Росії, а фактично в усій Російській імперії як тюрми народів. 

Маркс обґрунтовував, що соціалізм не може перемогти в будь-якій одній країні, 
бо капіталістична економіка вийшла на світовий рівень і охопила найбільш економічно 
сильні держави єдиною системою, яка не допускає і не допустить виходу за її межі. Це 
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доказала історія розвитку і створення міжнародних блоків протистояння між 
державами з їх політичними системами. 

Ленін, виходячи зі своїх партійних політичних мотивів революційного 
насильницького захоплення влади, писав «наукові» труди (про лозунг Сполучених 
Штатів Європи) і доводив, що насильницька революція необхідна і можлива в одній 
окремо взятій країні, якою тоді була царська Росія. Взяти, наприклад, такі його 
політично амбіційні праці як «Марксизм і повстання», «Держава і революція» тощо. 
Результати цієї «політичної теорії» крайнощів і насилля вже відомі за наслідками ще 
за життя Леніна і він відкрито писав про це в листах. 

 
Це  мало  практичні  негативні  наслідки? 
На жаль, вкрай негативні й трагічні наслідки. Вдумаймося в них разом. Якщо 

зіставити історичні результати, ми побачимо, до чого призвело нехтування такими 
науковими висновками, які ґрунтувалися на основі величезних досліджень. 

Замість них пропагувалося насилля Це революції нового більш жорстокого 
характеру. Це прагнення здійснити світову революцію. Це нищівне зіткнення 
протилежних за змістом політичних ідеологій. Той, хто шукав компромісу в цьому 
протистоянні, зразу ж таврувався опортуністом і ворогом народу. 

Треба підкреслиш і таку особливість цього явища. Незаперечною є вина перед 
людством політиків обох ідеологій. Кожна із сторін брала участь у виникненні й 
загостренні військових конфліктів і переростанні їх у війни, що вело до загибелі людей, 
знищення колосальних природних та матеріальних благ. У цій боротьбі об’єктивні 
закони розвитку суспільства розтоптувалися партійним фанатизмом і жорсткістю. 

 
Чи  мають  місце ці  явища  в  сучасний  період  

і  як  позначаються  вони  на  долі  України? 
В іншій формі, але ці процеси нині продовжуються майже на всіх континентах 

світу: локальні війни і військові конфлікти практикуються як засіб вирішення політичних 
питань, за якими стоять затратна економіка і нищення прав людини і громадянина. 

Але усвідомлення людством цих процесів поступово прогресує, хоча дуже 
нелегкою ціною. Лише після першої світової війни була утворена Ліга Націй, а після 
другої — Організація Об’єднаних Націй. Мова йде не про держави, а нації. 

Генеральна Асамблея ООН прийняла Всезагальну декларацію прав людини (10 
грудня 1948 року) та інші міжнародні документи на захист прав людини і забезпечення 
її соціального благополуччя народів. Знову-таки, не про державу йдеться, а про 
людину і громадянина, які живуть у суспільстві. 

Україна була однією з ініціаторів створення ООН, є її повноправним членом. На 
жаль, щодо нас доля поки що не зовсім привітна і щира. Зовні нібито все гаразд. 
Насправді ж, нам нав’язують прозахідну політику. Це можна засвідчити на численних 
прикладах дискримінації України з боку економічно сильних світових держав, які 
нерідко порушують міжнародні норми права з допомогою наших доморощених 
політиків. Чого вартий диктат Міжнародного валютного фонду та Світового банку? А як 
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безсоромно й без участі України було визнано Росію спадкоємницею активів і пасивів 
колишнього Союзу тощо. 

 
Т о б т о  п о л і т и к а ,  п р а в а  лю д и н и  і  е к о н о м і к а  

н е р о з р и в н і ?  
Зіставте все не в наукових та практичних порівняннях через право та економіку, 

реальний соціальний стан людей і стане зрозумілим, наскільки обережно треба 
використовувати поняття «політика» чи «політик» та їх ідеологію. Насамперед, нова 
ідеологія має бути головним засобом поваги до прав людини, спілкування між людьми 
і державами, забезпечення рівноправності в міжнародних об’єднаннях та 
співтовариствах. 

Давайте ще раз оглянемо процеси становлення незалежності України. Хіба не 
завдяки бездарній політиці та знищенню правової системи стався розвал економіки, 
зупинилися тисячі підприємств і на кожному кроці чиняться порушення елементарних 
прав людей (у них відібрано заощадження, право на забезпечення роботою, зростає 
безробіття, не виплачуються зарплата, пенсії, стипендії, збільшується злочинність 
тощо). А хто насправді піклується про народ та Україну? 

 
О т ж е ,  н е  в с і  н а ш і  в о ж д і  з н а ю т ь  у р о к и  і с т о р і ї ?  
Не знали і не хочуть знати. Не вміли і не вміють. Неважко здогадатися, чому 

приваблює влада. Вони не думають, до яких наслідків призвели дії вождів — 
революціонерів, скажімо фанатиків французького якобінського терору чи більшовиків 
Росії, які породили нове насилля під політичним лозунгом, що соціалізм може 
революційним шляхом перемогти в одній окремо взятій країні. Я вже казав, до яких це 
призвело наслідків. 

Україна чи не найбільше заплатила тоді економічним станом народу і 
найдорожчою ціною — життям мільйонів людей. Після революції Україну загарбали 
німці, виникла війна з Польщею, громадянська війна, голод і розруха 20-х років, 
насильницька колективізація, голод 30-х, репресії проти людей, друга світова війна, 
голод 47-го року тощо. 

Для всіх народів колишнього Союзу відомий і залишковий результат. Сім 
наймогутніших капіталістичних країн світу свідомо й дипломатично прикритою агресією 
втягнули СРСР у світову економічну гонку з протистоянням державних систем на 
основі військових озброєнь, включаючи можливість використання атомної енергії і 
навіть нейтронної бомби. 

Перш за все, — це утримання й підготовка мільйонних армій, мілітаризація 
промисловості — непомірна ноша на плечі народу для досягнення військового 
паритету між країнами Варшавського договору і Заходом, що було найбільшим 
економічним пресом у такому політично авантюрному змаганні. 

Науковий аналіз наочно засвідчує до чого довела така політика держав та їх 
партій, хто і яку політику переслідував. СРСР як країну стерто з лиця землі, бо 
авантюрна політика не мала перспективи і нічого не могла мати спільного з науковими 
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дослідженнями про закономірності розвитку суспільства. Підкреслюю, не партійного 
типу держави, а суспільства народу. 

 
Я к  ж е  т о д і  Л е н і н  к е р у в а в с я  н е з а в е р ш е н и м  в ч е н н я м  

М а р к с а ?  
Парадокс, але Ленін-політик не знав і не хотів знати про існування марксової 

наукової системи. Він нею не займався і не збирався займатися, що підтверджується 
революційною діяльністю його самого та створенням партії більшовиків. 

Його мета — класова боротьба і революція. Ось досить наочні докази. Про 
свою наукову систему Маркс офіційно опублікував у вступі до праці «До критики 
політичної економії» (1859 p.), яку не міг не знати Ленін, якщо він по справжньому 
вивчав та опрацьовував матеріали «Капіталу», але цієї системи Ленін як авантюрний 
політик взагалі не бажав вивчати. 

Далі, в 1916 році Ленін, працюючи над «Наукою Логіки» Гегеля, з властивим 
йому захопленням діалектикою цього філософа, сам зрозумів, що «Капітал» Маркса 
треба зовсім по-іншому читати та розуміти і робить твердий категоричний висновок: 
«Отже, ніхто з марксистів не зрозумів Маркса через 1/2 століття!!» (після виходу в світ І 
тому «Капітала»). 

Тобто і Леніну лише в 1916 році з’ясувалася суть підходу до марксизму через 
діалектику Гегеля. Було це напередодні революції 1917 року і, ясна річ, що Ленін ні 
теоретично, ні практично не встиг і не міг що-небудь зробити для наукового розуміння 
й розвитку марксизму. Вождя полонила насильницька революція і здобуття державної 
влади за будь-яку ціну. 

А якщо принципово оглянути науковий багаж Леніна в контексті пізнання й 
розуміння марксизму, то там виявиться не тільки мінімальний вклад у матеріалістичні 
закономірності розвитку суспільства, але й перекоси та нерозуміння його головної 
суті — умови благополучного існування людини. 

Ленін фактично проконспектував окремі праці Маркса та Енгельса, ґрунтовно 
опрацювавши «Капітал» з позиції теорії класової боротьби, шукаючи у цій праці 
підстав або висновків для встановлення диктатури пролетаріату. 

Такого висновку політичний авантюрист не знайшов, бо в «Капіталі» його немає. 
Ленін і не зайнявся науковою розробкою марксистського вчення, а використав праці 
зазначених попередників для продовження класової боротьби в Росії, здійснення 
насильницької революції та захоплення влади. Коли ж це вдалося зробити на 
території тодішньої Росії створився хаос. 

 
Що  В а м  з а л и ш а л о с я  р о б и т и  з  т а к и м и  д у м к а м и  й  

в и с н о в к а м и ?  
Я робив спроби викласти свою позицію з цих проблем і на конкретних 

дослідженнях намагався довести вищим партійним органам країни та їх науковим 
установам: Політбюро ЦК, відділ науки, Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 
Інститут держави і прав Академії наук СРСР, журнал «Коммунист» та з використанням 
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інших заходів, включаючи виступи на конференціях, у лекціях студентам і викладачам 
права. 

У журнал «Комунист» я направляв статті, які залишалися без друку і публікації. 
Мої посилання на конкретні аналізи досліджень, архівні й опубліковані праці Маркса 
замовчувалися або залишалися без відповіді. 

Мені стало зрозумілим, що політика партійної ідеології зайшла в застій 
мислення й тупик розуміння матеріалістичного розвитку суспільства і знаходження 
суспільства в стані без визначення його критеріїв. Для мене стало ясним завдання. 
Треба робити докорінні зміни в існуючій політичній партійній ідеології: її треба 
замінювати науковою ідеологією соціальних відносин в суспільстві — правологією, в 
основі якої лежать права, свободи та обов’язки людини. 

 
Чому основна увага тут зосереджена на земельній власності? 
Можна коротко відповісти так. «Капітал» — заголовна методологічна праця 

Маркса до наукової системи пояснення розвитку суспільства через вищі форми 
розвитку суспільства. Друга після цієї наукової праці — «Земельна власність» як 
історія або передумова економічного розвитку людського суспільства. Тому я і 
намагався довести таку наукову логіку історії пізнання суспільства на прикладах 
розвитку земельних відносин. 

Для цього в досить непростих умовах мені вдалося видати монографію 
«Землекористування громадян» (1984), а також Юридичний довідник по 
землекористуванню громадян (1988), де у передмові, першому і другому розділах 
частково і з чималими труднощами я розкривав типові закономірності в розвитку 
земельної власності. З цією метою брав участь у підготовці інших наукових праць, 
проведенні наукових конференцій тощо. Зробив доповідь з цієї проблеми в Інституті 
держави і права Академії наук СРСР, повідомлення на міжнародній конференції у якій 
приймали участь 16 країн Європи і т. ін. На цій конференції я повідомив про існування 
наукової системи Маркса, що отримало фіксацію в журналі «Государство и право» 
АН СРСР. 

Я все ще продовжував вірити, що партійна система веде пошуки виходу 
нелегкого ідеологічного становища, включаючи і сільське господарство, що базується 
на землекористуванні (головний вид земельних відносин і земельній власності як 
юридичному титулі) та відносинах між людьми в суспільстві, яке є основою для 
створення та існування й діяльності держави. Тому я і посилав свої дослідницькі 
висновки у найвищі інстанції. Переконання, що мої знання у цих глибинних проблемах 
допоможуть провести зміни у структурах влади (а це дасть розширення прав та 
свобод людей), були для мене стимулюючим фактором віри в об’єктивне значення 
науки та партійну зрілість. 

 
Чи не було це Вашим фанатизмом щодо віри в партію? 
Ні! Фанатизм — явище іншого ґатунку. Він побудований на міфах, окультизмі й 

відсутності ґрунтовних знань. Я ж мав конкретні дослідження, великий досвід 
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прокурорсько-слідчої та суддівсько-адвокатської роботи, які швидко знімають такого 
роду ілюзії та містифікації, оскільки вирішуються часто питання життя і смерті людей 
та власної відповідальності за долю людини. 

Сказане є головним, а тут мова йде не про саму партію як структуру, а про суть 
матеріалістичного вчення і наукову систему Маркса, яким партія (і Ленін особисто) 
зобов’язані володіти. У дійсності ж вони безапеляційно привласнили і пристосували 
під свої потреби спочатку в Росії, а згодом в СРСР і встановили монополію на єдино 
правильне тлумачення цього вчення. 

Незгодних до суду або знищення. Головна біда і сталася через це «єдино 
правильне» ленінсько-сталінське тлумачення марксизму, що привело і не могло не 
призвести до краху партії. І такої її єдино правильної ідеології. Вона виродилася як 
пустопорожня політична ідейна сила партійних говорунів, не маючих знань з науковим 
підґрунтям. Проілюструю це на прикладі. 

 
Ви розчарувалися в усьому, розгубилися, обурилися? 
Ніколи навіть не задумувався над цим. Наука і ґрунтовна юриспруденція не 

повинні мати справу з надмірними або амбіційними емоціями. Досада звичайно, була, 
бо надії, сподівання й віра, що наукові досягнення мають бути почуті та ставати, 
нарешті, з вдумливими аналізами чи узагальненнями керівними в управлінні 
суспільством, не справдилися. 

Мабуть, тут інший стан душі: починаєш розуміти, що десь у самісінькій глибині 
людей обманули, а точніше обікрали, видаючи на поверхню лозунги як єдино 
правильного вчення, а насправді в ньому ніхто по-справжньому не розібрався. Більше 
того, ніхто навіть не хотів цього робити, повчаючи непізнаних і незавершеним вченням 
інших і навіть знімаючи голови за найменші відхилення від настанов партії. На моє 
щастя, час був уже інший та й черга, мабуть, ще не дійшла, а потім не встигли. 

Тут треба чітко сказати, що рядові комуністи і комуністи середнього ешелону, 
керівники господарської та іншої неідеологічної сфери у всьому цьому нічого не винні, 
бо це не їх предмет діяльності і вони, по суті, не були ідеологами. Певною мірою це так 
само стосується місцевих партійних організацій (від первинних до райкомів, міськкомів 
та обкомів), бо вони в тих умовах були безвідмовними виконавцями волі партії зверху. 

На жаль, не кращим було становище і в партійних апаратах республік. Бо і для 
них партійна дисципліна та воля вищого керівництва були законом. Інакше вони б там 
ніколи не працювали. Само собою зрозуміле, що це все не стосувалося і не стосується 
і тепер тих, хто обманював і зраджував людей, робив наклепи, писав доноси, 
створював публічні судові процеси тощо. Так було в часи революції, громадянської 
війни, голодоморів під час суцільної колективізації та індустріалізації. 

 
А  все  ж  таки ,  уточніть ,  як  це  відбувалося  насправді  
та  яким  чуттям  Ви  керувалися? 
Іноді мої колеги всерйоз і жартома казали, що в мене чуття юриста від Бога. 

Безумовно, це перебільшення, бо все дали роки складної практики, а потім наукових 
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досліджень. Щоб глибоко щось зрозуміти, треба надто багато напрацювати 
різнобічних матеріалів та зробити ґрунтовні висновки. 

Коли я відповідав близьким мені людям на запитання які ж маю результати від 
своїх пошуків, то казав: для сліпих і глухих до знань, але спритних до високих посад 
адресатів, куди надсилав, образно кажучи, сподівання й біль власних висновків як 
шукач істини, нічого не треба. Судіть самі. Мої послання навіть не були якимось 
солідним чином розглянуті або вислухані. 

Як тепер засвідчують розкриті факти це ж було так просто для тих партійних 
часів. Лише треба було запросити фахівців до Інституту марксизму-ленінізму, оскільки 
він фактично для цього й був створений, обговорити всі настановчі питання і дати 
партійні вказівки як і що зробити. Адже життя вимагало іншого — спокійного й 
виваженого з аргументами в голові та руках обговорення. Та ні! Пиха партійного 
возвеличення не дозволяла, бо це йшло б не зверху, а знизу. 

Відписки на мої клопотання були формальні або не мали будь-якої 
аргументованої відповіді чи взагалі замовчувалися. Добившись па прийом у відділ 
науки ЦК КПРС, я почув у відповідь: «А де ж ми візьмемо для Вас опонентів та місця 
для опонування чи дискусій? 

Приводилася аргументація. Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС видає 
твори Маркса і Енгельса, реставрує їх архівну спадщину, але не займається їх 
науковим аналізом. Це інші проблеми і ми не маємо ними займатися. Ви що вже все 
вивчили в ленінських творах? Це ж найкращий послідовник Маркса і всупереч йому 
ніхто не піде: «Партія не дозволяла і не дозволить!». 

На запитання, а що ж буде, коли люди зрозуміють ситуацію зі станом 
гуманітарних наук і запитають про це по суті? Була ще коротша і вражаюча відповідь: 
«Це далеко не сьогоднішні турботи, майбутнє само покаже, що робити». 

 
А були якісь вагомі аргументи-відповіді на Ваші пошуки? 
Якщо це можна назвати аргументами, то прошу. На зустрічі в ЦК запитую: а чи 

можете Ви мені дати аргументоване роз’яснення чи відповісти на таке запитання. 
Незважаючи на те, що давно існує постанова ЦК КПРС про 100-томне видання 

творів Маркса і Енгельса, сьогодні навіть не можна ніде ознайомитися, за яким 
принципом добираються матеріали для цього наукового видання. 

Зокрема, як такі матеріали систематизуються, за якою теоретичною науковою 
схемою? І взагалі, чи є якась ґрунтовна розробка наукової системи вчення Маркса? 
Хто її досліджував, у якому стані знаходяться ці дослідження? Чи обговорювалися 
такого роду питання серед науковців? 

Інакше таке велике видання буде незрозумілим, непослідовним і, як сказали б 
самі класики, недіалектичним. 

Відповідь шокувала партійною простотою і прагматизмом літературного героя 
Митрофанушки: «А що означає така наукова система Маркса і хто її нас вчив? У 
навчальних програмах її не було і немає. На підвищенні кваліфікації цієї тематики теж 
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не проходять. Тому і невідомо, що це означає в партійній діяльності, що це таке і для 
науки і для системи партійного навчання?». 

З часом я надіслав методичну розробку до ЦК КПРС, у якій йшлося про 
теоретичні і практичні підходи до вивчення матеріалістичного вчення про наукове 
пізнання суспільних відносин в цілому та земельних відносин і земельної власності 
зокрема. Окремо я виділив слова Маркса: «Я надеюсь добиться для нашей партии 
научной победы ... *** (К. Маркс, 1859). Далі цитую за оригіналом публікації досліджень 
відносин земельної власності: 

 
І. Роль, место и значение земельных отношений в методологии 

исследований К. Маркса 
Без научного определения роли, места и значения земельних отношений в 

исследовательских работах К. Маркса нельзя правильно понять особенности 
марксистской диалектики познания как данного вида отношений, так и всего хода 
развития общественных отношений. В наибольшей степени это касается понимания 
закономерностей исторического развития и его связи с современностью. 

1) Изучение трудов К. Маркса и его архивного наследия показывает, что он 
впервые с наиболее полной методологической последовательностью изложил теорию 
данной проблемы в третьем разделе «Введения» — «Метод политической экономии». 
Здесь, и в материалах «Экономических рукописей 1857—1859 гг.» К. Марксом 
заложены методологические основы исследования всей совокупности общественных 
отношений, определено место и последовательность диалектического познания 
каждого из основополагающих видов общественных отношений. 

