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Засновник правології обгрунтував, що непізнання правознавства науково та 

перетворення права в придаток держави, завели і юридичну науку в кризу. Бо 

згубили Людину - правову інновацію єдності народу -епіцентр суспільства. Це 

відобразили гуманітарні науки, економіка народу, право і правосвідомість. У цьому 

контексті й сформульовано назву статті  для  Людини  і  Громадянина.  

В сім’ї, школі, студентстві, аспірантурі й докторантурі не дають знань про 

велич науки права - дійсно мирне соціальне призначення та забезпечення гідних 

людини і народу умов життя, що в історії виконувало правознавство. Для цього зміст 

права античне суспільство карбувало на базальтових стовпах, кам’яних і глиняних 

виробах тощо. Сучасна ж теорія держави і права навчає дотриманню порядку і 

знайомства з галузями права: трудовим, цивільним,  адміністративним, кримінальним 

тощо. Цю ж теорію з початком незалежності України механічно переписали  з 

державного права в конституційне право. 

Забули лише про основне - правосвідомість людини! А це не юридичні  

приписи сукупності норм і законів держави. Ідеологія розвитку правової науки не є 

юридичним престижем вступити в дискусію, підготувати статтю або зазначити 

діалогом у пошуковій праці про те, яка наука - економічна чи юридична - володіє 

пріоритетом вчення про поняття «власності». Прибічники економічної науки 
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висловлювали свою монополію на ці значимі для людини і народу види відносин, а 

представники юридичної стійко відстоювали – свою. 

Ознайомлення з  науковою діяльністю Олександра О.П., як правника з 

великим досвідом професійної роботи на посадах: юрисконсульта, прокурора, 

слідчого прокуратури із завершенням навчання в Інституті підвищення кваліфікації 

слідчих з особливо важливих питань, судді загальної юрисдикції, адвоката, судді 

міжнародного суду. Він багаторічний викладач права   в системі освіти і вищих 

навчальних закладах:  Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка; професора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та 

Академії муніципального управління. Цей науково - практичний досвід і став 

результатом відкриття – правології як науки. 

В його дослідженнях дійсно немає дискусій про категорію «власності», а 

представлені конкретизовані дослідження важливих історичних фактів про появу  

правових систем різних народів, їх суспільств і держав в порівняльному правознавстві зі 

способами пізнання правових пам’ятників Греції, Риму, Індії, Київської Русі, 

Європейських країн тощо, першочергово народів і їх суспільств, з науковими 

дослідженнями про розвиток прав і свобод людини, народу та суспільства. Цими ж 

дослідженнями і відкрито нові методологічні підходи до історичного розуміння ідеології 

народовладдя з впровадженням в законотворчу діяльність: проект АЗ України про 

народовладдя 1989 року; авторський проект декларації «Про народовладдя і суверенність 

України, (книга – AVE, UKRAIVA! Декларація про державний суверенітет України. 

1990-2010. К. 2011. Т. І-ІІ, с. 417-420).  
 

ІІ 
Його висновки в ідеології народовладдя-це єдність природного і писаного 

права з пріоритетом першого. Це і відображення ідей Сократа, Платона, Цицерона, 

критика Аристотеля, пізнання досягнень Канта (пріоритет людини), Гегеля 

(Філософія права), теорії верховенства права - «rule of law» А. Дейсі, Гуго Гроція, 

Локка, Монтеск’є, Руссо й інших; літописи, архіви, діяльність народного депутата, 

наукові дослідження парламентаризму України. Доповнює все це, зокрема, 

підготовка важливих нормативно-правових актів: Декларації (16.07.1990), змін і 

доповнень до Конституції України (24.10.1990), постанови Верховної Ради України 

про реалізацію Декларації в сфері зовнішніх зносин України (25.12.1990), 

референдум України (17.03.1991) за дорученням Президії і Комісії ВР України з 

питань законодавства і законності «внести на розгляд Верховної Ради Української 

РСР пропозиції щодо тексту республіканського бюлетеня про ставлення до Союзу 

РСР» (11.02.1991) тощо.  

Було успішним і використання О. П. Коцюбою досвіду в організації 

діяльності постійної Комісії з питань законодавства і законності та члена Президії 

Верховної Ради України для системи знань та практики місцевої представницької 

влади й особливостей діяльності народного депутата України в парламенті. Даний 

період має достатньо матеріалів, що висвітлюють через вирішення питань і проблеми 

деклараційного і конституційного значення, проведення порівняльних досліджень, 

зокрема, щодо Конституції Пилипа Орлика (1710), Декларації США (1776), 

Декларації Франції (1789), Всезагальної декларації з прав людини ГА ООН (1948) й 

інших досліджуваних напрямів. 
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Характерним є прийняття  Верховною Радою Закону «Про економічну 

самостійність Української РСР», де Коцюба О.П. протистояв виконавчій владі – 

основою нового законодавства є Декларація про державний суверенітет України. 

Якщо це не так і якщо не було намірів у тодішніх керівників держави відтворювати 

корупційні системи в економіці, то для чого тоді Кравчук Л. М. так вперто, ставши 

главою держави, добивався отримання повноважень від Верховної Ради України на 

безпосереднє й контрольоване ним через Уряд економічне регулювання сфери 

виробництва, видання різного роду президентських указів? А також – тодішній Раді 

Міністрів України  декретів з цих важливих питань після прийняття  Верховною 

Радою названого закону про економічну самостійність. Бо основою правової системи 

вже стала Декларація!  

