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Любіть Україну, як сонце,
любіть як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну...

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою –
І вічні ми будемо з нею! 
 

Володимир Сосюра.

Мабуть, немає у нас людини, яка б не знала ці щирі, 
хвилюючі слова неперевершеної поезії “Любіть Україну”  
Володимира Сосюри – мого славетного донецького земля-
ка, визначного класика української радянської літератури. 

Звичайно, країну, сім`ю і час ніхто собі не обирає. Ми тут 
народилися і живемо. Мої батьки  родом із запорізького ко-
зацтва. Тут живуть мої сини і онуки. Багато років я провів 
на рідній Донеччині, тепер живу в Києві. За цей час багато 
разів об`їздив всю Україну – мабуть, не має району, в якому 
б я не побував.

Я глибоко поважаю славну історію нашої країни. Мені 
близькі і зрозумілі героїчні традиції, багатовікова куль-
тура і мальовнича природа, щоденний побут, духовність 
і менталітет українського народу. Знаю нинішній скрут-

Слово до читачів

ЛЮБІТЬ  УКРАЇНУ –  
НАШУ  ГОРДІСТЬ І  КРАСУ 
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ний стан справ у містах і селах, у робітничих і селянських 
сім`ях. 

Ми, комуністи, безмежно любимо свою країну і своїх 
співвітчизників, щиро гордимося їхніми успіхами і досяг-
неннями, болісно переживаємо їх біди і проблеми. І я вірю 
в краще майбутнє, у світлу долю нашого працьовитого, не-
втомного і терплячого народу, який це заслужив.

І саме для цього ми зробили чимало. Здійснюючи 
ленінську національну політику, утворили в рамках 
Радянського Союзу суверенну державу – Українську 
Радянську Соціалістичну Республіку, у якій вся вла-
да і власність, природні багатства належали трудя-
щим. Тільки при Радянській владі всі українські 
землі об`єдналися в одну державу, встановилися 
нинішні державні кордони і єдина цілісна територія, 
яка збільшилась у три рази.

УРСР була одним із організаторів і фундаторів Організації 
Об’єднаних Націй. А у 80-ті роки минулого століття Україна 
в складі СРСР досягла зеніту своєї величі, входила у десят-
ку найбільш розвинутих економічних і конкурентноздатних 
країн світу. Зміцніла її оборонна могутність: у 1991 році за 
кількістю ядерних боєприпасів ми були третьою державою 
у світі. Щоправда, вже у перші роки незалежності, завдя-
ки зраді націоналістів під проводом Кравчука, ця атомна 
зброя була бездарно втрачена. За короткий час втрачено 
дуже багато. Правлячий кримінально-олігархічний режим 
розколов Україну на Схід та Захід, поставив країну у певну 
залежність від США та країн Заходу.

Націонал-демократи активно пропагують ідеї національної 
зверхності і національної виключності, як тільки можуть ду-
рять  народ так званими національними ідеями й інтересами, 
які досі не можуть навіть сформулювати, намагаються “про-
сунути” Україну то в  НАТО, то в СОТ, то в Євросоюз, то 
ще кудись, де їм добре заплатять.
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Українські націонал-сепаратисти і їх прибічники 
постійно переписують історію, шкільні підручники, зно-
сять радянські пам`ятники, реабілітують і “героїзують” 
посібників німецьких фашистів – бандерівців, які стріляли 
в спину радянським воїнам-визволителям, знищували 
вчителів, лікарів, радянських активістів. Дійшло навіть до 
створення “музею радянської окупації”, по телебаченню як 
у лікбезі ведуть переклад з російської на українську мову...

Компартія України, навпаки, цілеспрямовано 
і принципово відстоює національні інтереси, 
політичний суверенітет і економічну незалежність 
України у внутрішній і зовнішній політиці. Ми 
розглядаємо народний суверенітет як народовлад-
дя, належність всієї влади і власності у суспільстві і 
державі народу, уповноваженим їм інститутам гро-
мадянського суспільства і органам публічної влади, 
які діятимуть в інтересах і під контролем народу, 
забезпечуватимуть конституційні права і свободи 
кожної людини.

У цих основних принципах враховані як інтереси дер-
жави в цілому, так і інтереси трудового народу, кожно-
го громадянина. І це не якісь надумані, затеоретизовані 
абстрактно-віртуальні ідеї, а цілком конкретні, життєві 
інтереси і блага, актуальні для нашої дійсності. Думаю, що 
саме вони виражають комплексну систему цінностей, які 
можуть об’єднати і консолідувати весь народ. Саме на цих 
стратегічних ідеях повинно будуватися нинішнє і майбутнє 
нашої країни, соціально-економічний базис її розвитку в 
період глобалізації й інтеграції.

На ці та інші конкретні запитання і  злободенні 
виклики нашого часу я намагався дати відповіді у 
книгах “Национальная идея Украины», «Государ-
ство, народ, коммунисты и религия» (2005 рік), 



8

«Власть и оппозиция», «Великий обман украинско-
го народа» (2006 рік), «Бедные и богатые», «Труд и 
капитал» (2007 рік), а також у багатьох статтях та 
інтерв`ю у вітчизняних і зарубіжних засобах масової 
інформації.

Книга “Народний суверенітет України” - це спро-
ба осмислити проблему суверенітету і незалежності через 
самовизначення українського народу, розкрити причини і 
важкі наслідки негативних змін, які відбуваються в нашій 
країні за роки незалежності, а також показати можливу по-
зитивну перспективу розвитку подій, коли влада і власність 
в країні належатиме трудящим.

Тим більше, що і в Конституції України говориться, 
що тільки народ є верховний суверен і державна вла-
да повинна виходити тільки від нього. Так що ключ 
до перемоги – це об’єднання всіх справді патріотичних 
сил, підвищення політичної активності населення, його 
самоорганізація, самоуправління і самозахист.

Саме за такий суверенний народ, саме за таку су-
веренну владу, саме за таку суверенну і незалеж-
ну, нейтральну, демократичну, соціальну і право-
ву Україну веде послідовну і наполегливу боротьбу 
наша партія – партія трудящих, партія боротьби за 
соціальну справедливість, партія боротьби за владу 
й інтереси трудового народу України.

Ми, комуністи, вважаємо, що Україна – це наша 
гордість, краса і любов, це наш спільний дім і ми 
повинні берегти її як зіницю ока, любити як рідну 
матір. Це те єдине і найцінніше, найдорожче, що ми мо-
жемо передати своїм близьким і далеким нащадкам, це той 
вічний і невгасимий вогонь, котрий освітлює і надихає шлях 
у майбутнє. 
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ВЕЛИКИЙ   ЖОВТЕНЬ  
І   СУЧАСНА   УКРАЇНА

До 90–річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

Велике бачиться на відстані, говорить народна 
мудрість. Тепер, через  90 років після 25 жовтня (7 листо-
пада) 1917–го, коли в результаті збройного повстання, 
очолюваного партією більшовиків, здійснилася перша 
у світі соціалістична революція, почалася нова епо-
ха всесвітньої історії – епоха визволення праці, епоха 
соціалістичного творення. Ми з гордістю можемо ска-
зати, що Велика  Жовтнева соціалістична революція 
заслужено і справедливо увійшла в історію як Велика 
революція.

Тріумфальний хід Радянської влади, перемога 
Робітничо–Селянської Червоної Армії над всеросійською 
і місцевою контрреволюцією, вигнання німецьких та 
антантівських окупантів завершилися утворенням на 
одній шостій земної кулі держави нового типу, де влада 
і власність належали трудовому народові, – Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік.

Досягнуті за більш як сім десятиріч Радянської вла-
ди економічні, соціальні й культурні успіхи в СРСР, у 
тому числі і в Україні, стали переконливим доказом пе-
реваг соціалізму, вказали народам світу шлях до свобо-
ди і незалежності, примусили світовий капітал піти на 
значні соціальні й політичні поступки трудящим своїх 
країн.

У роки Другої світової війни саме Радянський Союз 
згуртував навколо себе країни антигітлерівської 
коаліції і зламав хребет німецького фашизму. 

Великий Жовтень не тільки потряс світ, він змінив 
хід його історії, подібно до того, як це зробила Фран-
цузька революція.
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Дозвольте висловити глибоку вдячність усім, хто 
був учасником Жовтневої революції, хто встановлю-
вав і зміцнював Радянську владу, самовідданою працею 
примножував економічну й оборонну могутність нашої 
соціалістичної Батьківщини. 

Низький уклін героям революції! Вічна слава 
революційним робітникам київського Арсеналу і 
героїчним будівникам Дніпрогесу, шахтарям Донбасу 
і хліборобам Чорнозем'я, героям–молодогвардійцям і 
членам малинського підпілля!

Низький уклін усім, хто своєю героїчною працею і 
ратним подвигом прокладав людству дорогу в новий, 
вільний і справедливий світ.

Нехай їхній життєвий шлях, їхня відданість справі 
Жовтня, самовіддана боротьба за утвердження на 
нашій землі ідеалів добра, свободи та справедливості 
– ідеалів комунізму завжди служитиме прикладом для 
кожного комуніста, кожного громадянина України. 

Ми пишаємося завоюваннями Великого Жовтня і 
вірні його ідеалам. Впевнені, що, незважаючи на всі 
труднощі сьогодення, перемога буде за нами, за трудо-
вим народом України.

ВЕЛИКИЙ   ЖОВТЕНЬ   ВІДКРИВ   ЕПОХУ
ПЕРЕХОДУ   ВІД  КАПІТАЛІЗМУ  ДО   СОЦІАЛІЗМУ

Великий жовтень зробив пролом у світовій системі кла-
сового панування і гноблення, започаткував нову епоху – 
епоху переходу від капіталізму до справді гуманного і спра-
ведливого суспільного ладу – соціалізму. 