К этому периоду времени К. Маркс приходит к глубоко научному выводу о том, 
что диалектическое познание общественных процессов следует начинать с 
рассмотрения высокоразвитых производственных, экономических и правовых 
отношений. Только изучив их и поняв диалектику данного развития, можно правильно 
раскрыть взаимосвязь прошлого с современностью, выраженную в наиболее 
типичных социальных явлениях. Вот как необычно, научно нетрадиционно и до 
гениальности просто К. Маркс излагает сущность методологии диалектического 
познания. 

2) Обобщив закономерности развития и становления высокоразвитых 
отношений в обществе, К. Маркс записывает во «Введении», что буржуазное 
общество есть наиболее развитая и наиболее многообразная историческая 
организация «производства, а поэтому категории, выражающие его отношения и 
структуру их строения дают возможность заглянуть в структуру и содержание 
производственных отношений всех тех погибших форм общества, из обломков и 
элементов которых оно было первоначально построено. 
                                                      

*** Из письма К. Маркса Иосифу Вейдемейеру 1 февраля 1859 г. в период работы 
над «Экономическими рукописями 1857—1859 гг.» и трудом «К критике политической 
экономии». 
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Що Вам відповіли на ці матеріали? 
Очевидно, тоді вже було не до мене і таких настирливих відвідувачів-пошукачів. 

Проте відповідь дало саме життя. Я починав відчувати серцем і душею та розуміти на 
основі досягнутого, що треба робити. Тоді я вже знав, яким чином і як саме можна 
використати в політичній ситуації правові дослідження. 

Як треба перевести політичну боротьбу на більш високий та цивілізований 
рівень опонування владі — у правову сферу. Тут було найслабкіше місце володарів 
влади: вони керувалися не законами, а рішеннями з’їздів та пленумів. Так і жили — від 
рішення до рішення. Прикладів — хоч греблю гати: на основі партрішень догнати і 
перегнати США, підняти якість промислової продукції, сільське господарство і т. ін. 

Як бачите, мною ставилася принципово інша проблема. Перенести осно-вний 
тягар із адміністративних заходів на економіку і право. На той час і за тих умов це було 
виходом на якісно новий етап правового регулювання відносин між людиною і 
державою. Але ті, хто не хотів сприймати нове, чіплялися за віджилі методи 
керівництва, швидко збагнули, що це нове вело до втрати всеохоплюючої ролі 
керуючої. А дарма, партія від цього тільки виграла б. 

Була й інша важлива умова, яка не влаштовувала тодішню бюрократію. 
Ставало зрозумілим, що для цього треба поділитися владою (в тій системі існував усім 
відомий вислів: владу не дають, її беруть) з народом. Це дійсно можна і треба було 
зробити лише з допомогою права на безпосередню участь населення в питаннях 
державотворення та самоврядування через надання йому відповідних прав. 

Тобто орієнтація на громадян була безпосередня, правдива і відкрита. Це 
означало, що потрібно утворювати для демократичних перетворень нову правову 
основу. Я зробив висновок: таку основу давала виборча система. 

Вона при правильному застосуванні є способом реально на законних підставах 
юридично забезпечити волевиявлення громадян у мирний боротьбі за владу через 
правомірні суспільні процеси, а не через насилля. 

Виборець як свідомий громадянин ставав основою виборчої системи, впливав 
на її створення та приймав участь у демократичних виборах і цими діями піднімав 
ефективність громадського контролю за демократичними виборами громадянами 
влади. Держава — виконавець! 

 
Це давало щось вагоме людям і Україні? 
Незаперечно. Це реальний результат — проявлення волі і свободи громадян, 

процесу формування громадянського суспільства, самоврядування народу і створення 
основ правової держави. 

Це і виявилося на першому етапі становлення України як незалежної України і 
суверенної держави. Саме на виборчому праві та в процесі проведення виборів були 
закладені й реалізовані основи демократії в Україні. 
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Проте цього демократичного етапу для досягнення демократичних завдань 
надзвичайно мало. Необхідно обрану владу систематизувати для практичної 
реалізації демократії в суспільстві і становленні правової держави. 

В статті «Спочатку було слово — правове слово» до книги про Верховну 
Раду України історичного 12-го скликання я написав про такі роздуми та їх 
обґрунтування: «Історія — це спресовані пласти людських дум, ідей, життєвих 
подій, 

 
Рады в Украине появились много веков назад. В античные времена они 

существовали и активно действовали в Средневековье Украины — Киевской 
Руси. Ради решали все найболее важные вопросы общества и государства, 
особенно власти, а также общественного устройства и ответственности. 

Например, князь Киевский, Юрий Долгорукий — основатель Москвы, 
был смещен з должности за то, что в его поведении стало преваулировали 
низменные желания: «зело охоч до зелья и женщин», тесть вел разгульный 
образ жизни, а потому вынужден был выехать с Киевской Руси и по пьяни 
основать Москву, что до сих пор считается «хорошим» тоном жизни. 
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Вспомним казацкие рады, черную раду (П. Кулиш), Раду казацких 
старшин и многое другое в казацкой общественной жизни. Вопросы власти, 
формирования устоев общества и структур власти было продолжением 
обычаев и традиций Киевской Руси, ибо исторически это был тот же народ, 
который вел партизанскую войну с армией монголо-татарского нашествия и 
через жестокость захватчиков вынужден был вести скрытный образ жизни, 
менять имена, брать прозвища и т. п. 

Доказательствами того, что это был народ Киевской Руси 
свидетельствуют факторы: культура и грамотность, язык предков и знание 
латыни, воинская выучка и бесстрашие, священное соблюдение обычаев и 
традиций, вера в бога и защита православия, демократическое устройство и 
формирование выборной власти, аналогичность становления судебной власти 
и строгое исполнения ее решений — в свое время княжеской, а затем 
гетьманской и многое другое в жизни казачьего общества. 

В современном революционном движении нала ХХ-го столетия Рады в 
Украину не были привнесены какой-либо партией. Они не есть изобретение 
пролетарских вождей. Впервые возникли современные Рады во время 
буржуазно-демократической революции 1905 года как результат 
революционного почина рабочих. 

В ходе борьбы Рады рабочих депутатов включили в себя и 
революционные элементы всех слоев населения. Этот факт доказывает 
широкую социальную базу Рад, их демократическое возникновение и 
поддержку абсолютного большинства народа. 

Рады рождались стремлением объединиться в борьбе против любого 
имперского своевластия и его угнетательской миссии. Это особо сказывалось 
и сказывается сейчас в сфере национальных отношений. Хотя Рады и 
возникли на почве массовых политических стачек как беспартийные 
организации широких трудящихся масс, но их неотъемлемой частью была 
объединительная миссия. Они с самого своего возникновения выступали как 
органы сплочения трудящихся различных национальностей. 

В Украине Рады рабочих депутатов (как прообраз нынешних) 
образовались в октябре–декабре 1905 г. в Екатеринославе, Киеве, Луганске, 
Енакиеве, Горловке, Алчевске, Одессе, Николаеве, Севастополе, 
Симферополе и Мариуполе. 

Наиболее типичной демократической чертой Рад было то, что они 
демократически избирались. Выборы обычно были прямыми и равными, в 
ряде случаев — тайными. Так была избрана, например, Киевская Рада. 
Депутаты каждой Ради имели прочную обратную связь с теми коллективами, 
которые создавали Раду, отчитывались перед ними. Сотрудничество Рад 
постоянно поддерживалось с профсоюзами и другими массовыми 
организациями граждан. 
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Бессмысленными, беспочвенными и бездоказательными являются 
утверждения, что Рады придумали большевики. Рады существовали и 
действовали задолго до появления большевиков и успешно функционировали 
как беспартийные органы. 

Например, большевики только впервые в апреле 1906 г. включили в 
проект резолюции подготовленный к IV (Объединительному) съезду РСДРП 
вопрос об участии партии в Радах. Но этот проект резолюции амбициозные 
большевики съезду партии так и не предложили для обсуждения. 

В больших городах Украины Рады начали действовать уже в первые 
дни после победы Февральской революции в Петрограде. Так, в Харькове 
первое заседание. Рад рабочих депутатов состоялось 2 марта 1917 г. В Киеве, 
Екатеринославе и Кременчуге — 4 марта, в Луганске и Полтаве — 5 марта, в 
Одессе и Николаеве — 6 марта, в Херсоне и Виннице — 7 марта, в 
Симферополе и Житомире — 9 марта 1917 года. 

В конце марта 1917 г. в Украине уже почти не было городов и больших 
рабочих поселков, где бы не действовали Рады рабочих депутатов. В Одессе, 
наряду с городской Радой рабочих депутатов, возникли районные Рады. 
Создавались также Рады солдатских депутатов, что было новым явлением в 
истории революционного движения в Украине. Кое-где в сельской местности 
образовывались Рады крестьянских депутатов. 

Особенно интенсивно процесс строительства Рад происходил в 
Донецком  бассейне. Здесь Рады оформились не только в крупных 
населенных пунктах, но и в небольших рабочих поселках, на отдельных 
рудниках. К концу марта в Донбассе насчитывалось более 100 Рад. С 15 по 
17 марта в Бахмуте проходила первая в стране конференция Рад, охватившая 
довольно большой регион. 138 ее делегатов были избраны от 48 Рад крупных 
районов бассейна, представляющих 190 тыс. рабочих и других 
представителей граждан. 

Непосредственными организаторами Рад выступали сами трудящиеся 
или избранные ими временные инициативные группы, комиссии, комитеты. 
Единых для Украины, как и всей страны в целом, правил и норм 
представительства по выборам в Рады в то время не существовало. В 
Февральской революции повторилось то, что имело место в годы первой 
общероссийской революции. Рады создавались вне всяких законов и норм 
всецело революционным путем как продукт самобытного народного 
творчества, как проявление самодеятельности народа, избавлявшегося от 
старых административных и полицейских пут. 

Некоторые комитеты и комиссии по выборам в Рады, призывая 
население принять активное участие в выборах, не устанавливали ни порядка 
выборов, ни норм представительства (например, в Херсоне и Лисичанске). 
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Другие указывали срок выборов, нормы представительства и даже порядок 
избрания депутатов. 

К концу первого полугодия 1917 г. в Украине насчитывалось более 
250 Рад рабочих и солдатских депутатов. Росло не только число Рад, но и 
количество депутатов в них. Часть депутатов переизбиралась, поскольку 
широко применялось право их отзыва. 

Рады отличались друг от друга не только по социальному составу, 
партийности, характеру деятельности, но и организационно. Чаще всего Рада 
рабочих и солдатских депутатов представляло общее (пленарное) собрание 
всех депутатов. Рабочими органами Рад были исполкомы, подотчетные и 
подконтрольные общим собраниям. Исполкомы проводили в жизнь 
постановления Рад и решали вопросы, не терпящие, отлагательства, готовили 
повестку дня общих собраний, представляли Рады в общениях с различными 
организациями и лицами, руководили своими комиссиями и отделами. 

Рады принимали меры по координации своей деятельности. Возникли 
первые территориальные объединения Рад — районные, уездные, 
губернские, областные (краевые). Решение о создании районных 
объединений было, например, принято в середине марта 1917 г. на 
Бахмутской конференции Рад Донецкого бассейна. Избирались уездные 
Рады, например, Лебединский Харьковской губернии. В ряде губерний 
Украины прошли губернские съезды Рад рабочих и солдатских депутатов. 

25—27 апреля в Киеве состоялся краевой (областной) съезд Рад 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Юго-Западного региона 
Украины, на котором были представлены Рады Киевской, Волынской, 
Подольской, Черниговской и Полтавской губерний. На съезде были 
рассмотрены вопросы об отношении к войне и к Временному правительству, 
об организации народной армии, о местном самоуправлении, об организации 
крестьянства, о взаимоотношениях Рад и общественных комитетов, а также 
были заслушаны доклады с мест. В Харькове с 25 апреля по 6 мая 1917 г. 
проходил первый областной съезд Рад рабочих и солдатских Донецкого и 
Криворожского бассейнов. 

Образование в период двоевластия Рады наряду с создаваемыми 
буржуазией местными учреждениями Временного правительства явилось по 
существу уже началом слома старого аппарата управления и восстановления 
демократических органов. 

В Украине (как соответственно и в России) Рады ликвидировали 
органы старой царской власти, разгоняли полицию и создавали рабочую 
милицию. Рады проводили важные мероприятия по демократизации 
городских дум, земств, судебных органов, боролись за введение 8-часового 
рабочего дня и сохранение заработка при сокращенном рабочем дне, за 
повышение заработной платы вообще. Многое сделали Рады по борьбе с 
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голодом: они боролись с саботажем и локаутами капиталистов, делали 
первые шаги по установлению рабочего, контроля над производством. 

Все эти мероприятия по своей сущности носили демократический 
характер. Примечательно, что Рады не только вырабатывали единые 
требования, но и добивались от капиталистов, чтобы эти требования были 
выполнены и распространены на всех рабочих города. 

После Февраля Рады как представительные органы отличал особо ши-
рокий политический плюрализм, многопартийность. В масштабе всей России 
это хорошо видно на истории созыва первого Всероссийского съезда Рад. 

Вопрос о созыве Всероссийского съезда Рад был поставлен 
Всероссийским совещанием Рад в марте 1917 г. Подготовительная работа к 
съезду была возложена на Исполком Петроградской Рады рабочих и 
солдатских депутатов. Норму представительства на съезд также установило 
Всероссийское совещание Рад. По партийной принадлежности делегаты 1-го 
Всероссийского съезда Рад делились следующим образом: эсеры — 285, 
меньшевики — 248, большевики — 105, интернационалисты — 32, 
внефракционные социалисты — 73, объединенные социал-демократы — 10, 
бундовцы — 10, группа Плеханова «Единство» — 3, народные 
специалисты — 3, трудовики — 5, «стоящие на платформе партий социал-
демократов и эсеров» — 2, анархист — 1. 

Партийный состав Рад накануне Октября в Украине тоже отличала 
многопартийность, причем преобладали в Радах меньшевики и эсеры. 

В Киеве в сентябре и октябре на пленуме Рад рабочих депутатов было 
только 22,7 процента депутатов-большевиков, а среди 30 членов 
исполкома — 14 большевиков. В Харьковской Раде рабочих и солдатских 
депутатов только в результате частичных перевыборов в августе большевики 
получили около 35 процентов мест в пленуме. На II областном съезде Рад в 
Донбасса в начале октября большевики составляли треть его делегатов. 
Аналогично выглядела большевизация Рад в таком крупном революционном 
центре, как Екатеринослав. Здесь 30 сентября за большевистскую 
резолюцию, требующую установления советской власти, голосовала лишь 
третья часть членов Рад. 

Среди избранных членов ЦИК на I Всеукраинском съезде Рад рабочих 
и солдатских депутатов, состоявшемся в декабре 1917 года, было 
35 большевиков, 4 левых эсера, 1 левый украинский социал-демократ и 
1 меньшевик-интернационалист. 20 мест было зарезервировано для членов 
ЦИК от предстоящего Всеукраинского съезда крестьянских депутатов. На 
этом съезде на большинство могли рассчитывать только эсеры. 

Съезд предоставил партийным фракциям возможность самим 
определять персональный состав их фракций в ЦИК, предоставив партии 
большевиков 47 мест, российским и украинским левым эсерам 49 мест, 
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левым украинским социал-демократам 5 мест и одно место ППС («левице»). 
Политические партии могли отзывать и заменять своих представителей, в 
ЦИК. Таким образом, политический плюрализм в Радах закреплялся и 
организационными формами, среди которых на первом месте стояла 
возможность депутатам Рад иметь свои фракции и с их помощью бороться за 
осуществление программных целей своих политических партий. 

Заслуживают внимания некоторые моменты взаимоотношений Рад с 
Центральной Радой. Последняя меньше всего занималась разгоном Рад, как 
это утверждалось в некоторых изданиях. Более того, ее Генеральный 
секретарь труда Порш в ноябре 1917 г. даже заявил: «Мы считаем, что 
Центральная Рада по своему составу является Радой рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». В то же время многими Радами были приняты 
постановления, в которых допускалась возможность сохранить в качестве 
высшего органа власти Украины Центральную Раду, если состав ее будет 
избираться Всеукраинским съездом Рад. Не исключалась и возможность 
согласия Центральной Рады на участие в работе Всеукраинского съезда Рад. 

В заключение следует сказать, что в Рады — органы власти, созданные 
народным творчеством, был заложен огромный созидательный потенциал. К 
сожалению, он не был полностью реализован. В условиях военного 
коммунизма, затем сталинского тоталитарного режима Рады были 
принижены и задавлены командно-административной системой. 
Относительно светлым периодом после гражданской войны было лишь время 
НЭПа и связанное с ним оживление деятельности Рад. 

Александр КОЦЮБА. 
 
Як була оцінена ця стаття? 
Очевидно, покаже час та скажуть люди. Це найкращі експерти. Поки що оцінку 

дав лише головний редактор книги — Зайко Яків Якович. Він вважає, що назва, зміст і 
висновки (його вислів) носять філософію і пророцтво, а тому стаття вміщена ним па 
першому місці. 

Опублікують, тоді сам побачу і прочитаю. Щиро сподіваюся на відверті й 
неупереджені оцінки читачів. Можу сказати зараз, що Зайко Я. Я. дав свою власну 
оцінку і без розмови зі мною. Я не знаю, коли він прочитав статтю, але його відчуття є 
глибинним, бо Ради як соціальне явище є надбанням народу з античних часів і вони — 
результат діяльності демократичного суспільства. 

Ради історично з’явилися з первинними етапами формування суспільства і 
тисячоліттями раніше від виникнення держави. Між системою Рад народних депутатів і 
структурами держави має існувати принципове розмежування. Ради зобов’язані в 
межах своєї компетенції контролювати діяльність державних структур, оскільки Ради є 
безпосереднім виборним представницьким органом. Держава не повинна обмежувати 
діяльність Рад, бо це призведе до узурпації влади народу і росту корупції. 
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На болючі питання маєте бажання відповідати? Якщо так, то що 

Вам перешкодило пройти на виборах народних депутатів 13-го 
скликання? 

Людина, яка займається такими проблемами, зобов’язана відповідати на всі 
питання. Щодо виборів, мабуть, винна чортова дюжина. А якщо серйозно, то 
цілеспрямована протидія вчорашніх партійних бюрократів, які засіли у структурах 
виконавчої влади на Вінниччині (як і в інших регіонах) та тодішнього Президента 
України Л. М. Кравчука, а в області на його протеже — М. Дідика. 

Представник Президента в цій області з його благословіння чинив відкрите 
беззаконня. Подивіться і вчитайтеся в його документи: 
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Мало того, що представник Президента в області М. А. Дідик збирав засідання, 
виступав на обласній сесії, організовував виступи в пресі, по радіо, телебаченню, 
спрямовані проти мене, він за день до голосування (що категорично заборонено 
Законом про вибори) виступив по обласному радіо з наклепами на мене. 

Та хоч хай там як, але не всі люди в це повірили і результати голосування були 
на мою користь. Тоді, в день голосування по Липовецькому району (частина 
Немирівського виборчого округу, де я балотувався), пішли на нові правопорушення. 
Бюлетені не були доставлені в Немирів. а оброблялися до ранку виборчою комісією в 
Липовцях під особистим контролем представника Дідика в районі. 