Було ж очевидним, що у названому законі зазначено стратегічні завдання 

демократичного розвитку народу України: 1) «забезпечення економічної 

самостійності…», яка «є необхідною умовою  державного суверенітету України»; 2) 

«визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в 

інтересах народу України; 3) і що народ  «здійснює управління економічними 

процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної 

сфери, задоволення потреб громадян… у матеріальних, соціальних і духовних благах, 

охорони навколишнього середовища»; 4) «визначає структуру народного 

господарства, пріоритетні напрями… форми і методи господарювання та управління 

суспільним виробництвом2»; 5) «здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, 

цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну  політику» з метою 

відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення 

потреб громадян…». Керуючись Декларацією, ці засади закріплені в ст. 1 (див. 

збірник Законів України. Київ. 1996. Том 1, стор. 10). 
 

ІІІ 
Науковий аналіз показує, що в Україні з другої половини 1989 року і до 

червня 1994 року в законодавчій владі мало пріоритет деклараційно -конституційне 

регулювання економіки. Очевидною була і мета - становлення та розвиток економіки 

народовладної демократії незалежної України. Правову стратегію було розпочато ще 

в 1989 році та першій половині 1990 року  підготовкою до реалізації ідеології 

народовладдя проведенням демократичних виборів, що забезпечила б усвідомлення 

закономірностей правового та економічного відродження народу України. Для 

правосвідомості людини – право на вільне волевиявлення народу й конституційний 

захист прав і свобод:  

- щоб народ України відповідально реалізував своє право в демократичних 

виборах на альтернативній основі як і народних депутатів СРСР від України, бо ще 

передбачалося обирати депутатів від України до Європейського парламенту; 

- забезпечити переважаючу підтримку для отримання участі в діяльності 

народних депутатів СРСР від України в Демократичному блоці Верховної Ради 

СРСР, де представники України боролися за демократію в суспільстві і теж для 

такого досвіду з обранням і діяльністю депутатів від України в Європарламенті; 

                                                           
2  Це дійсно була законодавча реалізація  засад ідеології Декларації і, зокрема, її  розділу 
шостого - Економічна   самостійність України в поєднанні з іншими розділами цього 
історичного для громадян і народу документа. На цьому фоні важливо проаналізувати і 
діяльність державних керівників України та їх офіційних радників.   
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- формувати об’єднавчі, а не роз’єднуючі методи і способи роботи з людьми 

через мовні чи регіональні мотиви або обставини будь-якого характеру; 

- розглядати діяльність Верховної Ради Української РСР ХІ-го скликання 

1989 року позитивно та сприяти О. П. Коцюбі, з допомогою демократично 

налаштованими народними депутатами СРСР від України, надати його 

напрацювання для внесення змін і доповнень в існуюче  виборче законодавство; 

Тобто, науковою заслугою О.П. Коцюби є правологічне відкриття методу  

забезпечення мирного єднання народу України в процесі підготовки (публікацій, 

пропаганди та організації) демократичних виборів в 1990 році для перемоги. 

Ця ж ідеологія зазначена в статті О. Коцюби і Р. Коцюби  «Антична Київська 

Русь і Українське Козацтво-єдине історичне явище» (Книга перша: «Козацьке братство. 

Лицарі України» Европейский Центр Изобразительных Искусств, Братислава. 2014. -С. 

456). Розділ перший: «Природне право-основа демократії і конституційних засад 

Козацтва України» (с. 3-20) і параграф перший - «Правологічні дослідження слов’ян і 

козацтва» (с.3-4) про історичну та сучасну надзвичайно гостру актуальність та 

важливість наукових досліджень демократії в управлінні козацьким суспільством як 

соціальним явищем, оскільки в силу різних причин та численних, нерідко суперечливих 

наукових джерел, подаються деформовані погляди в основному через політику держави.  

Нині вона пропагується і Російською політикою про «бандерівщину» тощо. Це примітив, 

коли замість розкриття змісту багатовікової боротьби Козацтва України з Російською 

імперією та її шовінізмом, не досліджується історичний реальний  рух козацтва, 

включаючи прийняття відповідного законодавства України, щоб єднати історію не 

завченими словами гімну (вже співають керівники держави), а законів для реального 

життя Козацтва України як народу.  
 

ІV 

Автор проекту Альтернативного Закону України про вибори органів 

народовладдя, співавтор Декларації про державний суверенітет України,  Закону 

України про внесення змін і доповнень до Конституції України 1978 року на основі 

Декларації, ідеолог й співавтор Концепції нової Конституції України, є одним з 

ідеологів й учасників розробки проекту нової Конституції, автор Концепції Кодексу 

законів України про землю, керівник авторського колективу з підготовки проекту 

цього кодексу, співавтор законів 1990-1994 років. Коцюба О.П. дійсно вніс значний 

творчий вклад у незалежність України. 

З позиції ідеології народовладдя О.П. Коцюба науково й практично довів її 

життєздатність і це засвідчили: публікації про вибори органів народовладдя в 

Україні, вибори в березні1990 року, прийняття Декларації 16 липня 1990 року, 

встановлення Дня проголошення незалежності України з відзначенням в 1990 та 1991 

роках як справжньої дати Всенародного свята незалежності України, прийняття 

Концепції й розробка проекту нової Конституції України; особливе значення має 

літописний твір до 20-ї річниці за ініціативою Я.Я. Зайка (відповідального редактора) 

і О.П. Коцюби (наукового редактора). Виходу твору в світ не давали противники 

народовладдя в Україні та аферисти спроб і можливостей заробити кошти на 

публікації і реалізації цього унікального твору. 