«Ми цю справу почали, – писав В.І.Ленін у четверту 
річницю жовтня. – Коли саме, в який строк, пролетарі якої 
нації цю справу доведуть до кінця, – питання неістотне. 
Істотно те, що кригу зламано, що шлях відкрито, дорогу по-
казано». (Ленін В.І. Повн. зібр. тв., т.44, с.142).
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Узагальнено можна сказати, що Велика Жовтнева 
соціалістична революція:

– вирвавши, за висловом Леніна, першу сотню мільйонів 
людей на землі з імперіалістської війни й імперіалістського 
миру, врятувала країну від неминучої національної ката-
строфи;

– визволила робітників, селян, трудівників 
інтелектуальної праці від буржуазно–поміщицької 
експлуатації і духовного рабства, злиднів, неуцтва і 
безкультур'я, політичного і соціального безправ'я;

– перетворила личакову, злиденну Росію на могутню 
соціалістичну державу, одну з двох наддержав світу;

– ліквідувала неписьменність як соціальне явище, впер-
ше в історії людства перетворила багатомільйонні народні 
маси на творців великої культури світового значення;

– перетворила Радянську країну на духовного лідера 
світової цивілізації, а радянську науку – на феномен плане-
тарного масштабу.

Великий жовтень вказав усім народам шлях до справжньої 
свободи, соціальної рівності, братерської солідарності, 
співробітництва і взаємодопомоги.

жовтнева революція створила небачений на Землі 
моральний клімат найглибшої поваги до національних 
почуттів народів, великих і малих. Класова моральність 
жовтня породила новий тип рівноправного національного 
співробітництва, взаєморозуміння і національного 
суверенітету.

Величезною заслугою жовтня стало проголошення і 
реалізація ленінської концепції про право націй на само-
визначення аж до відокремлення й утворення самостійної 
держави, піднесення права націй на самовизначення в ранг 
міжнародної політики. І сьогодні під прапором жовтневих 
ідей соціального і національного визволення борються за 
свою свободу багато народів Латинської Америки, Азії й 
Африки.
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Завдяки саме такій політиці у братній сім'ї вільних 
народів Україна здобула свою державність, возз'єднала 
свої споконвічні землі і була перетворена на одну із 
найпередовіших держав Європи, виступила однією із за-
сновниць Організації Об'єднаних Націй.

Приклад Радянського Союзу переконливо довів, що 
тільки в умовах соціалізму в багатонаціональній країні мож-
на подолати міжнаціональний розбрат і ворожнечу. Яскра-
вим свідченням цього стало утворення нової історичної й 
інтернаціональної спільності – радянського народу.

Під впливом Великої жовтневої соціалістичної революції, 
історичних досягнень трудящих Радянського Союзу роз-
горнувся могутній національно–визвольний рух народів 
колоній і залежних країн, який завершився розпадом 
колоніальної системи імперіалізму. Цим було започатко-
вано якісне соціальне оновлення всієї світової цивілізації, 
яке охопило цілі континенти – Азію, Африку, Латинську 
Америку.

ІСТОРИЧНА   ПРИРЕЧЕНІСТЬ   КАПІТАЛІЗМУ

Історичні звершення трудящих у ході соціалістичного 
будівництва в СРСР, країнах Східної і Центральної 
Європи, у нинішніх соціалістичних державах –Китаї, 
В'єтнамі, Північній Кореї, на Кубі, завдали важких ударів 
по капіталізму. Під впливом досягнень соціалістичних дер-
жав, особливо в соціальній і духовній сферах, капіталізм 
змушений був пристосовуватися, діючи так, як свого часу 
писав Ф.Енгельс: буржуа «віддає робітникові ковбасу, щоб 
виграти шинку» (Маркс К., Енгельс Ф. Тв., т.2, с.302).

У країнах так званого «золотого мільярда» буржуазія 
зуміла, насамперед за рахунок пограбування народів «тре-
тього світу» – колишніх колоніальних і залежних країн, 
забезпечити досить пристойні стандарти життя більшості 
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населення (хоча й не всім). Використовуючи новітні досяг-
нення в науці, техніці, інформаційних і нанотехнологіях, 
посилюючи експлуатацію найманих працівників, створила 
ілюзії «переваг» капіталізму.

І все ж буржуазний лад виявився не в змозі зняти 
внутрішньо властиві тільки йому суперечності, розв'язати 
найгостріші проблеми сучасного суспільства. Це стосується 
насамперед стабільності і миру на планеті, екології, здоров'я 
та рівня життя й особливо подолання соціальної нерівності, 
глибокого майнового розшарування.

Більше третини світового багатства сьогодні припадає 
на частку менше одного відсотка (0,7%) сімей. За даними 
Єврокомісії, навіть у країнах – членах Європейського Сою-
зу 16% населення, в тому числі 8% працюючих, знаходять-
ся на межі зубожіння. Від нестачі їжі у світі страждають 
більш як 850 мільйонів чоловік.

Глибока прірва розділяє не тільки багатих і бідних у кон-
кретних країнах. За даними авторитетних міжнародних 
організацій, 96% світового валового внутрішнього про-
дукту припадає на частку менше третини держав – 62 
з 191. Людство зіткнулося із ситуацією, коли більшість 
країн фактично опинилися за межами економічного й 
соціального прогресу, продовжують залишатися об'єктом 
неоколоніалістської експлуатації. Їх населення приречене 
на коротке і знедолене життя. Це все становить централь-
ну проблему ХХІ століття. Це та страшна ціна, яку платить 
людство за піррову перемогу імперіалізму над соціалізмом.

Що ж до України, то за індексом нерівності в розподілі 
соціальних і матеріальних благ вона посідає 79-е місце серед 
191 держави світу. Статки ста найбагатших людей у нашій 
країні перевищили 70 млрд. доларів США. Це приблизно 
половина вартості національного валового внутрішнього 
продукту, який буде вироблено в 2007 році. Нині в Україні 
налічується 24 мільярдери – на 9 більше, ніж рік тому.
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Дослідження, проведене влітку цього року Інститутом 
соціології Національної академії наук України, показало, що 
існуючий в Україні суспільно–політичний лад влаштовує 
лише 4,5% опитаних, а 41,6% вважають, що цей лад 
необхідно змінити радикально. Справедливим його назва-
ли 3,2% опитаних, корумпованим – 58,1%, бандитським 
– 43,8%. Прихильників соціалізму підтримують 21,8%, 
прихильників капіталізму – 10%.

Сьогодні поки що немає можливості говорити про 
відкриту, яскраво виражену класову боротьбу і навіть 
класову свідомість трудящих України, але весь перебіг 
подій веде до цього. Це неминучий наслідок курсу на по-
глиблення капіталістичної реставрації, курсу на зубожіння 
і безправ'я трудящих. У нинішній Україні цей курс прово-
диться «оранжевим» режимом в інтересах нових експлуа-
таторських класів, корумпованого чиновництва, компра-
дорських фінансових олігархій. А головними й особливо 
небезпечними своєю підступністю виконавцями цього кур-
су є українські буржуазні націоналісти.

У своїй нинішній політиці глобалізації капіталізм 
породив нові, небачені раніше проблеми, соціальні 
хвороби і болячки, які загрожують самому існуванню 
людства:

– Хижацька, нещадна експлуатація природних ресурсів, 
насамперед енергетичних і водних, веде до їх вичерпання 
вже в найближчій перспективі, до екологічної катастрофи.

– Неоімперіалістська політика провідних капіталістичних 
держав, створених ними агресивних блоків, особливо 
агресія проти Іраку, натовська акція в Афганістані, праг-
нення правлячих кіл США використовувати об'єктивні 
інтеграційні процеси, що відбуваються у світі, для насад-
ження глобалізації по-американськи не тільки спровокува-
ли потужну хвилю міжнародного тероризму, а й поставили 
людство перед загрозою сутички цивілізацій, наслідки якої 
важко собі уявити.

Світ швидко змінюється. Аналітики відзначають поси-
лення загрозливих тенденцій у глобальному масштабі. У 
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багатьох країнах зростає націоналізм – як політичний, так 
і економічний. У світі не скорочується, а навпаки, триває 
розробка ядерної зброї.

Останнім часом термін «війна» звучить дедалі частіше. І 
не тільки у зв'язку з агресивними діями США в Афганістані 
та Іраку. Україна активно втягується в глобальне протисто-
яння, яке американський політолог Еліот Коен визначив як 
«четверту світову війну».

Більшість експертів сходяться на думці, що нині 
відбувається розморожування основних конфліктних точок 
планети, зароджується новий світовий конфлікт, характер-
ною особливістю якого стали жорсткий контроль викори-
стання природних ресурсів, розгортання інформаційної 
складової, війна в кіберпросторі та інші фактори.

«Четверта світова війна» ще маскується під «глобальну 
війну з міжнародним тероризмом», але дедалі більше про-
ступають знайомі обриси «холодної» війни. Наприклад, 
НАТО планує розмістити в Чехії і Польщі системи ПРО, 
в Болгарії та Румунії –військові бази США (так звані бази 
військ швидкого реагування). До НАТО підтягуються 
Австралія, Південна Корея, Японія, Нова Зеландія.

Друга характерна особливість «четвертої світової 
війни» – боротьба за високі технології. Конкуренція на 
цьому ринку вже нагадує воєнні дії. Так, Вашингтон 
встановив нові правила поставок до Китаю для 47 груп 
високотехнологічних товарів, включаючи обладнання для 
електронної промисловості, високошвидкісні комп'ютери, 
сучасні телекомунікаційні прилади тощо. Це свідчить про 
те, що Вашингтон намагається стримати бурхливий розви-
ток наукоємких сфер китайської економіки і в такий спосіб 
перешкодити оснащенню китайської армії високоточною 
зброєю.

Зростає і залежність провідних світових гравців від ви-
соких технологій. Війна за високі технології, після війни за 
енергоресурси, – ключовий елемент глобальної «четвертої 
світової війни».
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Таким чином, нинішній світоустрій не має внутрішніх 
ресурсів для розв’язання суперечностей у рамках 
капіталістичної системи. Неможливо розв'язати проблему 
енергоресурсів, води і високих технологій без застосуван-
ня сили. Питання тільки в тому, коли її буде застосовано.

Для нас же головною загрозою є переміщення передо-
вого фронту нової світової війни до українських кордонів. 
У процесі глобальної боротьби за енергоресурси Україна 
потрапляє і вимушено знаходиться у фокусі загострених 
суперечностей геополітичних суперників.

Вимоги Вашингтона до Києва про якнайшвидший, до 
2008 року, вступ України в НАТО свідчать про те, що 
зовнішньополітичний курс держави виявився заручником 
політичної короткозорості і націонал–зради «помаранче-
вих» сил, які є американською маріонеткою.

Складність ситуації поглиблюється і внутріполітичною 
кризою в Україні, що може призвести не тільки до оформ-
лення територіального розколу України на Схід і Захід, а й 
до гострого громадянського конфлікту.