Про це мені прямо сказав один із її членів. Робилося це за вказівкою і під 
нищівним контролем, бо треба було, щоб я зайняв третє місце і не пройшов на другий 
тур голосування. За попередніми підрахунками, я набрав більше 15 тисяч голосів і 
ділив І–ІІ місця. На ранок, після «обробки» бюлетенів, виявилося, що я на третьому 
місці. Оце така паша кравчуківсько-дідиківська демократія в дії під керівництвом 
президентських структур. 

Висновок на майбутнє. Впевнений, що під час нових виборів ситуація не 
поліпшиться, бо безвідповідальність та беззаконня з боку влади лише посилюються і 
контролюються цією ж владою. 

 
Коли Ви дізналися, що таке беззаконня можливе? 
Беззаконня вже творилося у верхніх еталонах влади — з боку Л. М. Кравчука в 

структурах його влади, а під впливом цього і в самому парламенті, бо велася обробка 
депутатів. Я знав і не раз про це говорив відкрито, що Верховну Раду України 12-го 
скликання зраджує її найвище керівництво та Президент України Л. М. Кравчук. 

Розпаливши вогонь боротьби за владу замість правових реформ, довівши 
людей до невдоволення через спад економіки та нерозумні дії в управлінні народним 
господарством, а також вчинивши низку антиконституційних дій. Л. М. Кравчук з 
оточенням поставив за мету списати все на рахунок парламенту, аби зберегти перед 
народом себе та собі подібних. 

Кравчук спалив не тільки свої мости, але і мости України, що вели до 
народовладдя і демократії в Україні. Поки вони ще горіли, цей політичний маніпулятор 
намагався пройти ними і вийти на новий берег та рубіж через дострокові вибори. 

 
А чому з цим тоді погоджувався 
Голова Верховної Ради І. С. Плющ? 
Спочатку Іван Степанович Плющ займав більш виважену позицію: говорив про 

не на засіданнях Президії і сесії Верховної Ради. 
Це під його головуванням я доповідав Верховній Раді про незаконні укази 

Президента України. Таких було більше десяти. Як відомо, Верховна Рада їх всі 
скасувала. 

Були й інші принципові позиції І. С. Плюща. Та в останній період роботи він не 
зумів вистояти і, очевидно, що І. Плюща зламала психологічно і політично партійна 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
157 

 

система. Як особистість він представляє неабиякий інтерес, а як громадянин України і 
керівник держави Іван Степанович близорукий, діє без знань, покладаючись на 
душевну інтуїцію і на сумнівних радників. 

При величезній природній (божій) і батьківській обдарованості, феноменальній 
пам’яті, українському гуморі та вмінню спілкуватися з людьми, йому бракувало завжди 
знань і часу, відсутність юридичного мислення та передбачення. Сталося те, що 
сталося з його і Кравчука руйнівних наслідків — ганебне дострокове антиконституційне 
припинення діяльності Верховної Ради України. 

Тому разом з Л. М. Кравчуком він пішов па цю авантюру: далася взнаки 
попередня керівна школа — лови за будь-яку ціну вдалий момент. Так він, сприяючи 
загостренню психологічного тиску за штучно створеної правими силами ситуації в 
депутатському залі, провів відповідну роботу. А далі вибрав момент, коли можна 
нанести удар у спину і поставив на голосування питання про дострокове припинення 
повноважень парламенту. Антиконституційна акція вдалася. Причини були ясні. 

Як недавній господарник і керівник Київської області (перед роботою в 
парламенті), він реально розумів та інтуїтивно відчував, що біди для народу вже 
натворили чимало. Повінь людського невдоволення пішла потоком. 

Є очевидними й інші обставини. Кравчук затягнув його в трасовину: далі ні 
економічно, ні юридично Плющ вже не зміг прораховувати. Просто збіглися па певну 
мить інтереси цих двох високопоставлених осіб. Певна річ, для кожного по-своєму, а 
отже, кожний із них внутрішньо вже мало терпів іншого. Робилася видимість єдності, а 
діяли в різних напрямах. Обидва чекали виборів і мріяли бути на першій для їх 
уявлення державній посаді. 

 
Яку мав мету І. Плющ і що було в нього спільного 
в цій ситуації з Л. Кравчуком? 
Це були таємниці мадридського, а точніше, київського двору. Вони 

виношувалися в глибинах душі так обережно, що й зараз ці вожді не все скажуть. 
Однак таємниці завжди стають явними, якщо проаналізувати вчинки та наслідки. 

За моїм дослідженням, Леонід Кравчук реально відчув, що перехитрив сам себе 
і перед народом, і перед Заходом, і перед близьким зарубіжжям. Ситуація складалася 
тупикова і він пішов на крайнощі, порушення та авантюри. 

Іван Плющ хотів на залишковому авторитеті цієї справді історичної Верховної 
Ради зберегти свій імідж і стати Президентом України на нових виборах (це, як 
показали пізніші події, він і намагався зробити). Леонід Кравчук продовжував усе 
бачити в своєму ракурсі: народові мав намір кинути на розтерзання парламент і вийти 
сухим із води. Іван Плющ влучно вловив цей психологічний стан. 

Та обидва прорахувалися. Народ виявився мудрішим. Розкусив обох. Але 
попереду була ще шалена й жорстока боротьба. Моя об’єктивна позиція не 
влаштовувала обох, хоча по-людськи і Іван Степанович дотримувався етики, але не 
допомагав. Тому я припускав, що потраплю у страшний вир політичної боротьби. І все 
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ж не передбачав, що це буде так низько й безчесно з боку як високих посадовців, так і 
структур виконавчої влади. 

 
Ви могли балансувати поміж ними в той час? 
Адже, скажімо, Рух використовує такі ситуації. 
Статус і знання ситуації давали можливість так зробити. Це досить успішно 

використали деякі члени Президії Верховної Ради. Я не зміг. Совість і принципи не 
дозволяли. Тому не балансував між тими, хто зрадив Верховну Раду України, а відтак і 
наш довірливий народ. Я гордий тим, що тоді не поступився і зберіг гідність людини й 
честь народного депутата України. 

Саме через безкомпромісність я і став опонентом обох течій. Тому мене з 
самого початку кинувся компрометувати на всіх рівнях представник Президента по 
Вінницькій області М. А. Дідик, який протягом перших років діяльності ВР України 
запрошував мене до себе, просив порад та перевірки його виступів, зустрічав мене на 
кордоні області між Житомирщиною та Вінниччиною тощо. Між ним і Кравчуком був 
прямий зв’язок, оскільки Кравчук балотувався в депутати на Вінниччині. 

Підкреслюю, все це М. Дідик робив за повним погодженням з Л. М. Кравчуком. 
Коли я виступив проти Кравчука за його маніпуляції з Декларацією, Днем незалежності 
України 16 липня 1990 року, проти розвалу економіки і нищення проекту нової 
Конституції, я не влаштовував їх обох, бо продовжував бути непримиренним до їх дій, 
а отже, неугодним. 

Кравчук і Дідик з Вінниччини зробили полігон випробування й експериментів їх 
розуміння демократії та способів наживи. Навіть їх діти були втягнуті в чорний бізнес. 
Непросто сьогодні згадувати, скільки бруду та наклепів безневинно вилито на мене та 
мою із покоління в покоління нічим не заплямовану родину. 

Що ж до Руху, то було б несправедливо оцінювати все негативно. Там 
працюють і нормальні, чесні люди. А про тих представників Руху (виняток складає 
В. М. Чорновіл), які мене шельмували, говорити не хочу. Бридко. То були лакеї з чужої 
та брудної політичної кухні. Про дотримання ними будь-якої порядності й законності 
немає й мови. Якщо вони віруючі, то служили сатані, бо святинь людських і божих у 
них немає. Це наочно засвідчив розгляд специфічної судової справи. 

 
Про яку судову справу йдеться? 
Справу розглядали два районних суди міст Вінниці та Житомира за моїм 

позовом до семи відповідачів: газети «Вісті з України» (фінансувалася із Заходу та 
інших подібних джерел), газети «Киевские Ведомости» (фінансування пов’язане з 
особою Бродського). газети «Подолія» (фінансування облдержадміністрації і 
комерційних структур), газети «Независимость» (фінансування владних структур та так 
званих спонсорів), районної газети, сумнозвісного Дідика М. А. та зав. Вінницького 
облтелерадіо Каменюка В. Ф. (слуги Дідика і «вірного» КПУ (та Руху) комсомольця, 
який свого часу читав власний вірш у залі Вінницького обкому партії — «Я в партію 
вступав не за наказом», а потім усе змінив на лакейство. 
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Як швидко Вам вдалося відновити справедливість? 
Це швидко не робиться. Суд є суд і там своя процедура і закони. Лише з часом, 

після падіння Л. М. Кравчука та М. А. Дідика, в тому числі і з моєю допомогою, я крок 
за кроком з професійною послідовністю відновлював істину, правдивість подій і 
справедливість щодо людей і мене як особистостей і громадян. 

А скільки кравчуківці і дідиківці нанесли шкоди ні в чому неповинній родині, 
дружині та дітям. Їх цинізм і жорстокість, професійні навички ганьбити й зневажати 
людей. Я публічно говорив, що їх діяльність ще відіб’ється на них самих, бо, все-таки, 
є вища людська справедливість, якої вони не розуміють, не знають і не відають, що 
творять. Це політичні партійні виродки більшовицьких часів, які за посади і вигоду 
продадуть все. 

 
Чи має соціальне значення цей процес, 
чи є він прецедентом? 
Будь-який судовий процес має соціальне значення. З цього треба виходити 

всім, але правову культуру ленінсько-сталінських часів у нас довели до такого стану, 
що навіть поважні люди «соромляться», а насправді бояться суду. Ще гірші часи 
попереду. Чого не скажеш про суди у німців, американців, англійців тощо. 

Цей же судовий процес зразково типовий для нашого часу. Він створив 
прецедент і розкрив правду про те. хто тоді прийшов до влади на різних рівнях та в 
багатьох місцях, що це за людці та якими методами і способами вони діяли й з якою 
метою. 

Для них немає нічого святого, окрім власного благополуччя, посад, влади та 
грошей. Не дай боже їм знову владарювання над людьми, а таке може статися. Якось 
мене запитали: Ви мали добрий авторитет у своєму виборчому окрузі в Києві і навіть у 
зеніті своїх успіхів Рух, кинувши всі київські та центральні сили, не зміг з Вами 
справитися, зібрати підписи про відкликання з депутатства, бо Вас відстоювали люди з 
чистою совістю. 

 
Для чого Вам треба було йти на Вінниччину в депутати? 
То непроста історія і вона прямо пов’язана з вищесказаним. Це складова того, 

що започатковувалося робити і вже робилося в державі за протекціями закордонних 
радників і так званих доморощених демократів без знань історії власного народу й 
козаччини. Тому відповідь буде неординарна. З Вінниччини як одного з козацьких 
центрів України Л. М. Кравчук і М. А. Дідик зробили політичний полігон розтрощення 
кадрів і проведення після цього своєї політики в східних регіонах України. 

Вінниччина стала тоді політичним кордоном між Заходом і Сходом і вона є 
центальною з областей країни. Щодо неугодних порушувалися кримінальні справи за 
будь-якими мотивами. Більше двадцяти громадян, переважно неугодних посадових 
осіб, були під кримінальним пресом правоохоронних органів. 

Значна частина кримінальних справ порушувалася навіть за письмовими 
вказівками представника Президента України в області. Все це робилося з відома і за 
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згодою Президента Кравчука. Про це мені у чоловічій бесіді зізнався М. Дідик (раніше 
ми були з ним у дружніх відносинах і на моє запитання чому все так складається він 
відповів: «Ти маєш можливість сам запитати у Кравчука. Я без нього таких питань не 
вирішую». 

Ці факти отримали підтвердження під час судового розгляду справи, включаючи 
і докази документального характеру. Документи були представлені суду для огляду й 
оцінки в судовому засіданні в Житомирському суді, куди була передана справа для 
розгляду, бо М. Дідик на Вінниччині безпосередньо впливав на суд та керував 
правоохоронними органами. 

 
Невже це все було відомо зверху? 
Однозначно і незаперечно. Звернення до Л. М. Кравчука як Президента і 

гаранта Конституції України лише посилювали амбіції та апетити переслідувачів. 
Зразу ж починалася хвиля переслідувань. Нижче наводяться факти. 

Йшов потік політичних репресій та компрометацій. Непорядність і боротьба, за 
владу робили свою чорну справу, а біда все більше роздирала суспільство на частини, 
принижувала людей. деформувала демократичні завоювання народу. Вони 
підмінялися лицемірством і узурпацією влади. 

Не треба ні зараз, ні в недалекому майбутньому створювати ілюзій. Цей процес 
сьогодні триває як експеримент тоталітаризму, а боротьба ще триваліша й більш 
жорстока загострюється на всій території України. 

Адже на політичну арену виступили впливові кримінальні сили, пов’язані з 
владними структурами на самих високих рівнях за практикою більшовиків та вишколом 
створювати продзагони, заготовку хліба й багато іншого. А тепер вступила в практичну 
діяльність їх ідея владарювати і розділяти. Вони це роблять силовими способами з 
участю правоохоронних органів, а на черзі суди і судова система. 

Тому я невипадково наголошую на цих страшних реаліях нинішньої дійсності. 
Як голова Комісії ВР України з питань законодавства і законності я з Комісією 
відповідав за прокуратуру, суди, КДБ і знав, що твориться в цих системах і хто там 
владарює, а владарює чиновник, призначений на посаду президентом Л. Кравчуком. 

Люди мають знати, чого чекати від такої політичної боротьби і за кого та з ким 
треба боротися. Кравчук з допомогою Плюща почали нищити місцеве самоврядування 
як організаційну основу суспільства, щоб ніхто не протистояв державному чиновнику в 
його діях. Ось чому з моєю допомогою в проекті нової Конституції мав місце розділ 
«Суспільство і держава»: лише суспільство може протистояти державі і її чиновникам. 
Інші народи це проходили і невипадково, а закономірно застосували люстрацію кадрів 
у своїх країнах і підняття престижу й впливу місцевого самоврядування (Швеція, Чехія 
тощо). 

Історично в Україні таку важливу соціальну роль виконувало демократично 
сформоване Козацтво України. Зверніть увагу, що Президенти України урочисто 
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приймають козацькі почесті, але не звітують перед козацьким народом за виконання 
гетьманських обов’язків. 

 
Чому після таких «виборів», маючи високу кваліфікацію, 
Ви не стали шукати матеріально вигідної роботи? 
Думаю, що маючи високу юридичну кваліфікацію, практичні навички роботи та 

знання законодавства, я зміг би без будь-яких перешкод влаштувати свою справу, піти 
в бізнес чи зайнятися іншими економічно та матеріально престижними ділами. 

Я не зробив цього. Бо стояли і стоять перед усіма нами масштабніші й 
невідкладні завдання. Можливо, серед небагатьох я розумів, що ж саме робилося в 
Україні, що робиться зараз ще з більшою гостротою і наслідками в системах структур 
державної влади. Виникла владна ось: президент і його адміністрація — держава над 
суспільством. 

Саме тому я і не пішов у великі заробітки. Треба ж відстоювати завойоване, а 
тим більше з власною участю в умовах становлення народовладдя і демократії в 
Україні. Світ знає про історичну роль демократії в Козацтві України, а партійні 
політики його бояться, бо знають, ця народна сила переможе. Це вже і мій обов’язок 
козацького нащадка традицій Запорізької Січі і перед людьми, і перед Україною. 

 
Чи будете Ви балотуватися у депутати 
14 -го скликання і від якої партії? 
Якщо громадяни довірять, то буду. Не втрачати ж напрацьований потенціал та 

знання. В мене є що сказати людям, є з чим прийти до Верховної Ради України. Я 
постійно працюю над законопроектами. 

Є суттєві питання щодо внесення змін і доповнень до Конституції України 1996 
року, особливо щодо соціального захисту громадян України, статусу трудових 
колективів, регулювання земельних відносин, впорядкування питань з регіонами та 
місцевим самоврядуванням, статусом громад і суспільства України. 

Хіба не викликає запитань ситуація із зникненням з Конституції України 1996 
року посилання на Декларацію як основу нової Конституції, знищення розділу в проекті 
нової Конституції «Суспільство і держава» з дев’ятьма главами (див. Концепцію нової 
Конституції від 14.08.1991 р.), а також аналогічного розділу в проекті Конституції з 
відповідними статтями. 

Про партії треба окремо обґрунтувати. Незважаючи на те, що я відстоював 
комуністів, коли антиконституційно заборонили КПУ, що в той важкий час вони мене 
обрали одним із секретерів ЦК, я не йду і не буду йти на вибори у списках лівих та 
інших партій. 

Принципово вважаю, що з посиленням партій втрачається демократія, 
народ знову відсувають усіма правдами й неправдами на узбіччя, якнайдалі від 
влади. Вважаю, що народ використовується партіями як засіб політичної мети — 
взяти владу і підпорядкувати її інтересам партії чи партіям. Це обман щодо 
народовладдя. 
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Чому ж тоді Ви так активно відстоювали КПУ? 
На жаль, мало хто задумується над логікою цієї проблеми. Зразу ж вішають 

ярлики: якщо підтримав Рух, рухівці кричать «Слава», а комуністи — «Зрадник», якщо 
ж відстоював комуністів, то навпаки від рухівців – «Ганьба» і «Зрадник», а серед 
комуністів — ти свій. 

Немає в цих відносинах розуміння і терпимості. І амбіційні рухівці, і затяті 
комуністи та й члени інших партій за методами і способами дій нічим не 
відрізняються одні від одних. Це крайні партійні крила борців за владу, за партійні 
пільги, а згодом зі здобуттям влади — за особисті пільги. І не вірте ви в політичні 
байки, казки й обіцянки. 

Краще зіставте історичні факти і вони вам скажуть більше, ніж уся партійна 
тріскотня й писанина про їх любов до народу, партійну демократію і 
соціальну справедливість. 

Разом з цим я не погоджуюся з протиправними методами дії проти партій, бо 
партії складаються з людей. Ніколи не примирюся з вчинками, коли під будь-якими 
політичними гаслами порушуються права і свободи громадян, нехтується чинне 
законодавство та Конституція України, відбувається лицемірство влади до громадян. 

Рано чи пізно це заводить політику і державу в глухий кут, веде до конфліктів та 
беззаконня. А саме так вчинили Кравчук Л. М. і Плющ І. С., спираючись на праві сили. 
Особливу роль у цьому відіграв Л. М. Кравчук, який тоді займав посаду Голови 
Верховної Ради України. 

Заборона КПУ була і є антиконституційною. Комуністи України 80—90-х років не 
порушували Конституцію. Треба мати на увазі і головне — долю чесних людей, які 
вірили і сповідували фактично хибну ідеологію більшовиків, які видумали ленінізм-
сталінізм, оскільки так виховували і так навчали. 

Тодішня Компартія України — це не політична абстракція. Це більше трьох 
мільйонів громадян, їх сім’ї, родичі, друзі. Застосуйте просту математику і Ви матиме 
17–20 мільйонів чоловік, які були пов’язані з комуністичними ідеалами. А тепер 
задумайтеся над тим, що все це людські долі. 

Я на власні очі бачив, коли був у західних областях, як рухівська «гвардія» 
складала списки комуністів та партійних активістів (це книги на 700–800 сторінок) 
із телефонних довідників та інших документів для прийняття адекватних 
кравчуківським заходам. Ну чим це не ті ж самі більшовицькі методи під час 
червоного терору? Інакше — для чого вони готувалися. Я про це запитав і мені 
однозначно відповіли: «Готувалися і готувалися довго та не самі по собі». 