Зараз народ України, внаслідок двох Майданів, а це означає активізацію 

українського громадянського суспільства, підвищення рівня і формування нової 

правосвідомості громадян й усвідомлення, що Декларація народовладдя є історичним  



117 
 
 
 

надбанням народу України та національним відродженням та становленням 

духовності і розвитку Козацтва України. Олігархи, які щорічно вивозять за кордон 

мільярди доларів США, бояться козацької соціальної справедливості, утримують 

його поза сучасним становленням незалежності України і законом. Сором, бо навіть 

народ Росії вже виборов це одвічне право. 

Діяльність політиків, як засвідчують наукові дослідження, мають наслідки, 

що військова агресія Росії не тільки прямо стосується політичної влади Росії з її 

імперською спадщиною, але й України. Звідси і витоки впливу на минулу та гібридну 

владу в Україні з її політичним реформування як президентської в 1991-2013 років, 

яка ще продовжує існувати в прямій та скритій формах. Звідси і обґрунтовані 

висновки, що  не братні народи України і Росії розпочали війну – це олігархи і 

новоспечені на пожарищі та руїнах колишнього СРСР новітні деспоти що її готували, 

спровокували і підтримують. На поверхню факт за фактом випливає озвіріла від 

агресій зграя політикуму Росії, бо вона, насправді, боїться не так званих 

«бандерівців» із західних областей України, діаспори Канади або США, як 

московського, санкт-петербурзького та інших Майданів! 
  

V 

Стає все більш очевидним що П.О. Порошенку як Президенту України і главі 

держави необхідно зініціювати разом з громадянським суспільством та Верховною 

Радою України і з патріотичними науковцями, проаналізувавши обставини й події з 

тими численними фактами, що характеризують мирний період з 1989 року до 19-21 

серпня 1991 року (московське ГКЧП) по 24 серпня 1991 – 05 грудня 1991 року (вступ 

Кравчука в президентські повноваження та його діяльність на керівних партійних 

посадах), а також і діяльність президентів країни Кучми-Януковича щодо виконання 

принципу розподілу влад в Україні. 

Про це не раз і в той період говорив і писав  О. П. Коцюба (варто зробити 

огляд його публікацій в друкованому органі Верховної Ради України – газеті «Голос 

України». І це правда, бо він достовірно знає про ці порушення, оскільки боровся з 

ними, очолюючи й організовуючи  роботу постійної Комісії Верховної Ради з питань 

законодавства і законності та  працюючи членом Президії Верховної Ради України, 

членом Конституційної комісії України, головою Комісії судової реформи в Україні. 

Всі ці ділянки роботи результативно забезпечувалися до вчиненого в червні 1994 

року підступного зриву Кравчуком Л.М. антиконституційного розпуску Верховної 

Ради України ХІІ-го скликання, яка підготувала (1992-1993 р-х) до прийняття проект 

нової Конституції України.  

Про руйнівну політику Кравчука Л.М. знав Коцюба О.П. і завдяки 

спілкуванню з учасниками співпраці, бо з його  ініціативи проведено ряд 

республіканських та міжнародних науково-практичних конференцій з проблем 

правової реформи в період становлення незалежності України. Олександру Коцюбі 

було доручено очолити і першу офіційну парламентську делегацію в Конгрес США, 

домовитись й укласти (Вашінгтон, 1993) перспективний  Договір про 

співробітництво Президії Верховної Ради України  з Дослідницькою Службою 

Конгресу США, який успішно виконувався протягом 1993-1994 років.  

Цей неповний перелік діяльності О.П. Коцюби характеризуємо з тим, щоб 

надати доказовим фактам очевидність, як у тих складних умовах відбувалося 

законотворення незалежної України: а) формувались основи правової ідеології 
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народовладдя, б) послідовно продовжувалася реалізація досліджень історичного 

відродження національної правової культури, в) розкривалась історія козацьких 

вольностей і демократії в Україні. Головна ж мета – це пізнання змісту скарбів всієї 

історії інтелекту народу України у найскладніших обставинах і подіях.  

Історичний вимір й оцінка причин та мотивів волелюбного українського 

народу з Античної і Київської Русі до започаткування героїчної партизанської 

боротьби Козацтва України та його віковічного (750 років) захисту  свободи і волі 

народу для незалежності України. Такими національними рисами народи України і 

Сполучених Штатів Америки є і по духу близькими за патріотизмом та миролюбним 

розвитком й дружбою. Не випадково США створили про свободу українського 

козацтва найкращий кінофільм - «Тарас Бульба», а великий син української матері 

(батько поляк за походженням) Тадеуш Костюшко  пліч о пліч боровся разом з 

Джорджем Вашінгтоном, національним героєм  свого народу та першим  

Президентом  Сполучених  Штатів  Америки.  
 

VІ 

Ознайомлення з дослідженнями О. П. Коцюби та огляд його аналітичного 

матеріалу в галузі порівняльного правознавства з основними висновками про 

народовладдя та їх використанням в законотворчій роботі приводять до переконань 

про значення для людини і народу з їх суспільством формування нової й глибоко 

наукової української правової думки - правову ідеологію народовладдя. Разом з тим 

про відтворення в сучасності існуючої правдивості народного досить сумного 

гумору, що для рідного краю на споконвічній землі  своєї знаменитої батьківщині не 

може бути пророків, особливо при їх житті.     