Стабілізація політичної ситуації, вироблення державної 
стратегії просування власних національних інтересів у 
світі, основаної на позаблоковому статусі України, – ось 
яким має бути вихід для України, щоб уникнути втрат 
від глобалізаційних процесів. Інакше ми опинимося на 
передовій нової світової війни.

В Україні дедалі гостріше проявляються найнебезпечніші 
риси імперіалістичної стадії капіталізму: нерівномірність 
розвитку, зрощування виробничого і фінансового капіталу, 
панування монополістичних олігархій, запекла боротьба 
між провідними олігархічними кланами, в тому числі і за 
участю транснаціональних кампаній, за доступ до сировин-
них ресурсів, каналів їх доставки, ринків збуту, свідками 
чого ми є.

Як бачимо, капіталізм і в умовах глобалізації не усуває 
міжімперіалістичних суперечностей, які є джерелом воєн 
і конфліктів.
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Панування капіталістичних підвалин обернулося ката-
строфою духовної культури, незворотним зруйнуванням 
суспільної моралі, насадженням бездуховності, культу на-
сильства, розбещеності, індивідуалізму, користолюбної, 
рвацької психології, людиноненависницької націонал–
шовіністської ідеології, небаченим розгулом злочинності, 
наркоманії, алкоголізму, небезпечним поширенням 
психічних та інших тяжких захворювань.

Сьогодні, після шістнадцяти років капіталістичного ре-
ваншу, все більше й більше людей розуміють, що втратила 
Україна за ці роки. Розуміють, але не знають, як вибратися 
з тієї прірви зубожіння і безправ'я, у яку ввергли Україну 
націоналістичні «реформатори» і «демократи» за рецептами 
МВФ, партійні перевертні та зрадники. Як у 1917 році, так і 
сьогодні завдання більшовиків – вказати трудящим вихід з 
капіталістичного пекла, організувати їх на боротьбу за свої 
права, на боротьбу за свою владу.

Зі світової і вітчизняної історії ХХ століття, 
історії соціалістичного творення, перемог і поразок 
нам необхідно здобути відповідні уроки і зробити 
правильні висновки:

Перше. Капіталізм, чи то класичний, чи модерновий, 
індустріальний чи постіндустріальний, прирікає усіх, хто 
не володіє основними засобами виробництва, тобто засо-
бами експлуатації, на безправ'я і жалюгідне існування. А 
«високі європейські стандарти» у так званих розвинутих 
капіталістичних країнах досягаються насамперед за рахунок 
жорстокої експлуатації населення країн «третього світу», 
колишніх країн соціалізму, – в тому числі й України.

Друге. Ніколи капітал добровільно не поступиться своєю 
власністю і своєю владою. Владу трудовий народ повинен у 
нього відібрати. А ми, комуністи, зобов'язані підвищувати 
класову зрілість трудящих мас, їхню готовність до бороть-
би за свої права, до боротьби за свою владу.
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ВЕЛИКИЙ   ЖОВТЕНЬ    
І   СУЧАСНА   УКРАЇНА

Досвід Великого жовтня свідчить, що ми, комуністи ХХІ 
століття, зможемо організувати ефективну боротьбу проти 
капіталістичного рабства тільки в тому разі, якщо дамо пра-
вильну відповідь на питання про особливості суспільства, у 
якому живемо. І будемо діяти адекватно ситуації.

Дати відповідь на це питання нам може допомогти досвід 
наших попередників, але тільки якщо ми грамотно оцінимо 
цей досвід. Історія не знає випадку до подій 1991 року, коли 
б цілі країни і народи у своєму розвитку рушили назад, від 
соціалізму до капіталізму. Але історія підготовки і перемо-
ги жовтня – це той випадок, той досвід, коли країна і народ 
роблять крутий поворот від небуття до прогресу.

Допоможуть нам і безцінні твори класиків марксизму–
ленінізму. Вірніше, вони є для нас безцінними 
методологічними посібниками, скарбницею минулого 
досвіду, але аж ніяк не підручниками зі стратегії і такти-
ки, які однозначно розставляють усі крапки над наши-
ми «і». Про це завжди попереджали К.Маркс, Ф.Енгельс, 
В.І.Ленін.

Ми повинні виробляти самі нашу стратегію і тактику, за-
стосовуючи діалектико–матеріалістичний метод до аналізу 
навколишньої дійсності.

Які ж висновки щодо України комуністи зобов'язані 
зробити для того, щоб розв’язати завдання, які сто-
ять перед партією?

Висновок перший.
Реставрація капіталізму в нашій країні є факт. Необхідно 

відкинути будь-які ілюзії про перехід до соціалізму шляхом 
якогось реформування нинішньої економічної і державної 
системи. Ніколи і ніде буржуазія не віддавала свою владу і 
власність народові добровільно. Потрібна нова соціалістична 
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революція. А вона відбувається, як вчить світовий досвід, не 
стихійно, не сама по собі. Її повинна підготувати, підвести 
трудящих до неї Комуністична партія.

Саме тому у своїй масово–політичній роботі нам 
необхідно поставити перед собою відразу два завдання:

– по-перше, щоденною, систематичною, продуманою 
роботою (а цього ще немає!) привернути на свій бік поки 
що пасивну більшість трудящих. Ми бачимо – зростає 
підтримка комуністів на виборах. Але ми поки що не змогли 
організувати масову боротьбу трудящих за свої інтереси;

– по-друге, нам треба об'єднати навколо себе числен-
ну, але різнорідну активну меншість різних лівих партій 
і громадських рухів, готових до конкретної дії під час 
організовуваних партією акцій.

Обидва цих найскладніших завдання тісно 
взаємопов'язані, однак аж ніяк не тотожні. Форми роботи 
і гасла, спрямовані на вирішення кожного з них, повинні 
мати і чітко виражену специфіку, і давати чітке уявлення 
про кінцеві цілі та результат.

Другий висновок.
Нашу країну не просто «повернули» до капіталізму. 

Ось уже шістнадцять років триває період найжорстокішої 
політичної реакції, антикомунізм став офіційно держав-
ною ідеологією. Дедалі реальнішою є загроза встановлен-
ня націоналістичної диктатури, перетворення України у 
фашистську державу, де тільки про людське око коричневе 
нутро прикривається псевдодемократичним «помаранче-
вим» вбранням. Про це переконливо свідчать бурхливі події 
останніх місяців.

Підсумки минулих парламентських виборів зайвий раз 
продемонстрували, що абсолютна більшість неімущого 
й безправного населення «добровільно» голосує за бага-
тих, тобто за своїх гнобителів, за тих, хто пограбував їх і 
перетворив Україну з індустріально і культурно розвинутої 
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республіки на відсталу територію. За тих, хто відібрав у них 
власність і впевненість у завтрашньому дні. 

Як приклад, на наших очах позбавляють роботи багато-
тисячний колектив київського заводу «Більшовик», роз-
продують його частинами, а робітники цього легендар-
ного підприємства замість конкретної боротьби за свої 
права і свободи лише розсилають благальні депеші до різних 
державно-буржуазних інстанцій. Обмануті буржуазією 
робітники не розуміють, що їхні життєві інтереси в корені 
протилежні інтересам капіталу, що без класового згурту-
вання і боротьби перемоги не буде.

Мав рацію Ленін, коли стверджував, що при капіталізмі 
немає і не може бути єдиної нації. Немає єдиної України, 
немає єдиного національного інтересу, а є дві України – 
Україна багатих і Україна бідних, є інтереси капіталу й 
інтереси трудового народу.

Невипадково українські націонал-екстремісти на чолі з 
Ющенком усіляко намагаються зобразити «помаранчевий» 
путч як «українську революцію». Це робиться з єдиною 
метою: одурманити народ, створити ілюзію єдності нації, 
ілюзію єдності інтересів багатих і бідних.

Що значить «українська революція»? В інтересах 
яких українців вона здійснювалася? Очевидно, що в 
2004-му «помаранчеві», як і їхні попередники з Центральної 
Ради в 1917 році, здійснили переворот тільки з однією метою: 
на місце одних гнобителів привести інших – «національно-
свідомих».

Марксисти-ленінці ніколи не ідеалізували буржуаз-
ну демократію. Буржуазна демократія – це прикрит-
тя буржуазної диктатури. Диктатури гнобителів над 
більшістю народу. Тоді як диктатура пролетарська – це 
диктатура більшості над гнобителями. Але ми – реалісти. І 
оскільки нині Ющенко розтоптує навіть норми буржуазної 
демократії, порушуючи Конституцію України, ми повинні 



21

стати на її захист. Ми бачимо в ній важливу умову, яка 
полегшує трудящим боротьбу за перемогу їхньої справи. 
Тому в сьогоднішніх умовах захист буржуазної демократії 
від спроб її фактичної ліквідації «помаранчевим» режимом є 
одним із завдань комуністів. Так у серпні 1917 року ставив 
це питання і В.І.Ленін, добиваючись мобілізації трудящих 
для відсічі корніловщині.

Компартія України зобов'язана стати оплотом всенарод-
ного опору наступаючому націоналізму і фашизму.

З цією метою необхідно добитися створення під нашою 
егідою організаційно міцного і життєздатного Лівого Фрон-
ту, який об'єднав би всіх прихильників соціалізму, як на-
лежних до тієї чи іншої партії, так і безпартійних. Це перше 
завдання.

Але об'єднання лівих сил в умовах сучасних реалій, на 
жаль, явно недостатньо для того, щоб ефективно протисто-
яти наростаючій загрозі диктатури.

Тому друге наше завдання – згуртувати навколо себе 
всіх противників «помаранчевого» режиму, в тому числі 
і тих, які представляють буржуазні партії та організації. 
Йдеться про рух, який нагадував би широкі народні фрон-
ти напередодні Другої світової війни, що діяли під ідейним 
керівництвом комуністів у західних країнах.

Створення такого руху й активна участь у ньому 
дасть можливість партії досягти відразу двох цілей:

– по-перше, усунути від влади націоналістів та їхніх за-
океанських натхненників і спонсорів;

– по-друге, об'єднати трудящих проти націоналізму 
сьогодні, що значно полегшить організацію їх на боротьбу 
за соціалізм завтра.

Заради єдності політичних дій Компартія готова йти на 
розумні компроміси зі своїми союзниками і попутниками.

Але для наших товаришів, хронічно хворих на «дитячу хво-
робу», опонентів і критиканів, праворадикалів заявляємо, 
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що за жодних обставин ми не поступимося інтересами тру-
дового народу, не розчинимося в загальнодемократичному 
русі.