 
І Ви прийняли рішення діяти? 
Безповоротно і відразу ж: я так діяв завжди. Як для професійно досвідченого 

юриста мені вся ситуація стала зрозумілою. Тому головне тоді було відстояти чесних 
людей, не втратити їх нищення і не допустити беззаконня і, не дай боже, 
кровопролиття, бо, як завжди в Україні, кров потекла б рікою. У нас як завжди 
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багато заінтересованих суб’єктів розвалу країни і з внутрішніх політичних сил, і на 
міжнародній арені боротьби. 

Україна є стратегічною, а ситуацій було чимало: Крим, київські події із 
застосуванням біля Верховної Ради бензовоза, події з жовтневою демонстрацією та 
інцидентом: полковник Григор’єв і депутат Степан Хмара (набагато пізніше, як 
відлуння, похорони патріарха). Події в Коломиї, Львові, Івано-Франківську. Тому 
протидію беззаконню я ставлю як найперше завдання. 

Друге, якщо ми проголосили, що будуємо демократію і правову державу, то 
треба насамперед дотримуватися законів. Вважаю, що я особисто діяв саме так. Це і 
судовий захист В. Яворівського, виступ у сесійному залі на захист заангажованого 
рухівця — депутата з Івано-Франківська Володимира Шлемка. І такий же захист з мого 
боку першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Гуренка, коли була порушена кримінальна 
справа проти КПУ. Я отримав на це право — нотаріально видану довіреність 
захистити його та сім’ю. На щастя, цього не знадобилося. 

 
Які ж і ще вагомі мотиви у Вас так діяти? 
По-перше, захист прав та свобод людини і це головне у правовій 

демократичній державі та боротьбі за народовладдя в Україні. Без цього 
втрачається весь сенс демократії. Інакше вона просто стане не тільки не потрібною 
нікому, але й гальмом для сваволі чиновника і його владного оточення. 

По-друге, сказати правду про чесних комуністів 80-х років. Саме найбільш 
прогресивні з них і підняли питання про перебудову та реформи. Народний Рух, 
образно кажучи, уже сів на поїзд, коли він був на повному ходу. Більшість же ідей було 
лише підхоплено рухівцями. 

Мабуть, є сенс, по-третє, навести слова тодішнього секретаря всесильного 
ЦК КПУ Леоніда Кравчука на сесії Верховної Ради України, коли прийняли Декларацію 
про державний суверенітет України. Ось стенограма сесії: «16 липня 1990 року… 
Кравчук Л. М., секретар ЦК Компартії України (Ямпільський виборчий округ, Вінницька 
область). Шановні товариші депутати! Сьогодні у цьому залі мають звучати найбільш 
високі слова. Дійсно, вперше, мабуть, в історії українського народу, всіх народів, які 
населяють нашу велику українську землю, прийнято справді історичний документ. 

...Я не хочу називати дати, я не хочу називати рішення, які приймали комуністи 
України, але сама історична справедливість вимагає того, щоб ми сьогодні у цьому 
залі сказали, що комуністи України були з народом. Вони засвідчили своє бажання і 
прагнули до нього, і зробили немало, в тому числі і в цьому залі, для того, щоб цей 
день настав» (Див. Бюлетень № 67, перша сесія Верховної Ради Української РСР, 
стор. 6). Так віщав вчорашній ідеолог його розуміння комунізму і власного падіння з 
цього п’єдесталу й зрадництва. 

Це історичні документи і факти. Нехтувати, а тим більше маніпулювати ними, 
м’яко кажучи, Кравчуку надто непристойно й ганебно. Подальші його дії є політичним 
авантюризмом і він дійсно є вірним ленінцем. Таку дурницю він і ляпнув на з’їзді 
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Народного Руху, що він однаково любить і Лесю Українку, і Володимира Леніна. Це 
гімн і, очевидно, невиліковний діагноз. 

По-четверте, зіставте об’єктивні цифри. У найкращі часи Рух налічував 92 
народних депутати України в парламенті. За Декларацію проголосувало в залі 357, 
а із письмовими заявами більше депутатів, проти 1, не голосувало — 7. 

Народні депутати, які були у відрядженні в Москві та інших місцях, подали 
письмові заяви про підтримку Декларації. Тож виявилося понад 440 депутатів за 
Декларацію. Тепер від 440 відніміть 92 і отримаєте більше трьохсот голосів депутатів, 
тобто конституційну більшість, яка могла прийняти Декларацію і без потуг Руху. Отакі-
то факти, але зовсім інше забарвлення має пуста політична балаканина, яка 
розрахована на простаків та наївних людей. 

Треба і необхідно правильно й об’єктивно визначити й історичну роль членів 
Народного Руху, бо більшість з них були і є розумними людьми і патріотичними 
громадянами України і серед них виділявся своєю відданістю Україні В. М. Чорновіл. 

 
Як на Вас намагалися вплинути, коли Ви 
захищали то Рух, то комуністів? 
По суті, хто уважно замислювався над подіями, зрозуміє: це був захист не 

Руху і не КПУ, а конкретних людей, чиї права порушувалися, та ідей, які 
працювали на суверенітет і незалежність України. І в цьому вся правда. Вона не 
залишилася непоміченою для людей і преси. Я мав сотні і сотні подяк від громадян 
різного віку з різних регіонів України. Були й противники, про яких я говорив. Але 
перемагала об’єктивність. Пригадайте той розпал політичних баталій. 

Оцінюючи роль та значення політичних діячів України у становленні та розвитку 
народовладдя і парламентаризму в Україні, спостережлива преса щодо мене тоді 
визначила: 

«...Олександр Коцюба, на перший погляд, — одна із самих суперечливих 
політичних фігур у нашому парламенті. Звідси його тертя свого часу із „більшістю“, 
а згодом із опозицією. Він чи не єдиний, кого „Народна Рада“ мала намір позбавити 
депутатського мандату... 

І в той же час, як би це не виглядало парадоксально, Олександр Коцюба — один із 
найбільш послідовних політиків.., він частіше за інших обстоює букву закону: вміє 
сказати „НІ“, коли всі навколо „ЗА“» («Київський Вісник». 17 липня 1992 року). 

Думаю, що сказано влучно і своєчасно. Я вдячний кореспонденту газети. Пам’ятаю, мені 
телефонували виборці і просто жителі Києва та області (Вишгородського, 
Обухівського, Києво-Святошинського. Білоцерківського п інших районів), надходили 
листи на підтримку з інших регіонів. Люди здебільшого радили не змінювати позицій, 
вистояти і проводити таку лінію і надалі. Я прагнув вистояти і вистояв. 

 
Найполітичніше запитання. Як Ви, після проведених досліджень, ставитесь до 

партій? Це феномен? 
Феномена тут немає і закономірність часу. Феномени знаходяться за спиною 
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народу, прикритих партією, щоб всю політику вирішувати в середині партії, як правило 
таємно, а народ ставити лише до відома і використовувати його як політичне пушечне 
м’ясо для боротьби партії за владу. 

Ось тут і появляються феномени в образі міфічних вождів-молохів. Там і 
виникають «феномени-фантомаси», які творять (утворюють) партії, а самі стають 
державними бонзами з амбітними претензіями на вічність й безсмерття. 

Ознайомтеся з їхньою історією захоплення влади і ви там знайдете все від 
революцій насилля, терору, підпілля й створення бойових загонів, політичних центрів 
впливу на людей та багато інших процесів цієї «кухні» та ціни здобуття влади. Тоді ви і 
зрозумієте, хто за ким і чого стоїть, чию волю виконує і для чого та для кого створена 
партія, її система і «демократичний централізм» ленінського, а потім сталінського типу. 
Україна нині є кравчуківським маревом перемоги їх політичних нащадків. 

Застосуйте наукові порівняння і для прикладу візьміть класичні партії Англії та 
США або ж будь-яку партію де-інде. За ними слідують фінансові мішки. Де їх не 
вистачає там встановлюються для здобуття влади фашистські або інші тоталітарні 
режими, які тримають народ у покорі під страхом зброї та смерті. Думаю, що фактів не 
треба наводити: XX століття їх розтиражувало масово стражданнями і трагедіями, що 
обраховуються жертвами десятків мільйонів людей для народів, а в європейському і 
світовому масштабах — сотнями мільйонів. Для цього варто ознайомитися з історією 
становлення партій. 

 
А програмні документи, різного роду статути, 
маніфести, декларації й інше? 
Програми і статути — то лише лозунги, які збивають людей з пантелику, але 

нічого не дають. Зате є міфи про партію чи партії і міфи про вождів, яких славословлять 
і обожнюють наближені та підлеглі за створене їм благословенне життя. Це звичайно, 
коли партія при владі. Трохи інакше подаються декорації, коли борються за владу. 

Отут актори можуть позаздрити, як треба зачаровувати людей посулами, 
обіцянками, різного роду деклараціями тощо. А потім зі зміною керівних фігур у партії 
відмовитися від обіцянок, бо вони для того і давалися, щоб не бути виконаними. Мета 
ж ставилася інша — за будь-яку ціну прийти до влади самим, а не допустити народ. 

 
Дійсно, а яка ж роль народу в народовладді? 
Скажіть, де в державі керує народ, коли партія при владі? І хто на якому 

історичному прикладі це може довести. Партії та їх лідери лише міняються між собою 
в боротьбі за владу, але народ ні партією, ні їх лідерами ніколи не допускався і 
не допускається політикою партії до влади, а тим більше до народовладдя. 

Від нього — покірного народу лише вимагають, нерідко випрошують, а також 
викуповують його народу право на доступ до отримання чи захоплення влади. 
Ціни, як бачите, самі різноманітні у залежності від довірливості народу і його здатності 
дати можливість обманути себе. Тут принцип один і споконвічний: бережіть і 
захищайте власну гідність, не продавайтесь, а завжди цінуйте власну, 
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батьків і предків істину. 
У нас, в Україні, намагаються нерідко обманути демократією та забаламутити 

голову людям удаваним захистом їхніх прав. Чи задобрити виборця подачкою — від 
дешевого куска мила, простенького рушника до більш цінних подарунків. Це досить 
наочно показала різниця на виборах до Верховної Ради України 12-го і 13-го скликань. 

ХІІ скликання (нині перше) здійснилося без хабарів і корупції з якісним 
кадровим відбором депутатського корпусу від проходження етапів стати 
претендентом, потім кандидатом і до визнання виборцями й обрання 
громадянина народним депутатом України на всіх рівнях представницьких 
органів народної влади. А ХІІІ (друге) скликання вже здійснювалося за кравчуківсько-
плющівськими й так званої «народної ради» настановами і народ відчув, побачив і 
переконався, що ж саме означає їх демократія. 

Ми ще не торкаємося зловживань, які часто-густо мають місце в процесі 
підготовки й проведення виборів і голосування. Візьміть судові справи чи справи, що 
розглянуті в кросвордному Центрвиборчкомі України. Згадайте відомі імена деяких 
кандидатів у депутати, повноваження яких не було визнано через зловживання. Чого ж 
тоді чекати від цих обранців у парламенті? 

 
Як же бути людям, більшість яких цього не знає? 
В цілому люди все бачать і для себе знають. Інша річ, що їм не дають 

достовірних знань, а громадяни не приділяють спеціально створеній ситуації належної 
уваги та суспільного значення про створення влади. Найкраще, коли люди мають 
гідність та приймають принципові рішення. 

Зустрічається й інша категорія громадян. Це особистості з гумором. Вони 
обіцянки слухають з усмішкою, подарунки беруть, бо все одно вони куплені за їхні 
гроші, а голосують за власним переконанням. Побільше б збільшувалася б перша та 
друга категорія виборців. Вірив і вірю в них. Це дійсно українські козацькі підходи до 
формування влади з принциповою розсудливістю та незрівняним українським гумором 
громадяни. 

Насправді ж проблема знаходиться й в іншій площині — це в усвідомленні 
громадянами своєї власної значущості у творенні народної демократії — 
народовладдя — та вміння керувати державою через своїх безпосередніх 
представників і за власною участю. Все це має бути основою виборчої системи, 
здійснення народовладдя самими громадянами і їх участі в державотворенні. 
Тоді будуть виконані положення Декларації про самоврядування народу 
України, громадянське суспільство і формування правової держави. Головна 
мета — гарантії та захист прав і свобод громадян. 

 
Що Ви тоді пропонує, якщо партії та їм подібні 
утворення відхилити? 
Відхиляти їх не треба. Це зілля само по собі зикне. Вони підпадуть, як сухе 

гілля, всохнуть, як верба без води. Треба їх відокремити від народу, щоб голосами 
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невеликої купки людей, які підтримують тих, хто дуже хоче влади, не паралізувати 
волю всіх громадян і народу в цілому й не узурпувати владу. 

Керівників господарств, підприємств, організацій та установ, які займаються 
виробництвом та управлінням ним, не втягувати в ці політичні ігрища та забезпечити 
їм повний захист від втручання й партійного тиску на них. Все це ми наочно в 
дії бачили з практики політики партії в СРСР, а тепер в Україні. 

Громадянам треба навчитися самим володіти механізмами демократії 
через свої власні територіальні громади, козацьке самоуправління з 
практикою прямих виборних представників — народних депутатів усіх рівнів. 
Від села, селища, міста, району області та країни в цілому. Це має бути єдиний 
депутатський корпус, який цілковито контрольований не партіями, а 
виборцями як зрілою свідомою абсолютною більшістю народу. 

 
Що — є такі приклали? 
Із власної історії нашого українського історично недалекого минулого, але 

віддаленого партполітикою від життя: 
1) На виборах 1990 року КПРС уже не все могла диктувати, бо народу дали 

можливість вільно виявити свою волю завдяки внесеним прогресивним правовим 
змінами у виборчі права громадян та виборчу систему. 

2) Згадаймо, як Верховна Рада України позбавила КПУ керівної ролі, 
скасувавши статтю 6 Конституції УРСР. До речі, Рух тоді теж не був 
партією. 

3) Без керівної ролі партії депутати в ті часи більше зробили для 
незалежності України та її суверенітету, ніж будь-коли за всю історію 
парламентаризму України. Це аксіоматичний доказ уже історичного значення. 
Можна продовжити наводити аргументи, але вже ці говорять самі за себе і потенціал 
майбуття. 

 
Чи можна повніше розкрити роль політичних 
об’єднань, рухів і партій у цьому аспекті? 
Мабуть, необхідно з обґрунтованих позицій і наукових висновків. Це справді 

досить складне питання, точніше, проблема і її треба розділити на підтеми: а) 
політичні об’єднання; б) рухи, а точніше, Народний Рух в Україні; в) партії як політична 
сила. 

 
а) Політичні об’єднання 
В цілому будь-яке політичне об’єднання як явище (окрім терористичних, 

воєнізованих тощо) є фактором реальним і навіть позитивним, бо воно означає, що в 
суспільстві назріли соціальні проблеми, які треба вирішувати. Це індикатор внутрішніх 
суперечностей розвитку або барометр суперечностей між людьми. Вони мають 
існувати в демократії та її розвитку, але не в самій державні владі з протистоянням 
гілок влади одна одній. 
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б) Рухи або Народний Рух В Україні 
Щодо рухів, то вони теж позитивні в тому ж значенні, що й політичні об’єднання 

з ознакою того, що вони є більш масовими і демократично сформованими від 
громадян, колективів, громад тощо. В Україні Народний Рух як масове явище 
започаткувався не як партія чи політичне об’єднання, а різнобічна громадська сила, 
яка виступила проти тотальної влади партії. 

Біда у тому, що багато рухівських ідеологічних керівників Народного Руху 
формувалися з допомогою і під впливом КП України і навіть рекомендованих цією 
партією (Кравчук, Павличко, Драч, Юхновський тощо). Я  вже наочно показав, де він 
узяв свій початок, але в ті часи це було невідомо громадськості України. 

Суть зараз не в цьому, а в його ролі як громадської сили, яка діяла в гущі 
людей. Під гаслами демократії ця громадська сила увійшла в парламент і почала 
формуватися як політична сила. Якби ця сила діяла на основі Декларації та прийнятих 
на її основі законів, то на чергових виборах прийшла б до реальної влади. 

Ще раз підкреслюю і кажу відверто: початкова діяльність Руху як громадської 
об’єднуючої сили привернула увагу багатьох прогресивних людей. Це було 
демократично привабливе та об’єднуюче громадське формування. Я  особисто 
допомагав йому, спілкувався з багатьма розсудливими людьми з рухівського 
середовища. Підтримував їх і у Верховній Раді України, особливо на першому етапі, 
коли Рух намагалися нейтралізувати тоталітарні прояви диктувати владу і в 
парламенті України. 

Але як тільки Рух завів партійні порядки у своїх рядах і почав перетворюватися 
в політичну партію, він став агресивним, нетерпимим до опонентів. Хто протистояв їм 
вважався політичним ворогом. Це свідчить про те, що основна маса керівного складу 
рухівців вийшла з лав компартії та керованого нею комсомолу, будучи чимось 
незадоволеними, неугодними чи лицемірно використаними, скажімо як Л. Скорик, а 
партійні рудименти стилю керівництва і переслідувань у них залишилися. 

Дався взнаки і менталітет тюремного ув’язнення окремих його членів, через 
який мимоволі виступали нетерпимість, злостивість і навіть помста в різних формах 
прояву. Це свідчить водночас і про зламаний та невисокий інтелект й відсутність 
наукового політичного рівня тих, хто правив (і править) Рухом. 

Якщо, скажімо, я вірив щиро в започаткування ідеології Руху в Україні, то з 
часом пересвідчився, що це далеко не так. Бал у цій ідеології правила і править 
діаспора — канадська й американська з перевертнями із КПУ. Почитайте їх 
рекомендації, консультації, проаналізуйте наявність в Україні різних фондів «дорадчих 
рад», радників тощо і Ви у всьому переконаєтеся самі. 

Рух почав проводити не історичну українську, а прозахідну політику, заграючи з 
кожним із президентів нашої держави, особливо коли нищівно зазнавав поразки на їх 
виборах. Тактика зрозуміла. Треба мати маневр і час для ведення політичної боротьби 
за владу, прикриваючись інтересами народу. Нині це все висвітлюється як на рентгені 
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через джерела фінансування, способи мислення та поведінки, а також нав’язування 
реформ Україні. 

Саме так Рух як громадське об’єднання поступово, а тепер вже давно вже 
давно зжив себе. Він втратив народну демократичність, не сформувався в самостійну 
громадську силу, а тим більше перетворювався в антинародну за партійним зразком 
силу, хоча багаторазово намагався іменуватися як народне самоврядування, а в 
парламенті його ідеологи почали себе іменувати не інакше як героїчною — «народною 
радою». 

 
в) Партії як політична сила 
Про суть партій за їхніми інтересами та методами дій я вже сказав. Залишилося 

відкрити завісу їх генетичного походження. Історичний хід партійного розвитку 
свідчить: партії є не що інше як політичне формування для продовження класової 
боротьби. Кожний раз там, де з’являлися класи і загострювалася класова боротьба, 
організовувалися партія або партії. Такою була ідеологія ленінського більшовизму, 
перетвореного в ленінізм. 

Більшовицька партія, як початковий російський різновид соціал-демократії, 
мала ту особливість, що Ленін штучно підвів під її ідеологію комуністичні ідеї 
майбутнього, змістивши все у часі та наплутавши в закономірностях соціального 
розвитку суспільства і держави та роль людини в цих системах. 