Приклади цього історичного явища широко відомі. Так поступали з Тарасом 

Шевченком, Михайлом Грушевським, Іваном Франком, відомим економістом 

Чаяновим, В’ячеславом Чорноволом й іншими. Так діють і щодо Олександра 

Коцюби, який вчить розуміти право не лише як норму поведінки, а як рівень 

культури. Опоненти вже скористалися його авторськими здобутками у виборчому 

законодавстві, керувались ними і пройшли успішно в депутати з гаслами: «Слава 

Коцюбі!», але варто було йому висловитись проти незаконних дій (приклад - 

бензовоз біля парламенту тощо) чи дій так званої «народної ради» (групи депутатів 

правого агресивного крила членів Народного Руху, створеної вже після виборів 

04.03.1990 року в кількості 62, потім 92 народних депутатів  і до збільшення - 124), 

зразу ж готувалися викрики: «Ганьба»! Навіть здійснювалися наклепи і неодноразові 

погрози та переслідування його сім’ї. 

Варто зауважити, що О. П. Коцюба з критичною повагою ставився до 

діяльності тодішнього Народного Руху і радив не перетворювати його в партію 

політичної сили в українській дійсності. Оскільки створюваний В’ячеславом 

Чорноволом Народний Рух активно почав відстоювати інтереси суспільства і 

оволодівати ідеями про громадянське суспільство України (тут О. П. Коцюба 

співпрацював з Рухом), але як тільки Народний Рух набував ознак української партії 

з елементами державної політичної сили і це копіювало в тому чи іншому аспектах 

більшовицьку силову боротьбу за державну владу, О. П. Коцюба зразу ж ставав 

опонентом до такої діяльності Руху і його складу депутатів. На цій же основі 

відбулися розбіжності між названими опонентами та реагуванням на співпрацю О. П. 
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Коцюби з чесними і патріотично налаштованими депутатами -комуністами стосовно 

участі в розробці, обговоренні й прийнятті  Декларації. 
 

VІІ 
Основна парламентська організаційна робота здійснювалась  під 

керівництвом Івана Степановича Плюща, у той період - Перший заступник Голови 

Верховної Ради Української РСР, якого ще двічі обирали в наступних скликаннях 

Головою Верховної Ради, бо Іван Степанович як ніхто інший  знав переконання  

депутатського складу парламенту, керівників держави, знаходив з ним спільну мову, 

вів пошуки компромісів і так розряджав тодішню ситуацію. 

У підсумку вищеназваної спільної роботи, дискусій та спорів комуністи 

проголосували «ЗА» Декларацію більше 270 народних депутатів з усіх округів. Така 

ж ситуація відбулася з прийняттям Концепції нової Конституції України (19 червня 

1991), творчою роботою над розробкою проекту нової Конституції України, що 

проводилась з червня 1991 року і затвердженого  Верховною Радою України вже 

першого липня 1992 року (постанова ВР України №2525-ХІІ). 

Тобто, без належно організованої тоді законотворчої роботи та участі в 

пропаганді ідеології народовладдя, не була б проголошена і прийнята 16 липня 1990 

року Декларація про державний суверенітет України. Наукове забезпечення 

ідеології народовладдя (розділ ІІ), закріпленої в Декларації формувалося в основі 

постійною Комісією Верховної Ради України з питань законодавства і законності з 

участю всіх бажаючих народних депутатів України. Проекти законів обговорювалися 

в мажоритарних округах з виборцями, потім в Комісіях, приймалися рішення (іноді 

на спільних засіданнях комісій) і лише після цього передавалися з Комісії на розгляд 

Президії Верховної Ради України.                
 

VІІІ 
Іван Степанович Плющ – це особистість унікальних здібностей, агроном за 

освітою з природнім талантом представника народу, який знав його звичаї, 

дотримувався їх і володів рідкісним народним гумором, шанував історію народу 

України, цінував демократичний спадок Козацтва України і його спосіб життя. І. С. 

Плющ по-своєму високо оцінював  Декларацію  і вів власні пошуки розкриття її 

значення в житті народу України і становленні державотворення.  

На честь 10 років (1990-2000) відзначення Декларації він опублікував статтю 

«Наріжний камінь державності» (Декларація про державний суверенітет України. 

Київ.2000,с.,3-5), де зазначив: 1) «Декларацію про державний суверенітет України, 

цей вікопомний документ, народні депутати Верховної Ради Української РСР 12-го 

скликання… прийняли після дебатів і гарячого обговорення, проте без 

конфронтаційного протистояння різних політичних сил у Верховній Раді» (с. 3-4); 2) 

«Який вплив мала Декларація на прийняття у подальшому базових, основоположних 

законів, Конституції України? Найпряміший»(с.6).3)«Декларація про державний 

суверенітет України стала міцною основою для розробки законів,у тому числі й 

Конституції» (с. 7).  

Як організатор парламентських слухань і учасник подій автор відверто і 

щиро характеризує тодішню діяльність депутатів, уточнює достовірні факти і нагадує 

читачам, що комуністів у травні 1990-го було більше 370 депутатів. Він не кривить 

душею як Кравчук Л. М. і заявляє, що він тоді теж ще до них належав. А в 
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подальшому правдиво стверджує, що за прийняття Декларації проголосувало 357 

народних депутатів України. Ще через 10 років продовжує.    