жодної акції протесту проти свавілля експлуататорів не 
буде відмінено. Ми також продовжимо роз'яснювати лю-
дям, що тільки прийняття розробленого Комуністичною 
партією проекту Основного Закону забезпечить торжество 
справжнього конституційного народовладдя.

Не сумніваюся, що такі наші дії зустрінуть схвалення і 
підтримку тих, задля кого ми ведемо свою боротьбу.

Третій висновок.
Реставрація буржуазного ладу в нашій країні призвела 

не тільки до катастрофічних, обвальних процесів у госпо-
дарському розвитку, а й до вкрай серйозних деформацій у 
соціальній психології всіх верств суспільства.

Компрадорський характер капіталістичного прошарку в 
Україні створює умови відкритості нашої держави перед 
зовнішнім управлінням. Метрополія, тобто США, без-
перешкодно диктує свої умови політичній та економічній 
українській еліті. Звідси і така втрата жовтневих завою-
вань, як втрата державного суверенітету.

Наше становище погіршується й тим, що під нати-
ском капіталістичної глобалізації (а саме великий капітал 
використовує цей закономірний процес) відбувається се-
рйозне ущемлення прав людей праці.

Для сьогоднішньої України типові службовець і 
робітник, які бояться бути викинутими на вулицю, дрібний 
підприємець, який безсилий у боротьбі з владою і вели-
ким капіталом, знедолений, безправний селянин, не го-
товий відстоювати землю, яку безсоромно відбирають у 
нього, вчорашній бойовий офіцер, який підлабузницьки 
випрошує в знахабнілої буржуазної влади належні йому за 
законом пільги. І весь знедолений трудовий народ України 
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із наполегливістю, яка заслуговує кращого застосування, 
вже вкотре голосує на виборах за багатих.

Ми не маємо права звинувачувати народ. Він обману-
тий. За багато століть свого панування буржуазія добре 
навчилася маніпулювати свідомістю трудящих, та ще при 
нинішніх можливостях засобів масової інформації.

Але тим важливіше повернути трудящим втрачену ними в 
ході варварських неоліберальних реформ людську гордість 
і готовність захищати власні інтереси, почуття соціальної 
гідності, це можливо тільки і тільки в організованій 
боротьбі за свої права. І обов'язок комуністів – допомогти 
організувати боротьбу.

Очевидно, що пролетаріат тимчасово втратив чіткі 
соціальні орієнтири, знову перетворився з «класу для себе» 
на «клас у собі».

У більшої його частини сьогодні відсутня не лише 
соціалістична, а й тред-юніоністська свідомість, тобто 
розуміння необхідності організованої профспілкової бо-
ротьби за свої економічні права в рамках буржуазного 
ладу. В результаті робітничий рух сьогодні ледь животіє, 
його витіснено на політичні задвірки.

Але це говорить тільки про одне: комуністи зобов'язані 
подвоїти і потроїти свої зусилля з підготовки, освіти й 
організації пролетаріату України до масштабних класо-
вих битв. Вносити в робітниче середовище соціалістичну 
свідомість – це важко, але це треба робити системніше, 
предметніше, ніж робимо це ми, наш Всеукраїнський 
союз робітників. На кожному, насамперед великому, 
підприємстві конкретно.

І, нарешті, четвертий висновок.
У результаті злочинного зруйнування Радянського Союзу 

і реставрації капіталізму Україна опинилася на своєрідному 
«геополітичному розломі» між Заходом і Сходом, 
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територією, через яку в умовах глобалізації посилюється 
цивілізаційний розкол. Йдеться про слов'янський світ.

Сутність і перспективи природного процесу глобалізації 
аналізували свого часу основоположники марксизму. І 
тому питання зовсім не в тому, бути глобалізації чи не бути. 
Його потрібно сформулювати по–іншому: яким шляхом 
вона піде?

Чи виллється вона в економічне закабалення світу 
буржуазією країн «золотого мільярда», у політичне 
підкорення людства безпардонному диктату амери-
канського імперіалізму, у силове знищення національної 
самобутності більшості народів, чи це буде посилення 
співробітництва і зміцнення культурного обміну між пова-
жаючими одна одну цивілізаціями?

Правителі США та їх союзники, маючи колосальну міць 
ведуть глобалізацію першим шляхом. І єдиною силою, здат-
ною зірвати реалізацію цих лиховісних планів, є сьогодні 
східнослов'янська цивілізація. Якщо, звичайно, вона буде 
готовою до єдності дій.

Україна знаходиться на західному кордоні 
східнослов'янського світу. Виконуючи волю своїх заоке-
анських хазяїв, українські націоналісти прагнуть перетво-
рити її на троянського коня імперіалізму. Досягти цієї мети 
ці пани зможуть тільки в тому разі, якщо зроблять нашу 
Батьківщину американською напівколонією, втягнуть у 
НАТО. Вони – зрадники свого народу.

Комуністи бачать Україну форпостом цивілізації 
східних слов'ян у її великій боротьбі проти глобалізації по-
американськи. Для того щоб виконати цю історичну місію, 
наша країна повинна бути суверенною, сильною, єдиною. 
І особливо такою, яка взаємовигідно співробітничає з 
братніми слов’янськими народами Росії та Білорусі.
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МИ   –   ПАТРІОТИ

Захищаючи політичний суверенітет, економічну 
незалежність і територіальну цілісність України, 
Комуністична партія виконує свій інтернаціональний 
обов'язок, не дозволяючи американському імперіалізму 
заволодіти геополітичним плацдармом, стратегічно важли-
вим для встановлення ним світового панування.

Тому сьогодні патріотизм й інтернаціоналізм для 
комуністів нашої країни – поняття багато в чому тотожні. 
Не виконавши свого патріотичного обов'язку перед наро-
дом України, ми не зможемо виконати інтернаціональний 
обов'язок перед трудящими всього світу.

Йдеться, звичайно, не про казенний «державний 
патріотизм». Реакційна українська буржуазна держава 
– машина гноблення трудящих олігархічними кланами – 
ніколи не стане для комуністів рідною. І любити нам її нема 
за що. Це аксіома марксизму.

Патріотизм означає для нас любов не до експлуататорської 
держави, а до народу своєї країни, до нашої землі, її вод 
і надр, полів і лісів. Ми патріоти саме тому, що віримо 
в соціалістичне майбутнє України. І свою майбутню 
соціалістичну Батьківщину маємо твердий намір захищати 
вже сьогодні всіма доступними нам засобами. І наша віра 
в соціалізм – це не сліпе, бездумне вірування. Наша віра 
основана на тому, що дав нашому народові в ХХ столітті 
жовтень, Радянська влада, соціалізм.

Наша віра виходить і з того, що наш народ ніколи не буде, 
не зможе мовчки приймати свою загибель, як нині.

Наш девіз – боротьба!
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АКТУАЛЬНІ   ЗАВДАННЯ   І   НАПРЯМИ
ПАРТІЙНОЇ   МОДЕРНІЗАЦІЇ

Зростання підтримки на позачергових парламентських 
виборах 2007 року свідчить про готовність суспільства 
сприйняти комуністів як партію, відкриту для взаємодії з 
іншими політичними структурами. І не тільки ідеологічно 
близькими. Період ізольованого функціонування КПУ, коли 
вона спиралася тільки на стійких, переконаних виборців, 
закінчився.

На наступному етапі успіх комуністів буде тісно 
пов'язаний з тим, наскільки зможе партія стати форвардом 
об'єднавчих процесів у лівому політичному спектрі.

Наші майбутні успіхи залежатимуть від освоєння нових 
методів партійного будівництва, проведення принципової  
і зрозумілої усім партійної політики.

Наші успіхи вирішальною мірою залежатимуть і від того, 
наскільки оперативно ми проведемо роботу щодо зміцнення 
самої партії, в інтересах посилення її авторитету і впливу, 
перетворення партії на сучасну і впливову політичну силу, 
здатну перемагати і добиватися поставлених цілей.

У цьому контексті для КПУ важливо зосередитися 
на розв’язанні таких завдань:

Програмно–ідеологічне удосконалення
Очевидно, що замість творчого застосування марксизму-

ленінізму в ідеологічній роботі партії мали місце кон-
серватизм і ортодоксальність. Це серйозно ослаблюва-
ло здатність партії продукувати нові політичні цілі для 
суспільства. Позиція КПУ для багатьох громадян, і на-
самперед ветеранів війни та праці, найманих працівників, 
перестала бути актуальною, а іноді й адекватною сучасним 
реаліям. З другого боку, мало місце повне забуття теоретич-
ного навчання кадрів, творчого засвоєння ними марксизму-
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ленінізму. Це завдання ідеологічного забезпечення нашої 
боротьби повинне розв’язуватися з опорою на методологію, 
на основні положення марксизму-ленінізму, з опорою на 
широке внутріпартійне обговорення основних положень і 
напрямів.

За 90 років після Великої жовтневої соціалістичної 
революції у світі відбулися глибокі зміни, які потребують 
всебічного осмислення і практичних висновків. Далеко не 
на всі питання ми знайдемо прямі відповіді в працях класиків 
марксизму-ленінізму. Вони залишили нам, як відзначав 
Ф.Енгельс, не «готовий шаблон, за яким кроять і перекрою-
ють історичні факти», «не готові догми, а відправні пункти 
для дальшого дослідження і метод для цього дослідження», 
«керівну нитку при історичному дослідженні» (Маркс К., 
Енгельс Ф. Тв., т.37, с.351, т.39, с.352).

Опортунізм у теоретичних питаннях і практичній 
діяльності веде до зради, а догматичне ставлення до теорії 
дезорієнтує маси. Бездумне повторення тез і гасел, пра-
вильних для свого часу, але які втратили свою силу в нових 
умовах, хизування «революційною» фразою обертається в 
кінцевому підсумку поразкою. Цього ми не повинні забувати.