Звідси і з’явилося політичне шоу про «світле майбутнє». Самі по собі ідеї були 
прогресивними, близькими та привабливими для людей. Вони перепліталися з 
основами релігійних форм сприйняття бажаного людьми впорядкування суспільного 
життя на основі свободи, рівності, братерства. Найкраще цю політичну декоративність 
відображає моральний кодекс партії Леніна–Сталіна та послідовників їх справи. 

Фактично політика цієї партії на цьому і завершувалася, бо спочатку стояли на 
черзі: революція (Ленін: «Що робити?». «Марксизм і повстання», праці про роль і 
тактику партії у насильницькій революції тощо). Звідси і виникли маніакальні ідеї 
світової революції, введення з допомогою військової сили диктататури пролетаріату у 
масштабах Європи і Світу. 

Стосовно Росії, то пролетаріат мав до смішного малий прошарок серед 
населення, а що означала диктатура в умовах Росії, люди переконалися на страшних 
подіях революційного насилля, громадянської війни, голодоморів, пролетаризації 
селян та інших верств населення і, знову ж таки, маніакальний військовий комунізм 
(примітивна ж назва, яка вже через рік стала реакційною, і від якого відмовився його 
головний ідеолог як «вождь пролетаріату», назвавши все це, після численних 
людських жертв та військових конфліктів, «помилкою»), але продовжував марити 
світовою революцією і гегемонією тощо. 

Коли на партію подивитися не з вищеназваних аморфних ідей фанатиків — 
неуків та властолюбців, а з цього страшного за наслідками фактичного боку життя, то 
ті ілюзорні напластування злітають як луска з риби і залишається їдка протижиттєва 
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сіль розчарувань. Постає питання та пошуки відвертої правди, що кожній з партій та її 
лідерам потрібні: а) влада над людьми за будь-яку ціну, б) державна влада 
правоохоронними органами і судами, в) матеріальне благополуччя з духовними 
цінностями. 

Влада дає доступ насамперед до матеріальних і духовних цінностей, 
керівництва людьми через партійну підпорядкованість власним інтересам. Звідси і 
кар’єризм у самій партії: чим вищий щабель у партії займає особа, тим більші 
можливості зайняття вигідної посади в суспільстві, регіоні, галузі тощо. Це створює не 
лише власний комфорт, а й благополуччя родичам та оточенню. Духовність в партії 
набувається через матеріальне благополуччя. 

Рух, ставши партією, нічим не відрізняється від своїх партійних попередників. 
Він став в особі ідеологів «народної ради» ще агресивнішим, бо мав вислужуватися як 
наймит перед хазяїном і виконувати не власні напрацювання чи програми 
прогресивного розвитку України, а чужі завдання з чужою метою підпорядкування 
народу України іншим цінностям. 

Все це провалилося, бо перемогла не політика найманих від залишків так 
званої «комуністичної партії» та радників зарубіжжя, а також сумнівних в правді й 
справедливості керівників Руху та ідеологів «народної ради». Перемогла історична 
мудрість народу України, бо він у своїй величі ніколи не рвався до партійного реваншу, 
а вів і веде пошуки відродження історичної та встановлення сучасної демократії. 

 
У кого ж та в які структури тоді вірити? 
У людину, її розум, гідність та порядність і народ, який своїми звичаями й 

традиціями зберіг та ще зберігає громадянське суспільство, не раз відновлював 
державність та реальні можливості становлення України. Сучасний приклад нашої 
історії — 1989 і з 04 березня 1990 до 24 серпня 1991 року. Це був період 
конституційного становлення народовладдя в Україні. 

Далі з 24 серпня 1991 року гекачепісти з партноменклатури змінили 
конституційний розвиток соціального розвитку України, зламали хід прийняття нової 
Конституції України, підмінили фальсифікаціями День незалежності України з 16 липня 
1990 року на 24 серпня 1991 року і створили олігархічну державну владу для 
новоствореної партійної еліти та їх керівної сили — доларових мільйонерів, 
мультимільйонерів та мільярдерів на одній стороні України і мільйони знедолених й 
обкрадених в заощадженнях й умовах щоденного життя громадян України. 

Працювати з людьми треба через їх власну свідомість з допомогою трудового 
колективу, асоціації виробників, споживачів, науковців, учителів та інших освітян, 
професійні спілки й об’єднання (журналістів, письменників, юристів, медиків, 
студентів), а також об’єднання пенсіонерів, асоціації громад, органів самоврядування, 
депутатів як їх прямих представників, Ради народних депутатів-мажоритарників та 
багато інших формувань із тих осіб, які вийшли в народ з безпосереднього життя 
людей і прямо відображають їх інтереси. 
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У цьому є величезний сенс потенційного використання наших демократичних 
основ. Громадяни в основному зосереджені за місцем роботи або проживання. Саме 
тут вони мають прямий зв’язок з місцевою владою та іншими необхідними для їх 
функціонування державними й недержавними структурами. Головне — вони 
проживають у своєму середовищі, що природно властиве демократії та 
самоврядуванню народу. Цим властивостями суспільного життя пронизана вся історія 
народу України і античної Київської Русі та Козацтва України. 

 
Як же тоді з владними існуючими структурами, 
їх же наплодилося тьма? 
Готовий недолік — в спеціально утвореному керівними політиками хаос в 

управлінні соцільними і державними процесами (в каламутній воді завжди добре 
ловиться риба). Тому не стомлююся підкреслювати вкотре, що владні структури мають 
створюватися лише через демократичне виборче право громадян і бути їм 
підконтрольні. Тоді не буде їх корупційного розростання і умов розмножуватися на 
засадах олігархічного можновладдя. 

Основна схема виборної демократії мною була викладена в проекті 
Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя. Його ідеологія та 
схема реалізації показали життєвість і переваги в 1990 році над минулим партійно-
державним деформованим і заполітизованим виборчим правом. 

Це простота сприйняти нової ідеології виборцями, доступніть і демократизація 
процесу створення виборчої системи, в якій основою є самі виборці. Самостійний 
процес — якісний відбір депутатського корпусу в ході виборів. Все це апробовано й 
підтвердилися в практичні діяльності громадян на виборах 1990 року та в роботі 
Верховної Ради України 12-го скликання. 

У нас є наукова ідеологічна та практична основа і теперішніх умовах треба 
вдосконалювати цей механізм створення народовладдя. Необхідно більше довіряти 
людям, бути з ними та не боятися їх контролю, бо він часто-густо доброзичливий. 

Над людьми не треба підвищуватися та особливо над їх законними правами і 
свободами й не ставити їх в залежність. Не повинно бути нікого над їх 
волевиявленням. Держава і структури її мають бути підпорядковані інтересам людини. 
Їх створення мають здійснюватися на принципах виборного народовладдя, 
добросовісно служити людям, бути відкритими й підзвітними їм. Інакше узурпації 
влади, корупції та зловживань не обминути. 

 
Для цього с вагомі аргументи й приклади? 
Очевидний, наочний і досить свіжий за часом приклад. Як тільки 

представницький орган народу — Верховна Рада 13-го скликання — без згоди народу 
втратила конституційне право здійснення реальної влади внаслідок прийняття 
аморфного і незаконного конституційного договору, так і потягнувся шлейф узурпації 
влади на всіх рівнях знизу й доверху і це планувалося. 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
172 

 

Силові міністерства й комітети, фінансова система й банковські структури, 
військова машина і юстиція, преса та інші засоби масової інформації, ряд важливих 
державних і недержавних структур зразу ж були прибрані до рук виконавчою владою і 
її міфічним реальним фетишем — Президентом України. 

 
Хто від цього виграв і кому це на користь? 
Програла демократія, програв народ. І для держави тут виграшу якби ніякого, 

якщо не брати до уваги заповнення «теплих місць» ідеологами і виконавцями 
конституційного договору, декого з лобістських депутатів та галасливої амбіційної 
ейфорії президентського оточення, що галасує про перемогу. 

Якщо масштабно і по-крупному, то постраждав найбільше народ України, 
втратив авторитет парламент і особливо його суперечливе у діях та обіцянках амбітне 
керівництво. Також розпочалася вакханалія у самої головної виконавчої структури 
влади — Уряді, який опинився між молотом і на ковальнею: з одного боку 
президентська влада, а з другого — парламент. 

Парадоксально, але ті, які лобіювали конституційний договір через власні 
інтереси, втратили також. Вони нічого корисного не зробили для людей, не досягнули 
персонального благополуччя, але ще більше стали на шлях протистояння, посилили 
боротьбу за пільгові посади, загострили конфронтацію, поглибили кадрову 
персональну залежність від впливу неконституційного органу — адміністрації 
Президента України. 

І головна тяганина з плутаниною виконання Конституції і законів України. Уряд 
не тільки втратив будь-яку самостійність через непродуманість дій і амбіційність 
Президента України: за чотири роки змінилося чотири уряди України. Чого це 
матеріально коштує країні та людям, видно за результатами економіки та низьким 
станом соціальної захищеності громадян. 

Але величезна небезпека причаїлася й в іншому. Отак або схоже за аналогією в 
історії та процесів утворення авторитаризму, тоталітаризму і навіть фашизму. Людство 
неодноразово пройшло такі уроки узурпації влади. Ми теж це пройшли з великими і 
важкими втратами. На превеликий жаль, то були незворотні людські втрати, викликані 
насиллям та беззаконням. А відтак не маємо права допустити щось подібне. Майбутнє 
ще покаже наслідки цих процесів та дійових осіб. 

 
Що ж мала робити Верховна Рада і народні депутати України? 
Не більше, не менше як те, що і чого від них вимагає їх статус та Конституція 

України. Порадитися з виборцями, отримати їх згоду. У разі потреби (а така була, бо 
це стосувалося конституційних основ демократії), винести питання на Всеукраїнський 
референдум. 

Зуміла ж це зробити Верховна Рада України 12-го скликання, коли питання 
стосувалося затвердження Акта незалежності України на основі виконання Декларації 
про державний суверенітет України. 
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І найголовніше, — зберегти кадрову чистоту і порядність 
депутатського корпусу всіх рівнів! ХІІІ скликання відійшло в значній мірі свого 
складу й віддалилося морально від принципів пошуку істини, закріплення демократії, 
справедливості та верховенства права в українському суспільстві, а державного 
чиновника виконавчої та судової влади висуває на перше місце, втрачаючи пріоритети 
виборної представницької влади. Це обернеться ростом насилля та злочинами. 

Проте цього не хочуть бачити політики і посилюють партійний вплив, а тому 
далі нове ХІІІ (ІІ) скликання Верховної Ради втратить перспективи і може поглибити 
руйнування демократії в Україні з його новим керівництвом і цим знехтують своїми 
прямими обов’язками та професійними завданнями, виявлять неповагу і до себе, і до 
народу України. Це і стане продовженням розвалу нашого парламентаризму. 

Ось чого коштує і ще довго та дорого даватиметься взнаки народу штучно 
вчинений проти волі народу особистий у боротьбі за владу компроміс з втратою 
конституційних установчих та контрольних функцій виборного народного органу довіри 
громадян — найвищого представницького законодавчого виду влади в системі 
народовладдя. 

Ось як можна в суспільстві й державотворенні необережним та безграмотним й 
політично аматорським і поспішним рішенням без поради з народом, без його волі та 
схвалення на референдумі здійснити антиконституційний відхід від завоювань народу і 
Верховної Ради України 12-го скликання. Це не тільки посилення політичної корупції, 
але і закладення олігархічної системи державної влади усупереч інтересам громадян і 
народу України, відкриття сваволі чиновникам. 

 
Що, на Вашу думку, треба зробити зараз? 
Тільки не насильницьку революцію. Тепер треба втрачене виборювати 

(безумовно, із витратами часу, людських сил та і без цього бідних фінансів) на виборах 
і в парламентській професійній діяльності та демократичних засадах. Втрачене треба 
повертати. Так було в США, коли Президент країни узурпував владу та чинив 
правопорушення. 

Хочеться вірити, що це почне здійснювати Верховна Рада України 14-го (ІІІ) 
скликання, якщо здійснене ще більше не поглибить кризи демократичного виборчого 
права, яким знехтували і зменшено вимоги до якісного відбору складу виборчого 
депутатського корпусу. 

В складі Верховної Ради України має бути більше фахівців та професіоналів 
законотворчої роботи. Це показала практика і це видно із залишків створеної в 1989—
1990 роках школи відбору депутатських кадрів всіх рівнів попередніх скликань. 
Основне залежатиме від правосвідомості та діяльності виборців, бо вони вибирають 
депутатів. 
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Хто й коли із журналістів цікавився Вашим внутрішнім світом? 
Спеціально ніхто і для цього не було часу. Запам’яталося декілька журналістів, 

які нерідко, але фрагментарно ставили такі запитання. Очевидно впливає на це і їх 
рівень підготовки. У той час найбільше журналіст Ілля Ільницький. Це ще в далекому 
1990 році. Пізніше інші журналісти, серед них і мій старий гостросюжетний до подій і 
проблем сучасного життя суспільства й міста Києва — журналіст і поет Геннадій 
Кіріндясов. 

Але найглибше в людському відчутті та баченні душевного стану — досвічена в 
політичному житті Валентина Іванівна Меншун. Спасибі їй за увагу, час і, як мені 
вбачається, за співпереживання та співучасть до подій та моєї участі в них. Мабуть, 
треба багато пережити самій, щоб усе це так відповідально розуміти й відчувати 
тривогу. 

Готовий Вам відповідати й на інші запитання стосовно спілкування з людьми й 
інтелектуальним світом — це багатство. 

 
Чим Вам запам’ятався Ілля Ільницький? 
Душевністю й безпосередністю. Він хотів мене зрозуміти у ті нелегкі часи, 

усвідомлював, мабуть, яка ноша випала мені. Цінував і переживав за Декларацію про 
державний суверенітет України. Найбільше мені згадується таке. В інтерв’ю зі мною 
«Хочу вірити в живі реалії» (ж-л «Україна». Вересень 1990, № 36). 

Ілля Ільницький ставив багато запитань з мого власного, наукового і політичного 
життя. Я говорив йому, що моя біографія, схожа на тисячі інших представників до- і 
післявоєнного покоління. Це біографія дорослих підлітків, опалених війною, 
повоєнними нестатками, важким дитинством з босоногою школою. Це були важкі наші 
тодішні реалії життя. 

Рідні місця Вінниччини й мого села для мене дійсно завжди близькі, покриті 
спогадами й осяяні мріями. Біля села серед широкого степу височіє курган, насипаний, 
як переповідають люди, козацькими шапками в знак традицій і поваги до воїна. 

Це могила славетного козака Данила Нечая, полковника Брацлавського. Могилу 
завжди шанували. Пам’ятаю, як у дитинстві ми ходили туди. Свого часу від битого 
шляху до могили вела тополина алея… Ці тополі, мабуть з віком, чомусь пропали, а за 
часів влади більшовиків їх обабіч польової дороги ніхто не посадив. Немає їх і нині при 
відродженні козацтва. 

 
Декларацію тоді сприйняли всі журналісти? 
Незважаючи на такий різкий тематичний перехід відповім зразу ж. Абсолютна 

більшість! Декларація про державний суверенітет України — перше в сучасних умовах 
велике демократичне досягнення народу і Верховної Ради, здійснених в 1989 і 1990 
роках (внесення змін у виборче право і вибори). 
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Думаю, що Ілля Ільницький запитував тоді по гарячих слідах, гостроті пам’яті й 
враженнях. Пам’ятаю, я стисло так охарактеризував суть основного змісту Декларації 
як історичної спадщини: «Це концентрований вираз народних помислів». 

Декларація дійсно є творенням нашого часу, з одного боку — це підсумок 
історичного розвитку, з іншого — наслідок великої творчої роботи. Це величезна 
еволюція в нашій культурі. І нині вважаю, що без кращих надбань радянської доби 
вона не з’явилася б. У творчому мисленні — це була здійснена революція. 

Я переконував народних депутатів України, що для реалізації Декларації треба 
створити умови і дивитися в коріння, а воно в історії життя людей, в досконалості 
системи суспільства, в діяльності і моральному стані трудових колективів, 
правосвідомості й економічному стані громадян. Це головні базові ознаки, а все інше є 
політичними партійними надбудовами. 

Наголошую на основі проведених досліджень. Не можна ототожнювати державу 
і право, а тим більше ставити державу на правом людей. З урахуванням подій в 
Україні правова реформа вкрай необхідна і її треба здійснити — від зміни умов та 
методів діяльності правоохоронних органів до перебудови дії судів. 

До судове слідство й суди мають підпорядковуватися виключно законам. Щоб 
на першому місці стояли не амбітні інтереси того чи іншого чиновника, депутата або їх 
груп, а інтереси людини, народу і правової держави. Переконаний, що такий підхід не 
лише сьогодні, а і на перспективу є актуальним. 

 
Невже й понині Ви продовжуєте аналізувати як вчений, народний 

депутат України дванадцятого скликання та здійснюєте дослідницьку 
роботу? 

Ви це відчули із відповідей на запитання. Верховну Раду України тоді зрадили і 
не дали можливостей опрацювати заплановане й реалізувати досліджене. Можете 
ознайомитись з матеріалами та розсудити самі. Ось на полицях чималі папки 
досліджень з проблем конституційного права, проектів законів, документів 
узагальнень, порівнянь з конституціями інших країн. 

Особливе значення мають дослідження з проблем землекористування як 
основи-основ в системі земельних відносин та земельної власності, яка відображає 
юридичні титули історичних її історичних видів, що властиві і для України. 

Ось тут наукові роботи, дослідження міжнародного права та законодавства, 
огляд преси, теоретичних аналізів, узагальнення практики, виступи наукових 
працівників та практиків, матеріали конференцій, симпозіумів, семінарів, іноземна та 
перекладна література, привезені мною особисто з далекого та близького зарубіжжя й 
багато інших джерел. 

Спеціальний розділ або частину досліджень складають дослідження від Законів 
Ур-Наму, Законів Ману (ІV і VI віки до нашої ери), Кодекс Хамураппі, Асірійські закони, 
Закони ХІІ Таблиць, «Руської Правди» та безліч іншого цінного наукового скарбу. Це 
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мій, мабуть, для сьогоднішніх цінностей дивний творчий капітал минулого. І все ж таки 
це великий капітал! 
 

 
Коцюба О. П. і Ткаченко О. М. 
ХТО І ЧОМУ ПОРУШУЄ КОНСТИТУЦІЮ?30 
 

Становлення нового етапу державності України в цілому і нових 
конституційних основ зокрема мають надто складне соціальне значення, щоб 
його розкрити в одній науковій роботі чи окремо присвяченій цьому питанню 
статті. І все ж хід цього процесу має отримати принципову оцінку. 

За період 1990—1996 pp. з’являлись різні редакції і варіанти 
пропонованої Конституції України та її нових проектів. Нині ж знову зводити 
суть її розгляду лише до постатейного тлумачення запропонованих 
розробниками положень не далекоглядно. Проблема стоїть глибше і потребує 
масштабнішого підходу. Згадаймо, статті проектів вже десятки разів 
диспутувалися, над ними працювали дві парламентські Конституційні 
комісії. 

Було проведено науково-практичні конференції, офіційну публікацію 
остаточного проекту, його всенародне обговорення, здійснено узагальнення 
цих результатів, а головного не досягнуто. У 1993 році проект Конституції не 
був Кравчуком Л. М. і Плющем І. С. (див. стенограми пленарних засідань і 
неодноразові висловлювання І. Плюща в інтерв’ю і статтях присвячених 
Декларації) допущений до обговорення у Верховній Раді України. 