У своїй черговій статті «Незалежність України – це одвічне прагнення 

українців» вже через більшу відстань часу - 20-річне осмислення І. С. Плющ 

розкриває не тільки значення Декларації для незалежності України, але з мудрістю за 

віком і досвідом характеризує діяльність всіх учасників дійсно вікопомних подій. З 

відвертістю і об’єктивністю керівника І. С. Плющ стверджує: «На початку 90-х років 

була хвиля національного пробудження… Не минула вона і Україну, але коли 

кажуть, що комуністи обрані у 1990 році у Верховну Раду України виконували волю 

партії, то це, м’яко кажучи, брешуть» (див. «Здобуття незалежності України 1991. 

Житомир. «Рута». 2011. Т. 2. с. 23).  
 

ІХ 
І. С. Плющ аналізує факти і події і продовжує далі. Із 375  комуністів, нагадує 

Іван Степанович, записалися в депутатську групу «Демократична платформв КПУ» 

тільки  239. І от заслуга Володимира Антоновича Івашка (перший секретар ЦК КПУ), як 

найбільшого демократа на той час, полягає в тому, що він дав можливість нам 

сформувати Президію ВР України «50 на 50». А це - конституційний орган (ред - і ці 

дійсно конституційні повноваження Президії ВР України, після обрання Президента 

України, в основі передані до його повноважень). «І тоді почалася ера демократизації в 

Україні під керівництвом вже комуністів, тому що 130 чи 140 членів Народної Ради не 

спроможні були прийняти необхідні рішення…їх було багато, але не 226» (с.23). 

Варто зазначити, що Іван Степанович говорить про еру демократизації під 

керівництвом комуністів на найвищих посадах держави від центральної влади до 

райкомів та міськкомів партії. Фактично ж в населених пунктах, громадах, 

колективах організацій, підприємств і установах головну роль відігравали громадяни 

з козацькими звичаями і традиціями про що засвідчує культурно – просвітницька 

робота, мова, шанування й виконання пісень, гімну, ставлення до історії, літератури, 

мистецтва, національного одягу, вишиванок й багато іншого.  
 

Х 
Стосовно політики І. С. Плющ з такою ж мужньою відвертістю продовжує: 

«Тому той, хто сьогодні стверджує, що рухівці зробили незалежну Україну, це 

неправда» (с.23). Друге, радить Іван Степанович, «Я хочу, щоб рухівці розуміли, що 

найбільш національно свідоме крило було дійсно на Заході. Але цього було замало. 

Вони були правофланговими, але без підтримки еліти, серед інтелігенції, нічого не 

було б. І тому марне їх старання приписати собі виняткове, монопольне право на 

прийняття  доленосних документів, таких як Декларація про державний суверенітет 

України і Акт проголошення незалежності України, тому що це скривдить тих 

комуністів, які ще носили партійні квитки, але вже були національно свідомі і 

патріотично віддані» (с.23). 

Національна свідомість і патріотизм були властиві не тільки народним 

депутатам України, але і рядовим комуністам, які проводили активну роботу в 

партійних організаціях, серед трудових колективів на їх зборах, на сходках сіл та 

інших населених пунктах. Це була спільна робота і в ті часи мали місце спори, 

дискусії, але між комуністами і громадянами не було агресії,  жорстоких  конфліктів, 

що вимагали втручання правоохоронних органів і мір покарання. 
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ХІ 
Правознавець О. П. Коцюба аналізує ці процеси з наукових позицій і в 

законотворчій діяльності, принципово розділяючи право від політики. Він як 

співавтор Декларації про державний суверенітет України та ідеолог народовладдя в 

першу чергу розглядає проблеми українського законотворення про права і свободи 

людини в реалізації незалежності й державного суверенітету України через їх 

відродження з розвитком козацьких традицій народу, суспільства для реалізації 

положень розділів Декларації в нормах  статей Концепції та їх формулювання в 

проекті нової Конституції України:    

- преамбули про права і свободи людини, громадянського суспільства, статус 

правової держави, бо Декларація з волевиявлення народу закріплена як основа нової 

Конституції України, що підтверджено і на референдумах;  

- розділу другого про ідеологію народовладдя, в якому саме народ України є 

основою й джерелом влади безпосередньо (повновладдя) в Республіці або  обраних 

представницьких органів влади з правом виступу від імені народу;  

- розділу про економічну самостійність (6) через економічний статус 

України, виключне право на національне багатство, національні природні ресурси й 

континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, весь економічний і 

науково-технічний потенціал України, її частку в загальносоюзному багатстві 

(алмазні та валютні фонди і золоті запаси, а також вирішення питань щодо 

визначення частки в загальносоюзній власності та інше;  

- екологічної безпеки (розділ 7) стосовно охорони природи і використання 

природних ресурсів; екологічну безпеку громадян, генофонд народу; право на 

відшкодування збитків, заподіяних екології України діями союзних органів; 

-  культурного розвитку (розділ 8) «…є самостійною у вирішенні питань 

науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім 

національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного 

національного культурного розвитку»; «…забезпечує національно-культурне 

відродження українського народу, його історичної  свідомості і традицій, 

національно етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх 

сферах суспільного життя». Саме тут у відродженні українського народу керівники 

держави і боялись відродження історії і традицій Козацтва України; 

- міжнародні відносини (розділ 10) Україна «…визнає перевагу 

загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм 

міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права; 

- в заключній частині закріплено основоположний принцип: «Декларація є 

основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при 

укладанні міжнародних угод» та в іншій діяльності України. 
 