Нинішній етап нашої боротьби вимагає ґрунтовно 
розібратися в реаліях сучасної дійсності, зокрема в 
таких питаннях:

– яким є «об'єктивний зміст історичного процесу в даний 
конкретний момент, в даній конкретній обстановці», «рух 
якого класу є головною пружиною можливого прогресу в 
цій конкретній обстановці», «який клас стоїть в центрі... 
епохи, визначаючи головний її зміст, головний напрям її 
розвитку, головні особливості історичної обстановки даної 
епохи» (Ленін В.І. Повн. зібр. тв., т.26, с.131, 133);

– як повинні ставитися в сучасних умовах питання 
про зміст і форми революційного переходу до соціалізму, 
про диктатуру пролетаріату, про історичні рамки і межі 
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існування приватної власності, різні уклади в економіці, 
про шляхи реформування політичної і правової надбудови, 
багатопартійність, реалізацію ідей класиків марксизму про 
демократію та ін.

При підготовці до чергового з'їзду в програмно-
ідеологічному плані партія повинна відповісти на 
деякі актуальні питання, а саме:

Ринок і соціальний лад. У цьому плані важливо 
чітко визначити ставлення сучасних комуністів до пи-
тань власності, принципів організації ринку, забезпечення 
національної економічної безпеки в умовах глобального 
капіталізму і нерівномірності світового розвитку. Необхідно 
дати трактування основним завданням економічного розвит-
ку України, визначити роль і місце держави в економічних 
процесах, позначити прийнятні форми співробітництва 
держави і бізнесу. 

Також важливо сформулювати конкретні завдання роз-
витку окремих галузей національної економіки, у тому числі 
позиції КПУ з питань організації фінансової і банківської си-
стеми, з питань виключення чи поетапного зниження рівня 
експлуатації трудящих класів, соціалізації капіталу і визна-
чення його місця і ролі в процесах політичного, соціального 
й економічного розвитку суспільства.

Соціальна база комуністичного руху на сучасному 
етапі. Розширення цієї бази за рахунок роботи з усіма тру-
довими класами, як у національному, так і в міжнародному 
масштабі. Перспективи сучасних революційних рухів, які 
можуть мати надкласовий і міжнародний характер, врахо-
вуючи розкол світу на багату Північ і бідний Південь.

Розширення політичних можливостей, що їх на-
дають механізми розвинутої представницької 
демократії. У чому повинна полягати еволюційна 
підготовка до здійснення якісних революційних змін 
соціальної, економічної і політичної сфер.
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Теоретичне осмислення і практичне розв'язання 
проблеми політичної ідеології в інформаційному 
суспільстві. Необхідно знайти нові методи і шляхи ефек-
тивного просування комуністичної ідеології в умовах, коли 
сучасне суспільство дедалі більше залежить від надкласо-
вих стереотипів і установок так званої «масової свідомості 
юрби». Важливо дати відповідь і на проблему «успіху» 
популістських технологій.

Інтернаціоналізм проти глобалізму. Комуністам 
необхідно дати відповідь на питання про нову організацію си-
стеми міжнародних відносин і світогосподарських зв'язків. 
Сучасні комуністи пропонують суспільству реальну аль-
тернативу ліберальній політиці «Вашингтонського консен-
сусу». Співвідношення національного й інтернаціонального 
в розумінні комуністів.

Сам процес удосконалення, розвитку нашої 
ідеології можна поділити на три основних етапи.

На першому етапі КПУ визначає основний напрям 
цієї роботи. Хорошою відправною точкою для цього може 
бути проголошення ініціативи консолідації лівого руху в 
Україні.

На другому етапі проводиться широке внутріпартійне 
обговорення.

Третій етап – це викристалізація власне ідеологічних і 
програмних засад, що дістає визнання в ході внутріпартійного 
обговорення і затверджується з'їздом партії в 2008 році.

Ефективна організація партійної роботи
Цей процес вимагає вдосконалення підходів до організації 

партійної роботи. Найважливіші ділянки повинні 
виділятися в окремі напрями з персональним закріпленням 
відповідальних.

Перемога Великої жовтневої соціалістичної революції 
була досягнута завдяки тому, що партія більшовиків пра-
вильно оцінювала ситуацію в російському суспільстві, 
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ступінь загострення соціальних суперечностей, розстанов-
ку і співвідношення класових, політичних сил, майстерно 
виконувала роль революційного авангарду.

Зміцнення партії, підвищення її боєздатності, посилення 
впливу в усіх верствах суспільства, вміння «обов'язково 
працювати там, де є маса» (т.41, с.34), використовувати всі 
форми боротьби – мирні і немирні (у відповідь на насильство 
антинародної влади), парламентські і позапарламентські – 
це сьогодні для нас завдання номер один.

Вирішальне значення для перемоги Великого жовтня 
мала блискуча, науково обґрунтована, неперевершена за 
своєю ефективністю тактика більшовиків, яку В.І.Ленін 
визначав як політичну поведінку партії, або характер, на-
прям, способи її політичної діяльності, як «систематичний 
освітлений твердими принципами і неухильно здійснюваний 
план діяльності» (т.11, с.8).

Більшовицька тактика була переможною, тому що:
по-перше, будувалася, як учив В.І.Ленін, на «тверезо-

му, строго об'єктивному врахуванні всіх класових сил даної 
держави (і оточуючих її держав, і всіх держав, у світовому 
масштабі), а також на врахуванні досвіду революційних 
рухів» (т.41, с.45);

по-друге, партія враховувала і точно знала, «з ким мож-
на йти в бій, хто ненадійний союзник, де справжній ворог» 
(т.22, с.270);

по-третє, партія надавала величезного значення тому, 
щоб «своєчасно зважити і знати, де зосередити свої головні 
сили й увагу» (т.40, с.83). У цьому, на думку В.І.Леніна, 
полягає все мистецтво управління і політики;

по-четверте, партія вміла поєднувати різні прийо-
ми боротьби, переходити від одного прийому до другого, 
підпорядковувати їх завданню неухильного підвищення 
свідомості мас і широти їх колективних дій (т.25, с.55).
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З організаційної точки зору найважливішими  
напрямами є:

Розвиток внутріпартійного життя. Період оновлення 
пов'язаний з ризиками дестабілізації внутрішньої цілісності 
партії. Саме тому необхідно забезпечувати участь та 
поінформованість усіх партійців. Випробуваними форма-
ми, які забезпечують внутріпартійне життя, є організація 
внутріпартійної роботи, мережі партійних шкіл, курсів і 
організація роботи партійних бібліотек і засобів масової 
інформації.

Оновлення керівного кадрового складу. Про-
цес партійного оновлення висуває підвищені вимоги до 
керівних кадрів усіх рівнів. Бюрократична номенклатура є 
ворогом будь–якої модернізації. Розв'язувати цю проблему 
без провокування внутрішніх конфліктів можна за рахунок 
професіоналізації організаційного ядра і висування нових 
політичних лідерів на регіональному рівні. 

Головне, щоб нові партійні лідери рухалися в чіткій 
відповідності з ідеологічною та програмною позицією партії. 
Для цього важливо налагодити систему тісного зв'язку між 
партійним керівництвом і активом на місцях, проводити 
регулярні навчання і політінформування партійців.

Інформаційна робота. Важливо уважно й оперативно 
реагувати на запити громадськості, даючи ясні відповіді на 
актуальні проблеми. Використовувати для цього як ресурс 
засобів масової інформації, так і можливості листівкових та 
публічних форм інформування. 

Необхідно створити чіткий технологічний ланцюжок від 
підготовки до розповсюдження партійних інформаційних 
матеріалів серед населення. Особливу увагу також 
необхідно приділити розвитку партійних ЗМІ. Комуністична 
преса повинна стати масовим народним виданням.
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ІСТОРИЧНА   СПРАВА    
ВЕЛИКОГО   ЖОВТНЯ   ПЕРЕМОЖЕ!

90-річницю Великого  жовтня ми відзначаємо в складній 
обстановці. Поглиблення процесів капіталістичної 
реставрації, бездарна політика антинародної влади 
відкинули Україну у своєму розвитку назад. Позачергові 
парламентські вибори 2007 року не тільки не привели до 
стабілізації в українському суспільстві, а ще більше заго-
стрили всі його суперечності. 

Якщо «помаранчевим» – виразникам інтересів найбільш 
агресивних націонал-екстремістських кіл – вдасться 
сформувати парламентську коаліцію і захопити вико-
навчу владу, це буде черговим переворотом з дуже важ-
кими наслідками. Йдеться насамперед про нав'язування 
суспільству як державної, тобто обов'язкової для всіх, 
націонал-шовіністської ідеології, встановлення тоталітарної 
диктатури, фашизації державної влади, прискорене втягу-
вання України в НАТО, небезпечне погіршення відносин з 
Росією.

Реабілітація бандерівщини, зведення в ранг героїв 
зрадників, пособників гітлерівців, фальсифікація історії, 
приниження подвигу героїв, які відстояли свободу та 
незалежність Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни, 
– це вже стало повсякденною українською дійсністю. 

З «помаранчевого» середовища лунають пройняті тва-
ринним страхом вимоги заборонити Компартію, про-
вести «люстрацію», піддати репресіям прихильників 
комуністичної ідеї. Дивна річ, все це супроводжується на-
стирною бреднею про те, що «комунізм сходить з політичної 
сцени, не має майбутнього» тощо.

У цій обстановці особливо потрібні об'єднання всіх 
патріотичних сил для боротьби зі злочинним режимом, на-
полеглива робота щодо відновлення історичної правди.
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Сьогодні доречно нагадати, що після перемоги Велико-
го жовтня В.І.Ленін крізь роки і десятиліття передбачав 
можливість такого розвитку подій. Він розумів, що світова 
буржуазія «залякана «більшовизмом», озлоблена на нього 
майже до запаморочення, і саме тому вона… зосереджує 
увагу на насильственному придушенні більшовизму», 

Геніальний мислитель, видатний стратег і непереверше-
ний тактик революції допускав, що «в окремих випадках, в 
окремих країнах, на ті чи інші короткі проміжки часу, їй це 
вдасться: на таку можливість треба зважати, і зовсім нічого 
страшного для нас нема в тому, що це їй удасться... життя 
візьме своє. Нехай буржуазія мечеться, злобствує до за-
паморочення, пересолює, робить дурниці, наперед мстить 
більшовикам і намагається перебити... сотні, тисячі, сотні 
тисяч завтрашніх або вчорашніх більшовиків: чинячи так, 
буржуазія чинить, як чинили всі засуджені історією на заги-
бель класи. Комуністи повинні знати, що майбутнє в усякому 
разі належить їм, і тому ми можемо (і повинні) поєднувати 
найбільшу пристрасність у великій революційній боротьбі 
з найбільш холоднокровним і тверезим врахуванням ша-
лених метань буржуазії» і «бути максимально гнучкими в 
своїй тактиці» (т.41, с.80, 81–82).