Оцінюючи ті події і вчинки політичних діячів та сил, які стояли за 
ними, слід назвати причину, чому так сталося і сказати відверто, що 
попереднє керівництво держави (насамперед назване керівництво Верховної 
Ради 12-го скликання і Президент України) пішли навіть на незаконну акцію 
дострокового припинення діяльності парламенту, щоб не допустити слухання 
вже всенародно обговореного проекту Конституції. І не варто тут шукати 
випадковостей. Це була чітко спланована акція. 

Конституційне формування суверенітету України було підступно 
зірвано і зупинено. А обґрунтуванням цьому став спровокований тоді 
керівними політичними силами страйк шахтарів за участю Юхима 
Зв’ягільського з шахтоуправління ім. Засядька. Ці «заслуги» вивели 60-
річного керуючого шахтою Зв’ягільського на олімп Кабінету Міністрів 
України. Так посадою заплатили політичні верхи за реалізацію їх задуму, за 
те, щоб не втілювати в життя Декларацію, вибудовану на принципах 
народовладдя. 

                                                      
30  Журнал «Трибуна»  за 1996 рік 
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Зорієнтовані на такий шлях зарубіжними «аналітиками» наші 
спритноспечені вожді, які ніколи не були з народом та не жили його 
турботами, почали робити все можливе і неможливе, аби применшити, в 
усякому разі не фіксувати увагу на величезному значенні Декларації про 
державний суверенітет як епохального документа України для її 
демократичного розвитку всього суспільства. 

І хоч Декларація була саме такою, оскільки завдяки їй Україну визнали 
більше 150 країн світу, а День проголошення і прийняття Декларації 16 липня 
1990 року став Національним святом. Наша й світова преса проголосила 
сказані тоді слова: «Бастілія взята мирним шляхом!» Народ прийшов до 
влади! 

І це відповідало дійсності. За Декларацію проголосувало 376 (?!) 
народних депутатів України з 405 присутніх на сесії. Тобто, між усіма 
політичними силами була досягнута згода. І ця злагода мала стати творчим 
генієм в розбудові України. Тобто, її положення треба було реалізувати в 
нормах Конституції України та інших законодавчих актах і виконувати. Тоді 
б Україна мала б і гарантовані права та свободи громадян, демократичне 
суспільство і контрольовану народом державну владу. 

Історичні факти. 1 грудня 1991 року з 31943820 громадян, які одержали 
бюлетені, за Декларацію проголосували 28804071, або 90,6 відсотка громадян 
віддали свої голоси на схвалення Декларації про нашу віковічну мрію — 
Незалежність! У всій історії України мало знайдеться сторінок, щоб таким 
одностайним було все населення України. У розвитку нашої державності 
започаткувалася нова епоха — Епоха Державної Незалежності! Народ 
досягнув її, виборювавши тяжкими, зрошеними кров’ю і потом, століттями. 
Перша річниця Незалежності — 16 липня 1991 року святкувалася з 
піднесенням всім народом. 

Розпочинався спокійний, конституційно виважений хід нашої нової 
доби. В Конституцію України вносяться вдалі і невдалі зміни та доповнення, 
ведуться напрацювання для підготовки проекту нової. В цей розмірений ритм 
вривається реакційно-авантюрний альянс Горбачова і Єльцина, який 
завершився тридобовим спектаклем — 19, 20, 21 серпня 1991 року. 

Україна гідно вистояла, не дала себе втягнути в цю провокацію й 
конституційно правильно та своєчасно проголосила Акт незалежності від 
24 серпня 1991 року. Верховна Рада доручила правоохоронним органам 
провести розслідування серпневих подій і мала всі умови для виваженого 
продовження державотворення на конституційних засадах. 

Та ненависники проголошеного Декларацією бачення демократії 
почали здійснювати свій диктат, густо замішавши його на національній ідеї, 
довівши її до негативної крайності та в черговий раз сплюндрувавши. 
Розпочалося мисливство на відьм. І вже вкотре в нашій історії знову було 
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посіяно розбрат між людьми, кинуто зловісну підозру на тих, хто нещодавно 
щиросердечно повірив у реалії нашого вільного майбутнього й віддав свій 
голос за демократію, свободу і незалежність. Такою на шляху втілення в 
життя Декларації України була перша чорна смуга. А друга з’явилася, коли 
під різними приводами почали безпардонно замінювати державні символи, 
атрибутику тощо. Інсинуаціям при цьому не було меж. Тут вже дбали не про 
збереження прадавньої історії України і врахування волі народу, а про 
задоволення побажань діаспори далекого зарубіжжя і тих, хто прагнув будь-
що їй догодити. Не краща роль в цьому тодішніх Президента Л. M. Кравчука 
і Голови Верховної ради І. С. Плюща — міжусобних конкурентів за перше 
місце в державі. 

З подачі цих державних конкуруючих персоналій Президія Верховної 
Ради України, поза межами її компетенції, визнає жовто-блакитний прапор 
національним, який навряд чи сприймуть однозначно громади України і який 
навряд чи об’єднає всіх навколо себе (пропонувався і 3-х колірний з 
малиновою козацькою полосою). 

Аналогічне робиться з гімном, звичаями і традиціями нашого 
самоуправління та укладу життя. Велися (ведуться і зараз) цинічні спроби 
повністю перекреслити радянський період, під час якого не тільки ці вожді 
отримали освіту, посади і всі життєві блага, але й ті, які стали не 
безкоштовними посередниками між новоявленими вождями і заганжованою 
діаспорою, серед якої є багато прогресивних діячів та прихильників 
демократичного розвитку України. 

Згодом настає третя чорна смуга на терені Декларації: скасовується 
Національне свято України в честь дня її проголошення, зупиняється процес 
реалізації її положень. Саме скасування здійснюється спішно під 
керівництвом Л. М. Кравчука та І. С. Плюща з подачі відомих Україні своїх і 
зарубіжних діячів. Сценарій точно такий, як з державною атрибутикою і 
символікою, режисура теж незмінна. 

На виборене волею народу святкування Дня загальногромадянської 
злагоди накладається дата проголошення Акту незалежності, який за своїм 
змістом відображає лише два пункти Декларації. Хто дав на це право? Хто і 
як запитав думку народу, оскільки його воля була проявлена на референдумі? 
Тим більше, що народ вже двічі (1990 і 1991 роках) відзначив річницю, 
вписавши її в свою історію. 

Четверта чорна смуга настає пізніше, коли слухняні, спеціально для 
цього підібрані виконавці, тишком від народу, виключають Декларацію, як 
основу Конституції, з преамбули її проекту, а норми — зі змісту майбутнього 
Основного Закону. Такого політичного цинізму не можна знайти в історії 
Англії або США випадку, щоб їх керівники чи громадяни додумалися до 
такого сплюндрування волі власного народу. 
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Навіть без правової аналітики ясно, як у божий погожий день, що Акт 
незалежності похідний від основного документа — Декларації і мусить 
повністю на ній базуватися. Про це чітко зазначено в другій частині Акту 
проголошення незалежності. Однак Декларацію топчуть брудно, безчесно: й 
безсоромно та безглуздо кидають в архів забуття, намагаються перетворити в 
ніщо та стерти з пам’яті людей. Лише депутати ХІІ (І) скликання через 
Асоціацію народних депутатів України добилися видання невеликої 
книжечки до 10-річчя Декларації та звернулися до Президента 
Януковича В. Ф. про відзначення 20-річного ювілею та отримали підтримку й 
здійснили таке ювелірне видання. 

Доморощеним перевертням, які опинилися при владі, став на 
перешкоді цей величний, заснований на довір’ї й волі народу документ, що 
забезпечував Україні справжню демократію. А вона складніша, глибша і 
благородніша, ніж та, яку нам постійно пропонують ті, хто не є (але дуже 
хоче стати) господарем нашої землі. Не дай боже надати в їх руки історію і 
вплив на хранителів наших віковічних традицій. Що ж до зрадництва, то воно 
не може бути вічним й іншим. 

А тепер кілька висновків з п’ятирічної практики парламентського 
конституційного законотворення, яке зобов’язано базуватися на принципах 
Декларації, оскільки на інше народ не уповноважував ні депутатів, як своїх 
представників, ні будь-кого іншого, від якої б партійної сили чи їх об’єднання 
або блоку вони не виступали. 

ВИСНОВОК ПЕРШИЙ. Народовладна демократія в Україні 
притаманна нашій історії, нашому менталітету і руйнування командно-
адміністративної системи було закономірним результатом. Проголошення 
Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року і 
схвалення її волею народу на всенародному референдумі стало початком 
розвитку справжньої сучасної народної демократи, яка логічно випливала з 
нашого минулого. 

ВИСНОВОК ДРУГИЙ. Під впливом Декларації Конституція України за 
1990—1994 роки зазнала позитивних суттєвих змін та доповнень на базі 
реалізації принципів Декларації. І така робота мала продовжуватися 
послідовно. Відхилення від цього розвитку призвело до порушень 
Конституції як основи правової системи держави, до створення однієї з 
головних умов беззаконня, що відбувається нині в країні. 

ВИСНОВОК ТРЕТІЙ. Не можна і далі спрощувати Декларацію 
похідним від неї Актом проголошення незалежності, який був лише технічно 
елементарним політичним заходом на її захист і законною реакцією щодо 
відмежування від московських серпневих подій 1991 року. Акт є лише 
часткою Декларації і результатом її сили. Отже, треба відновити значення і 
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велич Декларації та Національне свято України про незалежність в честь її 
проголошення та реалізації захисту інтересів народу. 

ВИСНОВОК ЧЕТВЕРТИЙ. Законотворча реалізація Декларації була 
цілеспрямовано зупинена колишніми керівниками держави та співголовами 
Конституційної комісії не з волі народу, а з їх волі та оточення. Завершення ж 
її неминуче змусило б причетних до цього осіб докорінно переглянути 
підготовлені на замовлення статті проекту Конституції 1993 року всупереч 
всенародному обговоренню та здійснити відновлення багатьох принципів 
Декларації, якими знехтувано. 

ВИСНОВОК П’ЯТИЙ. Кучма Л. Д. застав у президентській резиденції 
оточення, яке сповідувало і сплановувало напрямки розвитку 
конституційного законотворення всупереч Декларації та Парламенту. 
Стрижнем ідеології цієї групи є президентська форма правління Україною. 
Сам же Леонід Данилович опинився немов би на роздоріжжі. З одного боку, 
будучи народним депутатом, він голосував за Декларацію, а ставши 
Президентом, прийняв присягу гаранта Конституції України, з другого боку. 
Проте його сподвижники спонукають як главу держави від усього цього 
історичного надбання відступитися в кланових інтересах. Як результат 
вийшла затяжна і неперспективна боротьба Президента і його оточення з 
Парламентом, виник розподіл не тільки на прихильників та противників 
Президента, але і розподіл країни на дві частини. 

ВИСНОВОК ШОСТИЙ. Юридичне протистояння і апогей в боротьбі 
президентських структур з парламентом зафіксовано в так званому 
«конституційному договорі». Подія, яка потрясла антидемократизмом, 
антиконституційністю і бездумним розтоптуванням основ Декларації. За 
змістом це політичне партійне лицемірство, старої школи управління 
народом, яке містить абсолютну неперспективність для громадян, суспільства 
і народу, а відтак і держави, яких не змогли приховати навіть сяючі оздоби 
Марийського палацу під час підписання «конституційного договору», який 
ще не бачив такої срамітної сторінки в конституційному законотворенні. 

Народ мав Конституцію, виборов Декларацію і надав їй найвищу 
правомочність на всенародному форумі. І, раптом, загітованих поза межами 
зали засідань парламенту 228 так званих народних депутатів ревізують їх. До 
того ж один (совість взяла верх) відкликав письмово свій підпис. Воістину за 
біблейським висловом, прости їх, господи, не відали, що творили. 

ВИСНОВОК СЬОМИЙ. Декларацію, як основу нової Конституції, 
треба реалізовувати розпочатим демократичним шляхом, тобто абсолютною 
більшістю парламенту приймати розроблені в проекті Конституції ті норми 
її положень, які повністю відповідають Декларації. Найважливіші або спірні 
питання виносити на референдум, тобто так, як це було зроблено з 
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прийняттям самої Декларації і як це історично властиво духу й звичаям 
нашого народу. 

 
II. РУЙНІВНІ НАСЛІДКИ РУЙНІВНИХ ДІЙ 
Перший за високим юридичним статусом громадянин України — Президент 

Л. Д. Кучма (на час прийняття Конституції України) поки що ніде і жодним словом не 
обмовився про негативні наслідки здійсненого «скачка» у конституційному 
законотворенні. Відмовчується і його оточення, яке хоче якомога довше утриматися 
при владі, краше авторитарній, бо одному господарю служити простіше, легше і 
вигідніше. Забуто лише про народ, який вивів Леоніда Даниловича на п’єдестал 
першого громадянина. 

Виборці постійно запитують, невже забув Леонід Данилович викарбувані в 
Декларації і розділ другий — НАРОДОВЛАДДЯ) слова: «НАРОД УКРАЇНИ Є 
ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РЕСПУБЛІЦІ. ПОВНО-
ВЛАДДЯ НАРОДУ УКРАЇНИ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ КОНСТИТУЦІЇ 
РЕСПУБЛІКИ ЯК БЕЗПОСЕРЕДНЬО, ТАК І ЧЕРЕЗ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, 
ОБРАНИХ ДО ВЕРХОВНОЇ І МІСЦЕВИХ РАД УКРАЇНИ. ВІД ІМЕНІ ВСЬОГО 
НАРОДУ МОЖЕ ВИСТУПАТИ ВИКЛЮЧНО ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. 
ЖОДНА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ІНШЕ 
УГРУПОВАННЯ АБО ОКРЕМА ОСОБА НЕ МОЖУТЬ ВИСТУПАТИ ВІД ІМЕНІ 
ВСЬОГО НАРОДУ УКРАЇНИ». 

Пагубність дій «конституційного договору» вже усвідомив Олександр 
Олександрович Мороз, визнав свою помилку, а значить і тієї частини парламенту, яка 
повірила йому. Він заявив про це публічно в пресі. А тепер важливо відновити статус 
Декларації і реалізувати її в новій Конституції України. Віримо, що йому, депутатам і 
громадянам України це вдасться. Інакше ми ніколи не станемо на цивілізований шлях: 
стихія, волюнтаризм і авантюризм зметуть нас. 

Кучмі Леоніду Даниловичу були властиві риси приймати кардинальні рішення. 
Якщо спрут жадібного до влади й благ оточення ще не схопив його мертвою хваткою в 
свої обійми (як це сталося з колишнім Президентом Л. М. Кравчуком) і сам він не 
загрузнув там остаточно, то у нього був час та шанс відкрито сказати народу про 
узурпацію влади, визнати допущені помилки і разом з парламентом виправити їх. 
Тобто, він мав би зробити для України подібне тому, що зробили для Німеччини її 
кращі громадяни — Аденауер і Коль, аби зберегти державу та об’єднати суспільство і 
народ. 

Нашим першим особам України треба суворо дотримуватися положень 
Декларації і Конституції України, вимагати цього від усіх громадян, як це роблять 
американці вже понад 200 років щодо виконання своїх високодержавних актів. 

Як тут не схилити голову у пошані до Михайла Грушевського — Першого 
Президента України та його однодумців за ту титанічну роботу по конституційному 
становленню державності України після першої світової війни. Адже при своєму 
авторитеті Михайло Грушевський у ті часи міг вибудовувати будь-яку авторитарну 
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державну структуру і її, мабуть, сприйняли б. Але ним рухали відповідальність перед 
народом, знання його історії та повага до неї. Державний вчинок Михайла 
Грушевського міг би стати зразком для прийняття рішення Л. Д. Кучмою. 

Наголосимо, у ті роки було закладено унікальні конституційні засади 
демократичного розвитку держави, поєднавши кращі надбання нашої історії з 
світовими досягненнями демократії. ВСЕ КРАЩЕ З ЦЬОГО ДОКУМЕНТА І 
ДІЮЧИХ У РІЗНІ ЧАСИ КОНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ БУЛО ПОКЛАДЕНО В 
ОСНОВУ ДЕКЛАРАЦІЇ. ІСТОРИЧНО ОЧЕВИДНИМ Є І ТЕ, ЩО БЕЗ 
ПОПЕРЕДНІХ КОНСТИТУЦІЙ РАДЯНСЬКОГО ЧАСУ З УСІМА ЗМІНАМИ ТА 
ДОПОВНЕННЯМИ НЕ БУЛО Б УКРАЇНИ У НАЯВНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
МЕЖАХ, ЗАКРІПЛЕНИХ КОНСТИТУЦІЙНО СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 
ГРОМАДЯН. Та і виборча система була нічим не гірша європейських стандартів і це 
можуть підтвердити найагресивніші «демократи», бо без неї вони ніколи б не 
з’явилися у парламентах обох останніх скликань. Щоправда, залишили вони тут не 
найкращий свій слід. 

Всі ці роздуми навколо нинішнього конституційного законотворення та 
зіставлення його з традиціями, звичаями й історичними характеристиками минулого 
державотворення мають лише одну мету — застерегти громадян України: не допустіть 
через своїх представників та форуми в черговий раз перекреслити нашу історію, бо 
без неї не буває майбутнього. А ще варто нагадати президентському оточенню та 
звернутися до Леоніда Даниловича: не кресліть більше історії на манеру власного 
бачення, не відкидайте без волі народу схвалених ним актів. Це тупикове 
державотворення, бо профанація «конституційним договором» розколола суспільство. 
А нам усім необхідна злагода. І вона досягнута в Декларації про державний 
суверенітет України. Реалізуймо ж її! 
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Законопроектні наукові напрацювання О. П. Коцюби 
 

Що для нової Верховної Ради напрацьовано? 
Дещо є і, думаю, важливе. Можете подивитись та почитати: матеріали для 

доповнення та змін в Конституцію України про розширення повноважень 
народовладдя, його контрольних функцій, проект Закону України про вибори на 
мажоритарній основі, наукову модель Концепції Кодексу законів України про 
землю, схему самого закону, структуру Кодексу законів України про землю, його 
зміст на 84 сторінках і головне — проект Кодексу законів України про землю 
близько 600 сторінок (більше вісімсот статей), проект Закону України «Про 
гарантоване забезпечення населення продовольством». Розроблено методичні 
рекомендації щодо планування заходів по запобіганню ерозії ґрунтів тощо. 

Якщо підкреслити роль проектів законів про регулювання земельних 
відносин, то безперечно, що такі конкретизовані та науково виважені закони треба 
розробляти і приймати новою Верховною Радою України. Вони мають базуватися 
на економіко-фінансових обґрунтуваннях, програмах реалізації, техніко-
технологічному забезпеченні. 

 
А чи не було у нас, в Україні, вже певного досвіду? 
Такі заходи у нас мали місце. Взяти, наприклад, впровадження систем 

землеробства з контурно-меліоративною обробкою землі. Застосування заходів по 
раціональному використанню землі та її охорони тощо. Широко практикуються такі 
заходи у країнах з їх розвинутою для їхньої системи економікою і технологіями. 

Наприклад, в США велике значення надається юридичному та економічному 
забезпеченню програм загальнонаціонального характеру, які пов’язані з раціональним 
використанням землі. До таких програм належать: 

1) Правове закріплення і юридичне супроводження програм стабілізації доходів 
з відповідним порядком укладення договорів і встановлення відповідальності сторін за 
їх виконання. 

2) Аналогічне правове закріплення програма наукового забезпечення розвитку 
аграрного сектора, що теж супроводжується укладенням договорів учасниками з 
встановленням відповідальності. 

Докази вагомі. На першу програму було виділено в 1980 році 2,8 млрд. доларів; 
в 1985 — 17,7 млрд. доларів; в 1986 — 25,8; в 1987 — 24,4; в 1988 — 18,0; в 1989 — 
18,8; в 1990 — 13,7 млрд. доларів. 