ХІІ 
Ось чому висновки одного з основних ідеологів і співавтора Декларації (в 

його авторському проекті зазначена назва «Декларація про народовладдя і 

суверенність України» (Декларація про державний суверенітет України. Історія 

прийняття, документи, свідчення. Житомир. «Рута». 2010, с. 196-199; Літопис  

Українотворення. «AVE,URRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 

1990 - 2010. Київ. «Освіта України». 2011. Т. І-ІІ, стор. 417 - 420).    
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Всі ці й інші факти творчості засвідчують про послідовні теоретичні і 

практичні дослідження в створеній О. П. Коцюбою науковій системі взаємодії 

об’єктивних і суб’єктивних категорій в діалектичній формулі: людина-народ-

суспільство-держава від античності в сучасність. Людина і народ - матеріальна і 

духовна основа; суспільство - середовище об’єктивних і суб’єктивних   суспільних 

відносин між головними суб’єктами; держава – виконавчий  орган.   

Цей результат досліджень розвитку суспільних відносин в діяльності людини 

і суспільства виник не з надуманої ідеї, а десятилітніх висновків, з початку 70-х років 

минулого століття і пошуків в творах, конспектуючи їх оригінали та аналізуючи і 

порівнюючи до потреб сучасного життя між людьми в сім’ї, колективі, громаді, 

суспільстві і державі. Такими були перші етапи складного пізнання суспільних 

відносин у порівняннях між політикою і правом.  

На другому етапі дослідницького пізнання вивчалися закріплені в праві 

зв'язки осіб (фізичних і юридичних), зазначених в джерелах права: природному праві 

– звичаях і традиціях; писаному (?) позитивному праві - законах, кодексах, 

конституціях, конвенціях, прийнятих компетентними органами в установленому 

порядку; деклараціях, хартіях, резолюціях тощо, а також інших нормативно- 

правових актах, що прийняті і спрямовані на регулювання суспільних відносин.  

Дослідження такого роду складних систем зв’язків, особливо в економіці та 

юриспруденції, дали можливість виявити історію розвитку об’єктивних і 

суб’єктивних закономірностей в змісті суспільних відносин через спрямування дій 

людей, їх мету, цілі, умови і причини гарантій для діяльності осіб і держави.  

Окрім цього, аналітичні порівняння привели і до пізнання змісту понять, 

термінів, а пізніше і наукових категорій, що давали можливість визначати місце або 

час, чи те й інше разом, та розкривати історичність їх походження, уточнювати події 

й вирішувати конкретні завдання. Це стосувалось виборів народом України. У 

вирішенні даних питань необхідно виясняти не стільки політичні стосунки, скільки 

відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків.  Прикладом цієї відповідальності 

є факти депутатської діяльності О.П. Коцюби: 

1) «До тих пір, доки нас буде більшість у залі, ми з вами несемо 

відповідальність за те, що робиться в нашому парламенті, ми з вами несемо 

відповідальність за долю України. Приїхав Івашко, не приїхав Івашко – кожний 

депутат повинен відчувати свою відповідальність перед тисячами виборців, перед 

багатомільйонним народом. І криком ми тут нічого не вирішимо» (Декларація про 

державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. Житомир. 

«Рута». 2010. Сесійне засідання  шістдесяте, с. 385).  

2) «У нас на порядку денному є і була, і потрібно, щоб була така проблема як 

суверенітет нашої України…«Але я звертаюсь до всіх-не відхилятися від нашого 

основного завдання. Нам потрібно прийняти Декларацію про суверенітет (в 

рукописах–народу України) і не просто декларацію – від декларації потрібно перейти 

до Концепції нової Конституції» (там же, с.393). 

3) «Я  в порядку депутатської законодавчої ініціативи вношу декларацію 

(Л.Г., Р.К. – подання авторського проекту). Оскільки їх було багато, вони 

опрацьовані, але не досить якісно опрацьовані, тому що не всі Комісії дали свої 

висновки (фактично у Комісію по законодавству і законності  не дано жодного 

висновку заключного, крім того, остаточного варіанта)» (див. там же, с. 393).  
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4) «Але там дуже багато є хороших положень, давайте з’єднаємо такі 

розділи. З однієї сторони, в другому розділі ми пишемо «народовладдя», а з другої 

сторони, в третьому розділі пишемо «повновладдя держави» (там само, с. 393). (ред. - 

в рукописах і конспектах про виникнення і розвиток держави, її органів влади, що 

вони здійснювали таке повновладдя, яке найбільш характерне  рабовласництву з його 

авторитаризмом, деспотіями і тоталітарним режимом). 

5) «Якби науково нам хтось дав висновок, що таке «повновладдя держави», 

то ми повинні були б з гіркотою повернутись в те минуле, що зробила держава з 

конкретною людиною, з сім’ями і в цілому з народами, в тому числі і з українським 

народом і народами, які проживають на території України» (там само, с. 393). В 

публікаціях О.П. Коцюба обґрунтовує: держава під контролем народу має 

виконувати функції виконавчого органу суспільства. 