Так будьмо ж вірними заповітам вождя!
Справа Великого Жовтня переможе!

Листопад 2007 року.
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.ЖОВТНЕВА   РЕВОЛЮЦІЯ
І   УКРАЇНСЬКА   ДЕРЖАВНІСТЬ

До 90-річчя проголошення України  
Радянською республікою

БОРОТЬБА   ЗА   НАРОДЖЕННЯ
НОВОГО   СОЦІАЛІСТИЧНОГО   СУСПІЛЬСТВА

2007 рік – це 90-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, найвидатнішої події ХХ 
століття. Керований ленінською партією більшовиків 
російський пролетаріат у союзі з біднішим селянством 
вирвав населення шостої частини Земної кулі з світової 
системи капіталістичної експлуатації, встановив у країні 
справді народну владу – владу Рад, закликав покінчити з 
імперіалістичною війною, оголосивши її «найбільшим зло-
чином проти людства» (Ленін В.І. Повне зібр. тв., т.35, с.14).

Підтвердилося пророцтво К.Маркса про те, що «на 
протилежність старому суспільству з його економічними 
злиднями і політичним безумством народжується нове 
суспільство, міжнародним принципом якого буде – мир, бо 
у кожного народу буде один і той самий володар – пра-
ця!» (Маркс К., Енгельс Ф. Тв., т.17, с.7). 

Підтвердилася справедливість ленінських слів про те, що 
«поза соціалізмом нема порятунку людству від воєн, 
від голоду, від загибелі ще мільйонів і мільйонів лю-
дей» (Ленін  В.І. Повне зібр. тв., т.31, с.126), що «тільки 
соціальна революція пролетаріату відкриває шлях до миру і 
свободи націй» (т.26, с.267).

Важливим етапом у здійсненні соціалістичної революції 
стало встановлення Радянської влади на українських 
землях, які були складовою частиною Російської держави.  
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 Сьогодні ми відзначаємо 90-річчя історичного 
Всеукраїнського з’їзду Рад, який відбувся у 
революційному пролетарському Харкові 24–25 грудня 
1917 року й проголосив Україну Республікою Рад. 

Цю історичну дату ми відзначаємо, щоб вшанувати 
пам’ять, віддати данину глибокої поваги героям жовтня, 
тим, хто здійснив найбільший прорив в історії людства, 
започаткував нову епоху – переходу від капіталізму до 
соціалізму. Звернення до історії революції дозволяє нам 
правильно, з класових, марксистсько-ленінських позицій 
оцінити події тих років, а також глибше зрозуміти те, що 
відбувається в нашій країні сьогодні.

У революційному русі кінця ХІХ – початку ХХ 
століття в Україні, у тому, що прийнято називати 
українською революцією, чітко виділялися й злива-
лися два потужних потоки:

– боротьба пригноблених мас за соціальне визволення 
від гніту буржуазії й поміщиків, за утвердження влади тру-
дящих і перебудову життя на справедливих, соціалістичних 
засадах;

– боротьба українського народу за національне визво-
лення і здобуття своєї державності, за подолання наслідків 
багаторічного гноблення російським царизмом, колоніальної 
політики австро-угорського й польського режимів.

Це дуже важливо враховувати тому, що фальсифікатори 
історії, насамперед з табору войовничих націонал-
шовіністів, нав’язували раніше і нав’язують тепер уявлен-
ня про українську революцію лише як про рух «прогресив-
них» суспільно-політичних сил в Україні за розв’язання 
національного питання – здобуття незалежності й  
розрив з Росією. Ними поширюються різні міфи, зокрема 
теза про «безкласовість», «безбуржуазність» української 
нації, відсутність у зв’язку із цим тут гострих класових 
конфліктів, про те, що соціалістичний лад і Радянська  
влада були, нібито, нав’язані Україні ззовні.
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Все це не має нічого спільного з дійсністю. Україна 
на початку ХХ століття за рівнем концентрації вироб-
ництва в основних галузях промисловості посідала 
провідні місця серед промислових районів Росії й 
була ареною гострої класової боротьби. 

Загальна кількість робітників в Україні становила в 1917 
році 3,6 млн. чоловік, із них близько 900 тис. були зайняті 
в промисловості, 120 тис. – на транспорті, 600 тис. – у 
будівництві. Для того часу це досить серйозні цифри. 

На частку України припадало 78% загальноросійського 
видобутку вугілля, 69% – виплавки чавуну, 58% – вироб-
ництва прокату, 20% – продукції машинобудування, 60% 
– цукру-рафінаду. 

Ще наприкінці ХІХ століття почали виникати великі 
монополістичні об’єднання (синдикат цукровиробників – у 
1897 році), а на початку ХХ століття з’явилися такі великі 
об’єднання, як «Продамет», «Продвугілля», «Продруда». 

У дореволюційній Україні були досить сильними позиції 
західного іноземного капіталу. Йому належали 30% до-
менних печей, 80% рудників Кривбасу, 70% підприємств 
з видобутку вугілля й марганцю, 90% коксохімічних 
підприємств, близько 80% заводів машинобудування.

Специфікою України було те, що в структурі її населення 
більш висока, ніж у цілому по Росії, питома вага належала 
селянству. Причому в деяких регіонах, особливо в районах 
товарного зернового господарства, численними і сильни-
ми були куркульські господарства. Їх зміцненню сприяла 
столипінська реформа, полегшивши скупку землі курку-
лями в малозабезпечених верств селянства. У 1917 році в 
куркульських господарствах вироблялося близько полови-
ни товарного хліба. Український куркуль був, за висловом 
В.І.Леніна, «господарем ... села» (т.3, с.163).

І в промислових центрах, і на селі наростало невдоволен-
ня трудящих своїм безправним становищем, жорстокою 
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експлуатацією й безпросвітністю, свавіллям капіталістів та 
поміщиків, глитаїв-куркулів, визрівала класова свідомість 
пролетарів міста й села. 

Це яскраво, правдиво відобразили у своїх творах видатні 
представники української літератури – Тарас Шевченко, 
Павло Грабовський, Леся Українка, Іван Франко («Борис-
лав сміється», «Boa constrictor»), Михайло Коцюбинський 
(«Fata Morgana», «Коні не винні»), Панас Мирний («Хіба 
ревуть воли, як ясла повні»), Іван Нечуй-Левицький («Ми-
кола Джеря», «Бурлачка»), Марко Кропивницький («Гли-
тай, або ж Павук», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»), Іван 
Тобілевич (Карпенко-Карий) («Наймичка», «Хазяїн», «Сто 
тисяч», «Мартин Боруля»), Михайло Старицький («Не су-
дилося»), Ольга Кобилянська («Земля»), Василь Стефаник 
(«Камінний хрест») та інші. 

Цими письменниками талановито показані життя й по-
бут українського народу в умовах буржуазно-поміщицького 
ладу, процеси пролетаризації села, мерзоти капіталістичного 
хижацтва, цинізм політичного дворушництва фальшивих 
«друзів народу», які догідливо прислуговували експлуата-
торам. 

На жаль, з названими творами практично не знайома 
нинішня молодь. Вони практично не видаються, не вивча-
ються в школі, по суті, замовчуються тими, хто хотів би зо-
бразити дореволюційну Україну мало не якимось «ідилічним 
раєм», де панували мир і благодать.

Подвижницька діяльність революційних демократів 
– літераторів, учених, діячів мистецтва й культури – 
відіграла величезну роль у підвищенні свідомості пригно-
блених мас, наданні їхнім активним протестним настроям 
організованого характеру.

Водночас на стан українського суспільства великий 
вплив справляли буржуазна ідеологія, індивідуалістська, 
користолюбна психологія куркульства, яке було базою 
дрібнобуржуазних націоналістичних партій, опорою 
всіх виникаючих тут контрреволюційних маріонеткових 
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«урядів» (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії), роз-
гулу політичного бандитизму, що лютував в Україні після 
жовтня 1917 року ще кілька років, включаючи 1921 рік. 
Вплив куркульства давався взнаки й у наступні роки, осо-
бливо в період колективізації й у голодні 1932–1933 роки. 
Треба було багато часу, щоб подолати те, що В.І.Ленін на-
зивав «гігантською дрібнобуржуазною хвилею, яка захлес-
нула все після Лютого 1917 року».

Саме цим насамперед пояснювалося те, що розгорнутий 
після Лютневої буржуазної революції рух за національне 
визволення в Україні виявився під сильним впливом 
буржуазно-націоналістичних партій і націоналістично на-
лаштованих лідерів. Вони порівняно легко знайшли дорогу 
до значної частини національної інтелігенції, що створюва-
ло додаткові можливості для одурманення отрутою буржу-
азного націоналізму непролетарських (та й пролетарських) 
мас. 

З допомогою демагогії їм вдавалося виводити обмануті 
маси трудящих на шлях боротьби за чужі їм інтереси 
національної буржуазії й поміщиків, перекручува-
ти й наповнювати сепаратистським, антирадянським і 
антиросійським змістом такі прогресивні гасла національно-
визвольного руху, як ліквідація національного гніту, вільний 
розвиток національної культури, створення національної 
державності. 

Сприяла цьому й політика Тимчасового уряду Росії, який 
ні на крок не відступав від великодержавно-шовіністичної 
політики царизму.

Радянський уряд, вірний принципам ленінської 
національної політики, положенням Декрету про мир, виз-
нанню права націй на самовизначення, аж до відокремлення, 
враховував реальну обстановку в Україні. 

В.І. Ленін розумів, що тільки «При єдиній дії 
пролетарів великоруських і українських вільна 
Україна можлива, без такої єдності про неї не може 
бути й мови» (т.24, с.125). 
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І весь хід історичного розвитку, включаючи нинішній 
період, підтверджує вірність ленінської ідеї спільності 
корінних класових інтересів робітників України й 
Росії. Водночас, закликаючи українських робітників до 
інтернаціональної єдності з російським пролетаріатом, до 
спільної боротьби проти царизму, В.І.Ленін, більшовики 
вели послідовну боротьбу проти великодержавно-
го шовінізму, проти українських та інших буржуазних 
націоналістів, твердо відстоювали право українського на-
роду на вільний розвиток і державний суверенітет.