На другу програму — в 1980 0 1,4 млрд. доларів; в 1986 — 1,8; в 1987 — 1,9; 
1988 — 1,8; 1989 — 2,0; 1990 — 2,1 млрд. доларів. 

Подібне поєднання права та економіки запроваджено в Англії, Канаді, Німеччині 
та інших країнах. Тобто і право, і економічні механізми, особливо фінанси, спрямовані 
на розвиток виробництва. При цьому зосереджується увага на ефективних 
технологіях. Зокрема, до 80 відсотків фінансового обігу припадає на забезпечення 
саме такого високопродуктивного виробництва. 
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Такі заходи у нас мали місце. Взяти, наприклад, впровадження систем 
землеробства з контурно-меліоративною обробкою землі. Застосування заходів по 
раціональному використанню землі та її охорони тощо. Широко практикуються такі 
заходи у країнах з їх розвинутою для їхньої системи економікою і технологіями. 

Наприклад, в США велике значення надається юридичному та економічному 
забезпеченню програм загальнонаціонального характеру, які пов’язані з раціональним 
використанням землі. До таких програм належать: 

1) Правове закріплення і юридичне супроводження програм стабілізації доходів 
з відповідним порядком укладення договорів і встановлення відповідальності сторін за 
їх виконання. 

2) Аналогічне правове закріплення програма наукового забезпечення розвитку 
аграрного сектора, що теж супроводжується укладенням договорів учасниками з 
встановленням відповідальності. 

Докази вагомі. На першу програму було виділено в 1980 році 2,8 млрд. доларів; 
в 1985 — 17,7 млрд. доларів; в 1986 — 25,8; в 1987 — 24,4; в 1988 — 18,0; в 1989 — 
18,8; в 1990 — 13,7 млрд. доларів. 

На другу програму — в 1980 0 1,4 млрд. доларів; в 1986 — 1,8; в 1987 — 1,9; 
1988 — 1,8; 1989 — 2,0; 1990 — 2,1 млрд. доларів. 

Подібне поєднання права та економіки запроваджено в Англії, Канаді, Німеччині 
та інших країнах. Тобто і право, і економічні механізми, особливо фінанси, спрямовані 
на розвиток виробництва. 

При цьому зосереджується увага на ефективних технологіях. Зокрема, до 
80 відсотків фінансового обігу припадає на забезпечення саме такого 
високопродуктивного виробництва. 

 
А що ж діється у нас за останні роки? 
 

Не сипте сіль на живі рани. На жаль, в Україні за останні шість років (відлік часу 
називаю з періоду введення президентства) економічна піраміда перевернути з ніг на 
голову. Саме відтоді Президент України Л. М. Кравчук розпочав безпрецедентні та 
згубні для України економічні реформи. Для цього він домігся отримати в парламенті з 
допомогою І. С. Плюща надзвичайні повноваження з питань регулювання економіки 
своїми указами та декретами Уряду. 

Капітал в Україні з того часу обертається не у середовищі виробництва, а 
переважно в банківсько-комерційній сфері. Тому і занепадає виробничий сектор, 
зупиняються підприємства, росте безробіття і все більше зубожіє народ, а вказані 
структури багатіють на фінансових оборудках. У першу чергу таке становище 
визначено президентсько-урядовою політикою, яка не є народною та державно-
самостійною для України, а прозахідною і до неї дорадницькою. 

 
 

Яку роль для України, на Вашу думку, відіграє президентська влада? 
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Ілюзорно-міфічну! Це за науковою шкалою оцінок в системі розподілу влади в 
Україні. І головний аргумент цьому — результати роботи обох президентів та їх 
оточення за шість років. В реальному ж державному житті та житті наших людей — це 
монстр. У тому вигляді, в якому він існує, це не що інше як страшний рудимент 
тоталітаризму. Це динозавр-потвора, яку скопіювали (і перефарбували) з партійного 
апарату та стилю роботу в президентську структуру та систему влади. 

Аргументи наукових аналізів показують, що президентська інституція в Україні 
започатковувалася без будь-якої концепції та елементарних досліджень цієї системи. 
Тоді так хотілося Кравчуку. 

Досить виразно пам’ятаю коротку розмову з Л. М. Кравчуком (під час його 
перебування на посаді Голови Верховної Ради України), коли він запитав мою думку як 
Голови Комісії з питань законодавства і законності про введення інституту 
президентства в Україні та підготовку відповідного проекту закону. Я відверто сказав, 
що тут потрібні наукові напрацювання і президент має обиратися на з’їзді 
депутатського корпусу України всіх рівнів або ж Верховною Радою України, а його 
функції мають бути такими, наприклад, як у Німеччині чи Канаді тощо. 

 

Як Ваші пропозиції були підтримані? 
Спочатку я щиро гадав, що така пропозиція буде цілковито підтримана 

Л. М. Кравчуком, оскільки за науковим ступенем він кандидат економічних наук і має 
уяву про необхідність досліджень таких питань, займає почесну високу посаду в 
державі. Але я помилявся. Очевидно, не такими були плани в Леоніда Макаровича. 
Після невеликої паузи на обличчі майбутнього Президента України промайнула тінь 
невдоволення. Ще якусь мить він продовжував дивитися на мене, а потім його очі 
стали порожніми, обличчя байдужим. 

До питання президентства в розмовах зі мною він більше не повертався. Коли ж 
я потрапив до лікарні і після важкої хірургічної операції був відсутній тривалий час, 
таке доручення отримав В. І. Шишкін (народний депутат України і мій заступник по 
Комісії). Проект відповідного закону було терміново розроблено і прийнято Верховною 
Радою України. Ось так поспішно було введено в державі посаду Президента України. 
Кравчук Л. М. знав, як швидко треба рухатися східцями влади і вмів це робити. 

 
Ви вважаєте, що президентська влада має бути з іншим 
правовим статусом та повноваженнями? 
В державі, яка хоче мати народовладдя, дотримуватися проголошеної і 

визнаної власним народом і усім світом Декларації про державний суверенітет 
України, не може бути інакше. Фарисейство, вчинене під президентським впливом по 
скасуванню (точніше вчинення фальсифікації по його заміні) Дня незалежності України 
з 16 липня 1990 року на 24.08.91 р. і антинародний перегляд положень Декларації, має 
бути викрито та зняте як бруд з білосніжної вишитої сорочки України. 

Обміркуємо й інші результати діяльності шестирічного президентства в Україні. 
Драматичними, навіть трагічними доказами є: нищівне пограбування власного народу, 
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безапеляційне перетворення заощаджень людей в мильну бульку. Водночас у дохідну 
статтю для всякого роду пройдисвітів і ділків, зупинення вітчизняного виробництва та 
глумління над власним виробником, безпорадність у боротьбі зі злочинністю, 
приниження гідності людей злиденністю їх існування та занепадом духовності й 
культури. 

 
Що є трагічним у цій важкій ситуації? 
Трагічним є те, що за цей час населення України скоротилося на 1 мільйон 

620 тисяч людей. Люди голодують. Політику зведено до рівня геноциду нації і народу з 
пошуками стандартів на Заході замість відродження власної історії та культури. Немає 
у мене сумніву, що наспіх створена існуюча президентська влада з претензіями на 
тоталітаризм — це ракова пухлина на тілі народу. 

Президентська влада є механізмом, який з допомогою позаконституційних 
структур (у свій час видуманої радниками Державної думи при президентові та 
Адміністрації обох президентів) паралізує всю систему виконавчої влади, конфліктує з 
владою законодавчою, заграє і обмилостивлює судову владу (нагородами, посулами 
тощо поки не підпорядкує), творить хаос і чинопоклоніння та непомірний кар’єризм в 
усіх силових структурах України: Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, 
Службі безпеки та інше. 

Президент та його оточення, окрім належних їм вищезгаданих структур, 
постійно утворюють нові, часто-густо, надумані управлінські та силові напластування, 
які дорого обходяться громадянам України, лежать тягарем на всій економіці, 
стискують народ за горло, неначе той спрут. 

 
Хіба бувають менш витратні види президентської влади? 
Вони є в нашій власній історії в усьому світі. Візьміть за приклад управлінську 

систему рідної нам демократичної Республіки — Запорізьку Січ. Зверніться до ще 
давніших правових джерел, які мають витоки з нашої землі — «Руської Правди». 

Ці пам’ятки зразу ж відкриють Вам простоту і геніальність соціального і 
державного устрою. Але про це все треба знати та цінувати власну історію. Щоб про 
це знав політик, треба йому мати допитливий розум та користуватися (окрім 
написаних, нерідко неуками, доповідей та статей) науковими дослідженнями. 

Якщо політики казатимуть людям, що то було колись у давнину або не в нас, а 
тепер складніші умови, не вірте цьому. Це знову говорять безграмотність, кар’єризм на 
службі і в науці, байдужість або все разом під впливом президентського оточення або 
їх прибічників, що розбагатіли за рахунок власного народу. 

Розвинуті країни подають досить характерні приклади спрощених досконалістю 
структур і систем влади. Візьміть порядок обрання і статус Президента Німеччини, 
відсутність президента в Англії та чітко виписані правові повноваження королівської 
влади і компетенцію прем’єр-міністра та уряду. 

Специфічний аналог у співвідношеннях владних функцій можна побачити в 
Японії між імператором та урядом. Канада має намісника Британської імперії — 
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генерал-губернатора. Проте не існує президента, а уряд складається з представників 
лідируючої в парламенті партії. Депутат і обраний член уряду виступає в одній особі. 
Він безпосередньо і конкретно відповідає за свою діяльність перед виборцями свого 
округу та парламентом. 

За такими і їм подібними штучно створеними структурами з великими затратами 
за рахунок народу не стоїть маніпулюючий політикою президент зі своїми 
неконституційними владними органами й близьким оточенням і не диригує виборами і 
владою. 

Головний висновок. У тих структурах влади немає кому конфліктувати та 
«качати» права силовим міністерствам, засобам масової інформації тощо за типово 
українським зразком, спираючись на владний «авторитет» наших вождів. Позаспинна 
дистанційність в управлінні державою відсутня. Там просто немає нашого 
благодійного поля для масової корумпованості та умов для розвитку «інфекції» щодо 
розповсюдження цих хвороб. 

 
Де коріння цього всього, звідкіля ця пихатістьта хвороба на владу? 
Вона селекційована та вирощена у нас. Кравчук Л. M. давній і досвічений 

компартійний керівник, який весь час маніпулював в ідеології на догоду сильним світу 
цього. Звідси менталітет і прагнення самому стати таким. Будучи ідеологом за 
посадою, він атеїст за переконаннями і цього вчив роками мільйони людей. Змінилася 
влада, Леонід Макарович за одну ніч і безпартійний, і непорочний як божа діва. Він вже 
у Володимирському соборі віруючим вимолює свої гріхи. Дай йому, боже, здоров’я. 

Та страшне не в ньому самому. Бог з ним сам розбереться: нині вони орють 
одну ниву (якщо Макарич дійсно став віруючим). А як з тими мільйонами людей, які 
йому вірили в компартійні часи і повірили йому вже як віруючому. 

Чий же тепер гріх він несе? Аналогічна ситуація і з особою Леоніда Даниловича 
Кучми та її внутрішньою суттю. Недаром же прорубують вони з дружиною вікно на 
церковний краєвид. Заковика тільки в тому, чи сприйме їх церковна Святиня? Все ж це 
робиться за гроші знедолених. 

Бог і церква споконвічно сповідували спонсорство бідним, а тут — усе знову 
навпаки. Господи, виведи їх на путь праведний. Скажи їм, що церква ніколи не робила 
з людей бідних, а проповідувала благо та рай і чим могла допомагала їм. Ці ж святоші 
і тут перекрутили церковне вчення: вони майже всіх та поголовно в нашій Україні 
роблять бідними та знедоленими. 

Я показав ці парадокси через призму двох найвищих посадових осіб держави, 
яким люди ввірили свою долю. Своїм довір’ям вони поставили цих президентів на 
п’єдестал гаранта конституційних прав та свобод громадян. Обидва президенти 
приймали присягу і давали клятву на Конституції України та неосяжній Біблії про 
дотримання ними цих священних вимог людського життя. Та все виявилося даремним 
і пустопорожним. 

Давайте всій цій президентській раті на чолі з їх керманичем задамо прості 
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житейські питання. Що ж ними виконано з програм та обіцянок і що доброго зроблено 
для народу? Я пробував допитатися, але відповіді не отримав. їм нічого відповісти, бо 
позитивного вони нічого не зробили ні для людей, ні для держави. За змістом 
мислення цей люд сам не може творити. Вони раби по духу і можуть лише копіювати 
або виконувати сказане присланими або ж найманими радниками. 

Що ж до інших посадових та владних персон зрозуміло, що їм ці присяги та 
клятви ні до чого: все затьмарилося владою, посадами та грішми. Тобто подальший 
розвиток подій відбувається за сценарієм, який передбачив геніальний Тарас 
Григорович Шевченко: більший меншого тусає та й ще б’є за тим, що сила є... 

 

Що ж тоді робити Україні? 
 

Насамперед. Обрати чесних та достойних людей до Верховної Ради України. І 
не просто чесних, а професійно підготовлених. Тих, хто може творити закони і не 
зрадив людей. Обрати таких людей не за посули, обіцянки, подарунки, підкупи, а саме 
за вищевказаними принципами. 

Виборцям необхідно твердо пам’ятати, що президентські структури себе 
скомпрометували і України з кризи не виведуть. У них зараз одна турбота — з 
допомогою своїх людей утриматися при владі. Не випадково одна із провідних газет 
написала: «З економікою вожді вже розправилися, тепер у них в голові вибори». 
Звідси і висновок, що їм, корумпованій владі, треба розправитися так само і з 
виборами на свою користь. 

Що ж до діяльності Верховної Ради, то парламенту треба внести зміни і 
доповнення до Конституції України про відновлення положень Декларації про 
державний суверенітет України і про гарантії та реальний захист прав громадян 
країни. 

Повторю принцип, який був закладений в проекті Альтернативного закону про 
вибори органів народовладдя України. За історичними традиціями народу і козацтва 
України Президент або Гетьман має обиратися на вседепутатському форумі або 
Верховною Радою України, що є відродженням історичного Козацького кола як 
великого форуму всього народу. 

Тоді обраний Гетьман чи Президент буде прямо підконтрольний народові через 
такі органи влади. Уряд повинен складатися з членів парламенту і суворо виконувати 
закони у своїй діяльності. Цим самим досягається велике скорочення непотрібних 
народові управлінських структур, зберігаються кошти для науки, медицини, освіти, на 
заробітну плату тощо. 

Не повинно бути докорінних розбіжностей, як це зроблено між Верховною 
Радою, Президентом (Гетьманом) і Урядом України. Так ми ліквідуємо конфронтацію 
на всіх рівнях влади, в самих її структурах і, особливо, у вирішенні, земельних питань. 
Вони зараз у житті суспільства є головними. Від правильності та своєчасності їх 
вирішення залежить доля людей та України. 

 
Це можна показати на конкретних фактах щодо землі? 
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Без найменших сумнівів. Зіставте норми Конституції України і чинного 
Земельного кодексу України з указами Президента України та постановами і 
розпорядженнями Уряду і його відомчих структур, скажімо, Держкомзему України. 

Можна самим все побачити, як на долоні, хто і в чиїх інтересах працює. Зіставте 
таке. Від Уряду надійшли проекти законів про доповнення та зміни до чинного 
земельного законодавства, яке суперечить Конституції України. 

Проте ці проекти законів і доданих до них документів повністю відповідають 
раніше виданим указам Президента України про введення всеохоплюючого продажу 
землі тощо. Окрім цього, всі вони як останнє заклинання видавалися під виконання 
чужої для нас політики та інтересів громадян України. 

Ви маєте можливість з допомогою наших розробок переконатися в протилежній, 
щодо нав’язаної нам політики з постановки й вирішення проблем. Землю можна і 
треба вводити в економічний оборот, але в інтересах громадян України. Ми це і 
розробили. Пропонується для розгляду витяг з Концепції і, зокрема, частково розділ І-й 
Кодексу Законів України про землю: 

Кодекс законів України про землю розроблено на основі Декларації про 
Державний суверенітет України, Акту незалежності України, Конституції України, з 
урахуванням історичного досвіду регулювання земельних відносин України, 
узагальнення національного законодавства, практики його застосування і норм 
міжнародного права. 

Цей Кодекс розвиває історичні закономірності розвитку земельних відносин, 
закріплює позитивний досвід правового забезпечення земельної реформи, відтворює 
традиційні форми використання землі на титулі права власності та права 
землекористування, передбачає вимоги щодо відтворення і охорони земель в Україні. 

 
 

Кодекс законів України про землю 
 

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Глава 1. Земельні правовідносини 
 
Стаття 1. Предмет правового регулювання 
Предмет правового регулювання є земельні відносини з приводу 

використання, відтворення та охорони земель, задоволення життєвих потреб 
людей, раціонального використання землі та її збереження для нинішнього і 
майбутніх поколінь. 

Земельні правовідносини складаються у сфері земельної власності, 
землекористуванні, розподілі та перерозподілі земель, обліку і ведення 
земельного кадастру, здійснення землеустрою, моніторингу земель, 
агрохімічної паспортизації, землевпорядної експертизи, державної реєстрації, 
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контролю за дотриманням земельного законодавства, відтворення та охорони 
земель, розгляду земельних спорів, захисту прав власників, 
землекористувачів та інших суб’єктів земельних правовідносин між органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, 
громадянами. 

3. Найважливішими земельними правовідносинами є: відносини 
землекористування, земельної власності, охорони земель та збереження 
територіальної цілісності України, розвиток міждержавних і міжнародних 
відносин щодо земельних та пов’язаних з ними природних ресурсів. 

 
Стаття 2. Об’єкти правового регулювання 
1. Об’єктами правового регулювання є: 
а) землі державного значення: 
земля, як матеріально-територіальна основа суверенітету цілісності і 

національної безпеки України; 
землі кордону України; 
землі автономно-територіальних і адміністративних регіонів і районів; 
землі територіального моря, природних та штучно створених у ньому 

островів та островів у межах, виклюної (морської) економічної зони; 
землі континентального шельфу; 
землі промисловості (гірничої та іншої), транспорту, зв’язку, оборони 

і безпеки, єдиної енергетичної системи, космічного забезпечення, землі 
державного матеріального резерву та іншого державного призначення; 

землі лісового фонду; 
землі водного фонду і водно-болотних угідь; землі мисливського 

фонду; 
землі торф’яного фонду та родовищ корисних копалин; 
землі підвищеної екологічної небезпеки, віднесені земельно-

кадастровою документацією до земель загальнодержавного значення 
незалежно від форм власності па землю; 

землі, на яких розташовані будівлі та споруди законодавчої, 
виконавчої та судової влади; 

землі державних науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
установ, державних вищих навчальних закладів; 

землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних 
закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств навчальних 
закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, елітно-
насінницьких і насінницьких господарств, племінних заводів, племінних 
радгоспів і конезаводів, господарств по вирощуванню хмелю, ефіроолійних, 
лікарських рослин, фруктів і винограду; 
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землі, надані у користування посольств, консульств, іноземних 
представництв та представництв міжнародних організацій і об’єднань; 

землі запасу, віднесені земельно-кадастровою документацією до 
земель Державного значення; 

б) землі загальнонародного призначення: 
землі загального користування громадян (вулиці, шляхи, проїзди, 

проходи, майдани, проспекти, бульвари, набережні, природні сінокоси і 
пасовища у межах населених пунктів та зонах, що до них прилягають, 
прогони тощо); 

землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
землі лікувально-оздоровчого та рекреаційного призначення; 
інші землі із режимом загального користування; 
в) землі місцевого значення: 
землі, які знаходяться у віданні місцевих рад; землі територіальних 

громад; 
землі колективних сільськогосподарських підприємств; 
землі сільськогосподарських кооперативів; 
землі сільськогосподарських акціонерних товариств; 
землі садівницьких товариств (кооперативів); 
землі інших сільськогосподарських підприємств та організацій; 
землі селянських (фермерських) господарств; 
землі особистих підсобних господарств; . 
землі одноосібних господарств; 
землі для розміщення та обслуговування гаражів та дач; 
земельні ділянки, придбані у власність для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності; 
інші землі, надані сільськими, селищними, міськими радами 

(органами місцевого самоврядування) у постійне та тимчасове користування 
юридичним і фізичним особам; 

землі з місцями залягання і родовищ корисних копалин місцевого 
значення; 

землі запасу, віднесені земельно-кадастровою документацією до 
земель місцевого значення; 

г) землі культового призначення (церков, монастирів, приходів, храмів 
тощо); 

д) земельні ландшафти (природні і антропогенні); 
е) ґрунти земель господарського і лісогосподарського призначення; 
є) землі загальноосвітніх та професійно-технічних закладів, 

спеціалізованих загальноосвітніх закладів (ліцеїв, гімназій, коледжів, 
колегіумів); 
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ж) земельні ділянки (незалежно від категорій земель та форм 
власності на землю). 