6) «…Декларацію про суверенітет прийняти і не просто про державний 

суверенітет. Це-основа в державі, основа в нашому народі, основа в його 

самобутності, основа правопорядку. Через це я вношу авторський проект Декларації 

про народовладдя і суверенність України… Прошу її розмножити для всіх… Вона 

буде обговорена в комісіях…»   (там само, с. 393 - 394). 
 

ХІІІ 

Із стенограми парламентського засідання вбачається звернення О. П. Коцюби 

припинити політичні спори про причини затримки приїзду Голови Верховної Ради з 

Москви Івашка В. А. і перейти до розгляду проекту положень   Декларації. Внесено і 

пропозицію депутатам подати на розгляд свої авторські проекти. Для виконання 

депутатського обов’язку оголосив у сесійній залі парламенту 9 липня 1990 року і 

авторський проект (с.196-199), а також організував роботу очолюваної Комісії для 

здійснення порівняльного аналізу депутатських проектів й зведення пропозицій для 

єдиного тексту Декларації. 

Яким був стан законопроектної і законотворчої роботи тих політичних сил, 

які спрямовували свої зусилля не на творчу депутатську діяльність, а на політичні 

конфлікти (ред.-праве крайнє крило Народного Руху, дійсно так звану народну раду) 

видно з виступу професора Гриньова В. Б., заступника Голови Верховної Ради, як 

відповідального за роботу постійних Комісій парламенту:  

- «Здесь было обвинение в адрес руководства Верховного Совета, а я бросаю 

обвинение в зал. Я не был неделю на сессии. Перед отьездом мы договорились с 

Президиумом и с вами, вообще говоря, о том, что документы по Декларации будут 

обговорены в комиссиях и комиссии выдадут письменные заключения по всем этим 

заключениям. Где эти письменные заключения? (Шум у залі). Минуточку. Я 

специально уточнил. Не все комитеты дали заключения… Здесь говорили об 

отставке, но пока я заместитель Председателя Верховного Совета, я буду стоять на 

этой точке зрения. Все комиссии должны дать квалифицированное письменное 

заключение» (там само, с. 410). 

- «Да не унижайте себя, 62 человека не могут парализовать работу комиссий. 

Комиссии не работали потому, что они не работали. …Где результаты работы 

комиссий, списки на заключение о суверенитете с указанием различных аспектов 

этого дела? Нет их. …И еще одно замечание. Здесь были обвинения в адрес Ивашко. 

Я, в общем, по политическим моментам расхожусь по многим пунктам с Ивашко. Но 

я хочу, чтобы вы понимали. Зачем вы загоняете его в угол как человека? Зачем? 
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Обьясните мне, пожалуйста.  Вы загоняете  в угол, может не думая об этом, но 

загоняете в угол. Кому сегодня выгодно, чтобы Ивашко подал в отставку? Кому то 

выгодно в зале, я понимаю, но мне это не выгодно. Я человек, который смог начать 

чуть-чуть работу в парламенте, создать здесь конструктивную атмосферу, а вы его 

загоняете в угол и вынуждаете, чтобы он подал в отставку. Или об этом не думает 

никто в зале? Или думают и хотят этого. Я этого не хочу. Поэтому призываю всех 

здравомислящих людей-думать…что происходит в зале» (там само, с.410 - 411). 

У підсумку основний тягар опрацювання матеріалів законотворчої роботи 

припав на дві постійні Комісії Верховної Ради України: постійну Комісію з питань 

державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин (М.О. 

Шульга) та Комісію з питань законодавства і законності  (О.П. Коцюба), об’єднавши 

напрацювання народних депутатів України в комісіях. Була сформувана таблиця 

«Порівняльний аналіз текстів проектів Декларації  про державний суверенітет 

Української РСР» (там же, с.416-423).      
 

ХІV 
У дослідженнях і публікаціях О. П. Коцюба, аналізуючи події вітчизняного 

характеру (Правду Руську, універсали, Конституцію Пилипа Орлика й інше); 

декларації або хартії розвинутих країн (Велика Британія – Велика хартія вольностей 

1215, Народна хартія 1838), США (Декларація 1776), Францію, Декларація 1789); 

загальноєвропейські правові документи (конвенції, хартії, договори, судову практику 

тощо); світову (Статут ООН, Всезагальну декларацію прав людини 1948 й інші) 

науково обґрунтував, що Декларація про державний суверенітет України   -  

історичний документ України ХХ-го віку, яким закріплено справжню незалежність 

України 16 липня 1990 року і який прийнято конституційною більшістю голосів 

народних депутатів України – 357 плюс 17, поданих офіційних заяв депутатів до 

Секретаріату сесії (Декларація про державний суверенітет України. 10 років. 1990-

2000. Київ. 2000, с. 34-35). 

За змістом цей процес розвитку демократії є непростим, але поступовим або 

поетапним закріпленням правової ідеології народовладдя в Україні, за яку йшла 

активна публічна демократична боротьба народу і його громадянського суспільства з 

1989 до 18-24 серпня 1991 року – моменту діяльності ГКЧП. З цього етапу подій 

розпочалась здійснюватися пряма узурпація влади народу. 
 

ХV 
Як доповнення і продовження взаємодії народу і влади, український 

парламент 24 серпня 1991 року прийняв Акт проголошення незалежності України. 

Проте, це дало підставу противникам народовладдя і демократії посилити лише 

президентську владу, нищити Декларацію, її засади про розподіл влади в Україні. 