Доречно у зв’язку з цим нагадати про такий епізод. Коли 
царські власті заборонили проведення будь-яких зборів, 
вечорів, інших заходів у зв’язку з відзначенням у 1914 році 
100-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, газета «Прав-
да» виступила зі статтями, у яких затаврувала ганьбою 
царизм і закликала трудящих до протесту проти заборони 
вшановування пам’яті поета. 

На заклик більшовиків демонстрації, політичні, інші  
виступи проти національної політики царизму відбулися 
в Києві, Харкові, Катеринославській, Полтавській, 
Херсонській, Волинській губерніях.

В.І.Ленін пильно стежив за політичними проце-
сами, що відбувалися в Україні, з розумінням ста-
вився до національних почуттів українського наро-
ду, до його прагнення утвердити свою державність. 
Відповідаючи на обвинувачення в «надмірному 
«випинанні» національного питання в Україні», 
він висловив кілька принципових міркувань, які 
зберігають свою актуальність і сьогодні. Дозвольте 
нагадати деякі з них.

«...Ігнорувати значення національного питання на 
Україні.., – підкреслював Володимир Ілліч, – значить роби-
ти глибоку і небезпечну помилку... І, як інтернаціоналісти, 
ми повинні, по-перше, особливо енергійно боротися про-
ти залишків... великоруського імперіалізму і шовінізму 
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у «російських» комуністів; по-друге, ми повинні саме в 
національному питанні... іти на поступки» (т.40, с.18);

«Нас анітрохи не може здивувати – і не повинна ляка-
ти – навіть така перспектива, що українські робітники й 
селяни перепробують різні системи і протягом, скажемо, 
кількох років випробують на практиці і злиття із РСФРР, і 
відділення від неї в окрему самостійну УРСР, і різні форми 
їх тісного союзу, і т.д., і т.ін.» (т.40, с.19);

«Ми хочемо добровільного союзу націй, – такого союзу, 
який не допускав би ніякого насильства однієї нації над од-
ною, – такого союзу, який ґрунтувався б на цілковитому 
довір’ї, на ясному усвідомленні братерської єдності, на 
цілком добровільній згоді. Такий союз не можна здійснити 
відразу, до нього треба допрацюватися надзвичайно тер-
пеливо й обережно, щоб не зіпсувати справу, щоб не ви-
кликати недовір’я, щоб дати зжити недовір’я, залишене 
віками гніту поміщиків і капіталістів, приватної власності і 
ворожнечі за її поділи й переділи» (т.40, с.41). 

Партія, Радянський уряд послідовно дотримувалися цієї 
лінії. Варто нагадати історичні факти. Відразу після жов-
тневих подій у Петрограді Центральна Рада, яка оголо-
сила себе «верховним органом влади» в Україні, по суті, 
дезорганізовувала загальний фронт, почала роззброювати 
радянські полки й Червону гвардію в Україні, відмовилася 
пропускати через територію України радянські війська для 
боротьби з контрреволюційними бандами Каледіна, які 
осіли на Дону.

У зв’язку з цим 4 грудня 1917 року було передано 
«Маніфест до українського народу з ультимативними ви-
могами до Української Ради», в якому Раднарком, звер-
таючись до українського народу, урочисто заявив: «…Ми, 
Рада Народних Комісарів, визнаємо народну Українську 
республіку, її право зовсім відокремитися від Росії або всту-
пити в договір з Російською республікою про федеративні і 
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тому подібні взаємовідносини між ними. Все, що стосується 
національних прав і національної незалежності українського 
народу, ми, Рада Народних Комісарів, визнаємо зараз же, 
без обмежень і безумовно» (т.35, с.137).

Одночасно Раднарком обвинуватив Центральну Раду 
в тому, що, «прикриваючись національними фразами, 
вона веде двозначну буржуазну політику, яка давно вже 
виражається в невизнанні Радою Рад і Радянської влади 
на Україні...» (там же, с.138). Ця двозначна політика, го-
ворилося далі в Маніфесті, позбавляє нас можливості виз-
нати Раду як повноважного виразника трудящих і експлуа-
тованих мас Української республіки. Раднарком заявив 
також, що «вважатиме Раду в стані відкритої війни проти 
Радянської влади в Росії і на Україні» (там же, с.139), якщо 
протягом 48 годин Рада не заявить, що зобов’язується при-
пинити спроби дезорганізації загального фронту, сприяти-
ме революційним військам у боротьбі з Каледіним. 

Лідери Центральної Ради («соціалісти» М.Грушевський, 
В.Винниченко та ін.) приховали від громадськості наявну 
в Маніфесті декларацію Радянського уряду про беззасте-
режне визнання права українського народу на утворен-
ня самостійної держави. Навколо абсолютно справедли-
вих вимог до Ради було зчинено провокаційний галас, у 
суспільство запущено дезінформацію про те, що радянські 
війська нібито повели наступ на Україну.

Це спровокувало істеричну реакцію буржуаз-
них націоналістів, і вони фактично зірвали робо-
ту  Всеукраїнського з’їзду Рад, що зібрався в Києві. В 
обстановці, що склалася, 127 делегатів з’їзду, які представ-
ляли 49 Рад різних регіонів України, змушені були пере-
братися в пролетарський Харків, де й відбувся історичний 
Перший Всеукраїнський з’їзд Рад.

З’їзд урочисто заявив, що «влада на території 
Української республіки відтепер належить лише 
Радам робітничих, солдатських і селянських 
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депутатів... і Україна оголошується Республікою Рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів». 

У постанові з’їзду було також зазначено, що «Централь-
на Рада не може бути визнана урядом робітників і бідніших 
селян України». Було прийнято рішення «встановити між 
робітничо-селянським Урядом Російської Федерації... і 
робітничо-селянським Урядом України повну узгодженість 
в цілях і діях, необхідну в інтересах робітників і селян всіх 
народів Російської Федерації». З цією метою Українська 
Республіка була проголошена «федеративною частиною 
Російської республіки».

В.І.Ленін розцінив такий розвиток подій як свідчення «но-
вого групування класових сил, що відбувається в процесі бо-
ротьби між буржуазним націоналізмом Української ради... і 
Радянською владою» (т.35, с.158). У цій боротьбі, яка трива-
ла ще більше трьох років, ленінський Маніфест, а також Де-
крети про мир, про землю, прийняті Другим Всеросійським 
з’їздом Рад, стали для українських більшовиків програмни-
ми документами, керуючись якими вони змогли переконати 
й привернути на свій бік переважну більшість українського 
народу, змінити докорінно співвідношення класових сил 
на користь соціалістичної революції й соціалістичного 
будівництва.

Виважена, реалістична, пройнята повагою до українського 
народу, його прав, сподівань і волі політика більшовицької 
партії привела до того, що український народ став на бік 
Радянської влади, утворив свою суверенну державу, 
добровільно вступив у союзницькі відносини з Радянською 
Росією – Договір про військовий і господарський союз між 
Українською РСР і РРФСР було підписано в грудні 1920 
року. 

А   в  грудні  1922  року Українська РСР разом із  
РРФСР, Білоруською РСР і Закавказькою Федерацією 
стали засновниками Союзу Радянських Соціалістичних 
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Республік, побудованому на ленінських принципах: 
всі радянські союзні республіки були рівноправними, 
добровільно об’єднаними  суб’єктами Союзної держави із 
збереженням за ними права вільного виходу із Союзу.

Такими є факти.
Хотів би наголосити на тому, що в ті роки, коли трудящі 

України при підтримці робітників Росії вели нелегку бо-
ротьбу за соціальне й національне визволення, особли-
во проявилися такі одіозні риси українських буржуазно-
націоналістичних діячів, як нещирість і продажність, 
дворушництво, нетерпимість до всього російського і русь-
кого й у той же час готовність догідливо служити іншим 
зарубіжним хазяям. Гадаю, є підстави стверджувати: туди, 
у ті часи, йдуть коріннями якості нинішніх українських 
правителів з їхнім дворушництвом, оскаженілою 
русофобією, плазуванням перед Заходом, презирством до 
власного народу.

Це можна бачити на багатьох конкретних фактах.
У лютому 1918 року представниками Центральної Ради 

на переговорах у Брест-Литовську потай від делегації 
Радянської Росії було підписано договір з делегацією Чет-
верного Союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія й 
Туреччина). Це було не тільки зрадницьким ударом у спи-
ну Радянській Росії, для якої переговори в Брест-Литовську 
завершилися через позицію представників Центральної 
Ради й безвідповідальну поведінку Л.Троцького укладен-
ням грабіжницького, «похабного», за висловом В.І.Леніна, 
миру, а й прямою зрадою національних інтересів України 
та її народу. 

За договором Центральна Рада дала згоду на введення в 
ще не захоплені області України австро-німецьких військ (24 
піхотні і 4 кавалерійські дивізії), зобов’язалася вивезти до 
1 липня 1918 року в Німеччину 1 млн. тонн зерна й постав-
ляти надалі «надлишки» сільськогосподарських продуктів 
– як «компенсацію за визволення від більшовизму». Тим 
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самим тодішні українські правителі фактично легалізували 
окупацію України австро-німецькими військами, дали згоду 
на пограбування її продовольчих і сировинних ресурсів, те-
рористичне придушення визвольного руху трудящих.

Західним партнерам було відомо, що вони укладають 
договір з політичним трупом: напередодні підписання до-
говору Центральну Раду було вже вигнано з Києва, у місті 
встановилася Радянська влада. Держави-окупанти дали 
Центральній Раді можливість повернутися в Україну на 
правах маріонеткового уряду. 

Щоправда, невдовзі німецькі окупанти самі розігнали 
Центральну Раду, зробивши це в принизливій формі. 
Центральна Рада була замінена відвертою буржуазно-
поміщицькою диктатурою Гетьманату монархічного штибу 
на чолі з новою маріонеткою П.Скоропадським, котрий та-
кож довго не протримався й поступився місцем так званій 
Директорії, про яку говорили: «У вагоні Директорія, під ва-
гоном – територія». Саме на таку територію поширювалася 
її влада.

Мимоволі напрошуються аналогії.
Подібно до того, як уявна влада Центральної Ради й Геть-

манату трималася на багнетах австро-німецьких окупантів, 
в обозі гітлерівських окупантів прибули в Україну в 1941 
році їхні націоналістичні пособники – стецьки, шухевичі та 
інші, яких теперішній ющенківський режим зводить у ранг 
«героїв» України.