 
Стаття 3. Суб’єкти земельних правовідносин 
1. В Україні суб’єктами земельних правовідносин визнаються: 
а) громадяни України; 
б) Український народ; 
в) територіальні громади; 
г) адміністративно-територіальні утворення (сільські населені пункти, 

селища, міста, райони у містах, райони, області); 
д) автономно-територіальні утворення (Автономна Республіка Крим); 
е) юридичні особи, засновані в Україні на різних формах власності; 
є) громадські організації та їх об’єднання; 
ж) релігійні організації та їх об’єднання; 
з) держава та уповноважені нею органи: 
Верховна Рада України; 
Президент України; 
Кабінет Міністрів України; 
спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади 

(Державний Комітет України по земельних ресурсах і землеустрою, 
Міністерство навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та 
інші); 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 
Уряд Автономної Республіки Крим; 
органи місцевої державної виконавчої влади. 
2. Відповідно до цього Кодексу та норм міжнародних договорів 

суб’єктами земельних правовідносин в Україні можуть виступати: 
а) іноземні громадяни: 
б) особи без громадянства: 
в) юридичні особи іноземних держав; 
г) міжнародні організації і об’єднання та їх представництва; 
д) іноземні держави та їх посольства, консульства, представництва, 

тощо. 
 
 
 
 
 
Глава 2.   Земля як основа існування Українського народу 
та забезпечення національної безпеки 
 
Стаття 4. Земля як матеріальна основа суверенітету 
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 і територіальної цілісності України 
1. Земля — невід’ємна і головна територіально-просторова частина 

довкілля в межах кордону України є матеріальною основою суверенітету 
держави, її незалежності та національної безпеки. 

Земля виступає засобом виробництва у сільському, лісовому та інших 
галузях господарювання, територіальною базою для розміщення 
продуктивних сил, системи розселення і шляхів сполучення, яка разом із 
іншими природними ресурсами є невід’ємною умовою, місцем, засобом і 
джерелом існування народу України, забезпечення його духовних і 
матеріальних потреб. 

Зміна меж території України можлива виключно на підставі 
позитивного рішення Всеукраїнського референдуму. 

Будь-які навмисні дії, що призводять до деградації земель є 
протиправними і визнаються такими, що спрямовані на послаблення 
матеріальної основи суверенітету і територіальної цілісності України. 

 
Стаття 5. Землі кордону України 
Землі кордону України — це смуга земель упродовж межі кордону з 

особливим режимом використання, відтворення і охорони, яка відокремлює 
територію України від території інших держав. 

Межа земель кордону — це зовнішня лінія, яка визначена відповідно 
до міжнародних договорів, що відмежовує території України від території 
інших держав. 

У межах морського району — це лінія, що може відмежовувати 
територіальне море від виключної морської економічної зони. 

3. Режим земель кордону України визначається статтями цього 
Кодексу та іншими актами законодавства України. 

 
Стаття 6. Земля як матеріальна основа автономно - 
територіального і адміністративного устрою 
Землі автономно-територіального і адміністративного устрою України 

є невіддільною і невід’ємною складовою частиною території України. 
Між землями автономно-територіального і адміністративного устрою 

встановлюються межі за винятком тієї частини території, яка граничить з 
територією інших держав і по якій проходить державний кордон. 

До площі земель автономно-територіального і адміністративного 
устрою відносяться частини території України, на яких розташовані: Авто-
номна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і 
села. 

 
Стаття 7. Земля як матеріально-просторова 
основа функціонування територіальних громад 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
195 

 

1. Землі територіальних громад — це матеріально-просторові частини 
території України, які визначені в порядку землеустрою території України в 
межах автономно-територіального чи адміністративно-територіального 
устрою, на яких постійно проживає певна спільнота громадян України, 
об’єднаних територією села, селища, міста, які виступають адміністративно-
територіальними одиницями із суб’єктами земельних правовідносин 

2. Межі земель територіальних громад — це є зовнішні лінії земель, 
які співпадають із межами земельних ділянок, що знаходяться на праві 
власності або користування членів територіальних громад та відокремлює ці 
землі від інших земельних ділянок відповідно до проектів землеустрою. 

3. Межі земель територіальних громад можуть змінюватися за згодою 
територіальної громади на підставі рішення обласної ради, а у містах — на 
підставі рішення Верховної Ради. 

 
Стаття 8. Землі територіального моря, природних та 
штучно створених островів у його межах 
До земель територіального моря природних та штучно створених 

островів у його межах відносяться земельні ділянки природного походження 
або утворених штучно островів внаслідок діяльності людини, які омиваються 
водами територіального моря. 

Правовий режим цих земель встановлюється цим Кодексом. 
 
Стаття 9. Землі природних та штучно створених островів 
у межах виключної морської зони 
До земель, у межах виключної морської зони, належать землі 

природних та штучно створених островів, на які поширюється суверенітет і 
юрисдикція України. 

Правовий режим таких земель встановлюється цим Кодексом та 
нормами міжнародного права. 

 
Стаття 10. Землі континентального шельфу 
Землі континентального шельфу — це площа, яка покрита водою і 

розташована між кордоном України і лінією ... 
Правовий режим земель континентального шельфу встановлюється 

нормами міжнародного права, які мають пріоритетне значення перед 
національним законодавством. 

 
Стаття 11. Землі загальнонародного значення 
1. До земель загальнонародного значення відносяться: 
а) землі загального користування, незалежно від того, у складі яких 

земель вони знаходяться; 
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б) землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної та 
космічної систем, транспорту, зв’язку, оборони; 

в) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення; 

г) землі лісового фонду, за винятком невеликих (до 5 гектарів) ділянок 
лісів, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, 
селянських (фермерських) господарств; 

д) землі водного фонду, за винятком невеликих (до 3 гектарів) ділянок 
водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських 
підприємств, селянських (фермерських) господарств; 

е) землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і 
навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств 
навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і 
сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, племінних 
заводів, племінних радгоспів і конезаводів, господарств по вирощуванню 
хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду; 

є) землі територіального моря природних та штучно створених 
островів у його межах; 

ж) землі природних та штучно створених островів у межах виключної 
морської зони; 

з) землі континентального шельфу. 
2. Вилучення земель загальнонародного значення проводиться 

органами місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування за погодженням з Верховною Радою України. 

Забороняється вилучення: 
а) особливо цінних земель; 
б) земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і 

навчальних закладів для несільськогосподарських потреб, крім випадків 
надання їх для будівництва шляхів, ліній електропередачі та зв’язку, 
трубопроводів, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, 
пов’язаних з їх експлуатацією; 

в) земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних 
закладів, заповідників, національних, дендрологічних та меморіальних парків, 
ботанічних садів, поховань і археологічних пам’яток. 

3. Законодавством України може бути заборонено вилучення й інших 
особливо цінних (продуктивних земель). … 

(Всього КЗ України має близько 850 статей) 
 

 

Чи дійсно земельні відносини відіграють 
таке велике значення в житті людей і суспільства 
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Україна має біля 25 % (від 24,4 до 24,7 відсотків за різними підрахунками) 
чорнозему світу. Це величезний і ще належним чином не оцінений природний і 
виробничий потенціал нашого народу, а разом з цим і капітал кожного 
громадянина, якого намагаються відділити від цього надбання українських людей 
та їх суспільства різного роду ділки і деякі державні чиновники. 

Вище приведені проекти і документи з правового регулювання земельних 
відносин та економічні показники подані виборцям-громадянам і читачам з метою 
доказовості досліджень. У загальному ж плані — це результати наукової праці 
багатьох років. Моє покликання і завдання як науковця — сказати правду про стан 
земельних відносин в Україні і вирішення двох головних проблем у цій сфері, що 
мають значення національної безпеки: 

1) Правове регулювання землекористування як первинних й базових 
основних відносин у суспільстві і державі з охорони та ефективності економічного 
розвитку України. Аксіоматично є очевидним, що від бережливого ставлення до 
землі й ефективного землекористування залежить охорона здоров’я та 
благополуччя нашого життя і стабільність розвитку суспільства. 

2) На другому місці за соціальним значенням знаходяться відносини 
земельної власності, яка є формою і юридичним титулом земельних відносин. З 
політичної точки зору і партійних теорій земельну власність закріплюють на 
першому місці. Для такої політики чиновників теорія вигідна. Так вони діють і з 
позиції політики партій і їх держави: 

а) визнання власником землі, як і взагалі власником будь-якого майна або 
речей, дає можливість встановити відповідну процедуру, що зобов’язує особу 
підпорядкуватися цій системі, визнавати її та виконувати приписи і рекомендації 
влади, що є в руках партій; 

б) отримання в таких умовах тією чи іншою особою юридичного титулу 
власника посилює його позиції, а, іншої сторони, надає право власнику 
отримувати прибутки й інші вигоди, накладати податки і т. п. Наприклад, 
більшовики під революційними лозунгами встановили державну, називаючи її і 
загальнонародною, власність на землю і тоді ж наклали земельні податки самого 
різного роду та видів, повністю контролюючи ці процеси. 

Історично користування землею існувало з самих стародавніх часів, але 
власності на землю не існувало і земля розглядалася як дар божий, як природна 
основа існування людей. 

Щоб здійснити дослідження, пізнання закономірностей та специфіку 
співвідношення правовідносин землекористування і правовідносин земельної 
власності мені прийшлося вивчати ці складні відносини десятиліттями. Їм 
присвячено багато часу та роки пошуків і життя. Виявлена об’єктивна 
закономірність: всі соціальні конфлікти, революції, війни тощо пов’язані із 
земельними відносинами. Ці обставини не є винятком і для України. 
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Що стосується розробки земельного законодавства, то воно відноситься 
до колективної наукової праці під моїм керівництвом з відданими Україні такими ж 
прихильниками збереження землі. Це доктор юридичних наук, професор права 
Київського університету ім. Тараса Шевченка, колишній декан юридичного 
факультету Володимир Іванович Андрейцев — людина творчої праці й відданості, 
висококласний фахівець — землевпорядник України протягом багатьох років — 
Віктор Михайлович Москаленко. 

З нами разом працював і підтримує зв’язки відомий науковець-новатор, 
доктор сільськогосподарських наук Олександр Григорович Тараріко — вихованець 
української традиційної школи сільськогосподарської науки. Постійно нас 
підтримував і допомагав та подавав практичні поради академік Олександр 
Миколайович Ткаченко, нині народний депутат України, який був і Першим 
заступником і Головою Верховної Ради України. 

 

Є можливості реалізації цієї законотворчої праці? 
Якщо відверто, хотілося б зайнятися «чисто» науковою роботою. Але 

коли подивишся, що робиться навкруги, то совість підказує, що треба знову йти 
до людей. Краще них ніхто не зрозуміє. Буду роз’яснювати, переконувати. Якщо 
порозуміємося з виборцями, то будемо реалізовувати ці проекти У Верховній Раді 
України зразка 1990—1994 років, яку номенклатурні партократи розпустили 
незаконно і антиконституційно. 

Повідомляю про це публічно і хочу, щоб усі почули і взнали, що партії і 
чиновники ніколи не бажали і не бажають демократичного розвитку Україні. Саме 
тому і зрадили ідеологію народовладдя, Декларацію як основу нової Конституції 
України, Концепцію нової Конституції від 14 червня 1991 року, обговорений з 
народом проект нової Конституції України 1991—1994 років та закріплення на їх 
основі нового земельного устрою в Україні на принципах історичної 
справедливості, щоб гідно і чесно гарантував, захищав і представляв громадян і 
народ України в усіх сферах життя країни. 

Це і сьогодні є найголовнішим. Для України і зараз нічого немає 
важливішого за збереження нашої святої Землі — Землі праведних наших 
Прадідів, Дідів і Батьків. Від вирішення земельних питань на Україні залежить — 
бути нам чи не бути. Вірю — бути! Але треба добре попрацювати, повірити 
людям та отримати від них овір’я — священне та вірне. 

 

 
 
 
 

Висновки засновників серії 
політичних портретів 
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Ось такий характер, такі знання і такий життєвий шлях цієї самобутньої 
людини — Олександра Павловича Коцюби. Аналіз проведеного з ним інтерв’ю, 
детальне ознайомлення з професіональною (юридичною) та політичною позицією 
цього народного депутата України 12-го скликання і багатьох розкритих ним 
питань щодо технології парламентської діяльності, її збереження та 
демократичного розвитку дозволяє зробити такі висновки: 

Олександр Коцюба справді глибоко послідовний політик, 
висококваліфікований науковий та практичний правознавець, здатний 
прогнозувати і передбачати наслідки політичної діяльності. Телеглядачам, 
слухачам і читачам запам’яталися багаторазові безкомпромісні неординарні 
ситуації в парламенті України, коли Голова Комісії Верховної Ради України з 
питань законодавства і законності Олександр Коцюба активно виступав проти 
прийняття раніше погоджених з Президентом України, але незаконних за своєю 
суттю проектів рішень Верховної Ради. 

Це стосувалося і принципової незгоди з багатьма указами Президента 
України Л. М. Кравчука; виступи проти створення так званої Державної думи 
України (цю ідею активізували агресивні ідеологи Народного Руху для сприяння 
Кравчуку Л. М.); заперечення проти перетворення України в президентську 
республіку; аргументовані мотиви проти того, щоб скасувати та зупинити цілі 
розділи чинної тоді Конституції України (про економічне регулювання народного 
господарства, бюджет тощо); супротив видання декретів Кабінетом Міністрів 
України, в тому числі про трасти та багато іншого. 

На превеликий жаль, не завжди бралися до уваги заперечення і висновки 
Олександра Коцюби, які він як професійний юрист робив на основі всебічного 
аналізу. Нині видно, як дорого обійшлося Україні нехтування прогнозами і 
розробками фахівця. Адже саме декретами Кабінету Міністрів України було 
внесено хаос у внутрішньогосподарське та зовнішньоекономічне регулювання, в 
елементарно необхідне забезпечення розвитку АПК, у проведення земельної 
реформи, приватизацію й інше. А той же горезвісний декрет про трасти дозволив 
просто і без будь-якої юридичної відповідальності здійснити відкритий обман і 
нищівне обкрадання громадян. 

Як член Конституційної Комісії О. П. Коцюба категорично заперечував 
пропозиції щодо укладення в умовах діючої Конституції України конституційного 
договору, проти ліквідації Рад народних депутатів, проти непомірного росту 
управлінського чиновницького апарату, проти призначення за поданням 
Президента України малокомпетентних людей на високі державні посади 
(О. Ємця на посаду Голови служби безпеки України, В. Кампо на посаду Міністра 
юстиції України тощо), проти послаблення і ліквідації парламентського та 
депутатського контролю і т. інше. 

Час, практика і розвиток подій показали, наскільки правомірними були 
заперечення та протести розсудливого фахівця і політика О. П. Коцюби. Сьогодні 
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наочно видно, скільки недоречностей і деформації внесено в структури влади. 
Чого лише вартий так званий конституційний договір і який крен він створив у бік 
посилення президентської влади та її узурпації. 

Очевидною є затримка у законотворенні та викривленні ролі Рад народних 
депутатів у становленні народовладдя України. До цього часу не знято 
протистояння в центрі і на місцях між президентськими структурами влади і 
Радами. Про це свідчить правопорушницьке загострення стосунків між 
президентськими структурами і Радами в містах: Києві, Вінниці, Одесі, Криму 
тощо. Коли друкувався цей матеріал, сталися антиконституційні події в Ялті щодо 
узурпації повноважень місцевої Ради, незаконного захвату її адміністративного 
будинку силовими структурами. 

Підтвердилися й інші застереження щодо знищення у свій час контролю за 
джерелами формування бюджету і здійснення парламентських контрольних 
функцій за його витратами. Про це свідчить, наприклад, невеликий за часом, але 
вагомий за внеском період роботи Рахункової палати Верховної Ради України під 
керівництвом сміливого і принципового Валентина Костянтиновича Симоненка. 

Ці та інші факти й події свідчать про значний внесок цієї політичної постаті 
у становлення незалежності України. Серед рис характеру О. П. Коцюби 
насамперед варто відзначити принциповість, рішучість та обов’язковість. А це 
свідчить про людську порядність, гідність і вольові якості. Про таких людей в 
народі кажуть: має стрижень в характері. Чи не тому Олександра Павловича 
поважають та рахуються не лише друзі та однодумці, а й супротивники. 

Хотілося б відзначити і таку рідкісну у наш час якість Олександра 
Коцюби — до всього докопуватися глибинно, як скажімо, до предмету науки про 
матеріалістичний розвиток історії. Він чи не з перших став дослідником 
марксистської теорії з власними позитивними та негативними її оцінками. Свою 
позицію він доводить аргументованими висновками, викладом свого бачення 
щодо помилок висновків Леніна на марксистську теорію та її застосування. Це 
смілива наукова і громадянська позиція: вона спрямована на пошуки істини та 
справедливості в суспільстві. 

Головне в цій людині — це творча праця на благо людей і величезне 
бажання допомогти Україні в демократичному становленні на шляху до правової 
держави. Козак за прадавнім походженням, він нe займається політичними 
декораціями з цього приводу, а особисто та із своїми соратниками розробляє нові 
проекти найважливіших на сучасному етапі законів: змін і доповнень до 
Конституції, Кодексу законів України про землю та інші, щоб нова Верховна Рада 
України своєчасно їх розглянула і прийняла, позбавивши можливості будь-кого 
маніпулювати нашою рідною землею. 

Олександр Павлович вірою і правдою служить Україні для забезпеченні 
багатостраждальним співгромадянам гідного людського житті. Адже він любить 
саме Україну, а не, на відміну від багатьох своїх опонентів, себе в ній. Задля 
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України та її майбуття живе і працює ця людина. Вибудовуючи виборчу систему 
народовладдя, мужньо й безкомпромісно боровся і бореться за неї. Бо лише в 
умовах справжнього народовладдя держава і весь її чиновний люд будуть 
підконтрольні громадянам, а це означає, що держава зобов’язана буде діяти в 
інтересах людей для їх щастя та миру. 