Самими жорсткими прикладами і подіями стали:  

а) активне нищення представницької вертикалі системи Рад народних 

депутатів, закріплених в Декларації (розділ другий – «Народовладдя» й інші);  

б) запровадження непідзвітних і непідконтрольних народу представників 

Президента України, які призначаються на принципах  волюнтаризму в області, 

великі міста і райони. Це призвело до ілюзорності їх діяльності, яку тепер, замість 

реалізації Декларації «децентралізують» під нову централізацію через економічні й 

фінансові потоки централізованого держрозподілу повноважень;   
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в) поза увагою державної влади так і залишилися причини й умови, яким 

чином після «забуття» реалізації Декларації відбулася авторитарна й деспотична 

президентська влада, як це сталося насправді і які нині має наслідки Україна.  
 

ХVІ 
Треба народу доповісти публічно й відкрито з поясненням таких причин:  

1) Чому Декларацію виключено з Преамбули нової Конституції України 

(1996), а відповідно знівельовано обов’язковість держави, яка а) «забезпечує 

національно-культурне відродження українського народу», б) «його історичної 

свідомості і традицій», в) «національно-етнографічних особливостей»? (розділ 8, абз. 

2). До них питань відноситься і культура Козацтва України та її розвиток; 

2) Яка мета узурпаторів демократії паралізувати і не враховувати важливих 

правових і політичних факторів? Бо Акт проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 року спрямований на реалізацію Декларації і тому необхідно реалізувати 

і дію Акту в єдності з Декларацією: а) «продовжуючи тисячолітню традицію 

державотворення в Україні»; б) «виходячи з права на самовизначення, передбаченого 

Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами»; в) «здійснюючи 

Декларацію про державний суверенітет України» (див. абз.: 2, 3, 4 Акта 

проголошення незалежності України) як доповнення й розвитку Декларації в тих 

історичних умовах. Тому суспільство і народ зобов’язані і тепер реалізувати 

положення цих історичних документів не в протистоянні політиків, а 

конституційному законотворенні! 
 

ХVІІ 

Про таку правову реформу, конституційний розвиток українського 

законодавства засвідчують не тільки виступи О.П. Коцюби в парламенті, дискусіях з 

державними діячами, але в публікаційних протестах й критиці обслуговуючих державну 

владу вчених юристів заради посад, які не мали глибоко наукового розуміння, що 

історично прогресивне право, реалізація принципу верховенства права, є однією з 

найефективніших інновацій в суспільне середовище для розвитку демократії і відповідної 

їй економіки. А це захист: прав, свобод і обов’язків людини; незалежності і свободи 

народу; правове забезпечення діяльності та розвитку громадянського суспільства; 

визначення компетенції, закріплення гарантій, розвитку й захисту місцевого 

самоврядування; формування правової держави під контролем народу тощо.  

Інноваційні підходи необхідно протиставити віджилим догмам з метою 

застосування ефективної законодавчої діяльності для очищення політичних уявлень про 

розгляд інновацій без економічних висновків та обґрунтувань з правовими гарантіями. 

Має передбачатись і гармонізація прав і свобод людини в сфері виробництва, економіки, 

технічного і технологічного розвитку. Це засвідчують юридичні процеси, бо без 

надійного правового статусу особи, суспільства і держави, не може здійснюватись 

реалізація інноваційних процесів, мотивації та закономірностей  прогресу між людьми в 

глобалізованому світі. 
 

ХVІІІ 

Наукові висновки. О.П.Коцюба пізнає соціальне явище - правосвідомість 

людини і народу правологічно - через зміст пам’ятників права суспільства, що є 

одним з головних основ культури в діяльності людини для миру проти війни: 

1. Встановлення причин і умов зміни права миру на конфлікти та війни. 
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2. Використання владою права людини на економіку в суспільстві України: 

а) з потенціалу історії  людини та народу, б) з результатів виборів 04.03.1990 року, в) 

стану реалізації Декларації в Конституції і Законах незалежної України.  

3. Забезпечення умов життя народу на основі правових деклараційно - 

конституційних гарантій, що повинна виконати держава України з 1990 року. 

4. Стан виконання принципу верховенства права у захисті прав і свобод 

людини та народу в історії економічної практики демократичних епох для розвитку 

суспільства і завдань реформування системи судової влади в Україні. 

5. Встановлення відповідальності керівників держави та її органів влади і 

владних структур суспільства перед народом України за стан економіки і права. 
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СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА Й УГОРЩИНА: 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Проаналізовано показники оплати праці за різними видами економічної 

діяльності в 2011–2013 рр. у сусідніх державах – Словацькій Республіці й Угорщині. 

Проведено порівняння отриманих результатів з аналогічними по Україні. 

Ключові слова: заробітна плата, вид економічної діяльності, освіта, 

Словацька Республіка, Угорщина, Україна 

Постановка проблеми. Згідно ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Її розмір залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1]. Водночас дохід 

від виконання однієї й тієї ж роботи, але в різних країнах відрізняється, причому 

іноді досить суттєво. Тому цікаво буде дослідити скільки ж заробляють за кордоном 

(і насамперед у сусідніх державах) працівники різних сфер діяльності, зокрема 

освіти, яка є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави [2]. 

Як відомо, географічними сусідами України є сім країн: на сході та північному 

сході – Російська Федерація; на півночі – Республіка Білорусь; на заході – Республіка 

Польща, Словацька Республіка й Угорщина; на південному заході – Румунія та 

Республіка Молдова. Попередньо нами було проведено рейтингове оцінювання 