Подібно до того, як у 1918 році німці безцеремонно роз-
ганяли Центральну Раду, так і гітлерівці могли посадити у 
в’язницю українських націоналістів, якщо вони, на думку 
нових хазяїв, «дуже заривалися».

Безпосередньо перед підписанням договору у Брест-
Литовську й окупацією України австро-німецькими 
військами Центральна Рада, яка завершувала своє 
існування, прийняла так званий Четвертий Універсал, яким 
Україна проголошувалася незалежною державою. А в 1991 
році тодішні керівники України (Л.Кравчук, І.Плющ) усе 
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робили, щоб зірвати підписання нового Союзного договору 
й розвалити Союзну державу. Л.Кравчук разом з іншими 
«біловезькими зубрами» (Б.Єльциним і С.Шушкевичем) ого-
лосили про «припинення існування СРСР як геополітичної 
реальності». При цьому Л.Кравчук послався на результати 
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.

Підписавши Угоду про створення «Співдружності Неза-
лежних Держав» (замість злочинно зруйнованого Радянсь-
кого Союзу), українські керівники, як з’ясувалося, і не ду-
мали її виконувати: вони фактично торпедували виконання 
Угоди й прирекли Співдружність на повільне вгасання. 

Країні нав’язано курс на так звану інтеграцію в 
європейські та євроатлантичні структури, вступ у НАТО. А 
це реально загрожує закріпленням України як маріонетки 
США й верховодів Альянсу, перетворенням її якщо не на 
ворожу Росії, то у будь-якому разі на недружню їй державу 
з усіма наслідками, що звідси випливають.

В.Ющенко твердить про «вічне стратегічне партнерство» 
з Росією. Але за два з лишком роки не проведено жодного 
засідання Комісії Ющенко - Путін, а між президентами дер-
жав – «стратегічних партнерів» за останній рік не відбулося, 
по суті, жодної серйозної зустрічі. А тим часом українсько-
російські відносини внаслідок такої позиції української вла-
ди погіршуються – на шкоду насамперед інтересам нашого 
народу. 

Складається враження, що В.Ющенко та його 
націоналістичне охвістя свідомо провокують – одну за од-
ною – акції, які підривають основу не те що для довірчих, а 
просто для нормальних відносин між сусідніми державами. 
Чи не про це свідчить указ Ющенка про відзначення 300-
річчя зради гетьмана І.Мазепи й укладення українсько-
шведського договору, спрямованого проти Росії?

Тимчасові правителі, які приходили у владу, завжди тор-
гували Україною оптом і вроздріб. Прагнучи втриматися 
при владі, вступали в зговір то з німцями, то з французами, 
то з поляками, а то ще з кимось, хто більше заплатить.
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Сьогодні В.Ющенко піднімає на щит С.Петлюру як 
«національного героя» України. Але ж цей «герой» підписав 
у квітні 1920 року у Варшаві так звану Політичну конвенцію 
між Польщею й УНР. Відповідно до цього документа, який 
мав таємний характер, Польща «визнала Директорію 
незалежної Української Республіки на чолі з Головним 
отаманом С.Петлюрою як верховну владу в УНР». А за це 
Петлюра віддав Пілсудському всю Західну Україну зі Льво-
вом, аби тільки в’їхати на півтора місяця до Києва в обозі 
польської армії...

Уроки тих буремних років дуже повчальні. Ігнорувати 
їх було б серйозною помилкою. Тим більше що нинішні 
можновладці України поводяться як духовні спадкоємці 
буржуазно-націоналістичних лідерів 1917–1920 років. А 
це загрожує втратою Україною її реального суверенітету і 
незалежності. 

Донести до народу історичну правду, показати всю не-
безпеку політичного курсу, який здійснюється нинішнім 
антинародним компрадорським режимом, – найважливіше 
наше завдання.

ПЕРЕМОГА   ІДЕЙ   ЖОВТНЕВОЇ   РЕВОЛЮЦІЇ   –
ШЛЯХ   ДО   ПРОГРЕСУ   І   ПРОЦВІТАННЯ

Перемога ідей жовтневої революції, утвердження 
Радянської влади, входження України – на рівних правах з 
іншими республіками – у Союз Радянських Соціалістичних 
Республік у грудні 1922 року, розгорнуте соціалістичне 
будівництво відкрили нашому народові шлях до прогресу 
й процвітання. Нелегким був цей шлях, нашому народові 
довелося пережити чимало страждань і зазнати великих 
жертв. 

Саме в сім’ї братніх народів Радянської країни, 
завдяки Радянській владі, під керівництвом 
Комуністичної партії український народ реалізував 
свої історичні сподівання:
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– Україна здобула свою державність;
– у її історичних межах були возз’єднані споконвічні 

землі;
– за найважливішими показниками індустріального 

та сільськогосподарського розвитку Україна вийшла на 
передові позиції в Європі;

– досягнення українських учених у багатьох сферах нау-
ки, розквіт самобутньої культури нашого народу прослави-
ли Україну у світі;

– Українська РСР стала однією із засновниць і автори-
тетних членів Організації Об’єднаних Націй.

Встановлення Радянської влади, утворення й 
розвиток Української РСР соціалістичним шля-
хом дозволило Україні здобути всі якості сучасної 
високорозвинутої нації.

У складі Союзу РСР Україна одержала простір для утвер-
дження й розвитку національної державності й міжнародної 
суб’єктності.

У країні були сформовані економічні, організаційні й 
інфраструктурні передумови для становлення потужного 
народногосподарського комплексу, подолання економічної 
відсталості й вирівнювання регіональних відмінностей.

Докорінно змінилася соціально-класова структура 
суспільства. Замість станів розділеного соціуму склалася 
структура, характерна для індустріального суспільства в 
складі промислового висококваліфікованого робітничого 
класу, сільськогосподарських працівників, орієнтованих 
на інтенсивні методи праці, сучасний інженерно-технічний 
клас, потужні загони вчених, діячів мистецтва, працівників 
культури.

Здійснено масштабний прорив у сфері освіти. Радянсь-
ка система освіти була кращою у світі, для багатьох, у 
тому числі передових країн, слугувала прикладом для 
наслідування.
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Неоціненне значення мало утвердження колективістських 
засад суспільного життя, інтернаціоналістських переко-
нань, гуманістичної моралі.

Нарешті, розвитком у єдиних державно-територіальних 
рамках були створені унікальні умови для зміцнення 
національної єдності, культурного відродження, збережен-
ня національної ідентичності.

Що можуть протипоставити цьому нинішні «національно 
свідомі» верховоди України, які своєю бездарною політикою 
розвалили вітчизняну економіку, довели до зубожіння десят-
ки мільйонів людей, завдали важких ударів по українській 
науці, розколюють країну? А те, що в мирний час, коли не 
було посух, природних катаклізмів, масових епідемій, на-
селення України зменшилося на 6 мільйонів чоловік, а 5–7 
мільйонів змушені шукати засоби до існування через при-
низливе становище «гастарбайтерів» в інших країнах, – чи 
це не геноцид власного народу?

Хіба не ясно для будь-якої, хоч трохи грамотної людини, 
що якби не було жовтневої революції, Радянської влади, 
великої Союзної держави, яка вистояла в протиборстві 
з ударним загоном світового імперіалізму – фашизмом, 
Україна залишалася б Малоросією у межах двох–трьох 
імперських генерал-губернаторств, а мільйони українців 
Галичини, Волині, Буковини, Подунав’я,  Закарпаття зали-
шалися б людьми другого сорту в інших державах? І про це 
необхідно нагадати нашим співвітчизникам.

Сьогодні дедалі більше людей замислюються над тим, 
що вони втратили після антисоціалістичного перевороту й 
реставрації капіталізму в нашій країні у 1991 році, як вийти 
з того становища, у якому опинилася Україна в результаті 
17-річного панування кримінально-олігархічного ком-
прадорського капіталу та його націонал-шовіністичних 
пособників.

Зрощування бізнесу й влади, кримінальна приватизація, 
монополізація великим капіталом більшості секторів 
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національної економіки, безпрецедентна концентрація ви-
робничих і фінансових активів у руках обмеженої кількості 
олігархічних груп поставили переважну більшість грома-
дян у становище повної відчуженості від власності на за-
соби виробництва й доходів від їх використання, призвели 
до надзвичайного майнового розшарування в суспільстві, 
украй небезпечного поглиблення прірви між багатими і 
бідними. 

Як повідомлялося в пресі, статки ста найбагатших 
сімей в Україні обчислюються величезною сумою – 70 
млрд. доларів, що дорівнює приблизно половині валового 
внутрішнього продукту, виробленого в 2007 році.

Відбувається радикальна зміна характеру експлуатації. 
Відходить у минуле банальна недоплата за виконувану 
роботу. Інфляція й фінансові спекуляції, кабальне креди-
тування й обман акціонерів, маніпуляції з цінами в умовах 
безконтрольної монополізації, зниження якості товарів, 
«економія» на екологічній і технічній безпеці – так сьогодні 
капіталісти «відшкодовують» витрати на робочу силу. 
Словом, грабують і працюючих, і непрацюючих – все 
суспільство.

Це необхідно враховувати у практичній роботі з організації 
мас на боротьбу з антинародним, експлуататорським 
режимом. Особливого значення в цих умовах набуває 
роз’яснення людям небезпеки популістської демагогії. 
Будьмо відвертими: багато хто ще вірить «солодкоголосим 
сиренам», їхнім безвідповідальним обіцянкам відділити 
бізнес від влади, поліпшити умови життя, повернути за два 
роки трудові заощадження (навіть не заїкаючись при цьому 
про необхідність справедливої індексації вкладів).

Допомогти людям прозріти, залучити до активної бороть-
би за повернення влади трудящим – невідкладне завдання. 
Нашим бойовим гаслом має бути повернення втрачених 
соціальних і політичних завоювань жовтневої революції – 
гарантованих прав на працю й на відпочинок, на забезпе-
чену старість і гідне соціальне забезпечення, на безплатні 
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освіту й охорону здоров’я, на реальну участь у вирішенні 
корінних питань життя держави й суспільства, відновлення 
соціальної справедливості.

Цьому підпорядковано діяльність нашої фракції у 
Верховній Раді. Ми розуміємо всю міру відповідальності, 
що лягає на Комуністичну партію – єдину ліву силу, пред-
ставлену нині у парламенті. Нами підготовлено комплекс 
законопроектів, спрямованих на забезпечення надійного 
захисту конституційних прав і законних інтересів трудя-
щих. Цьому завданню підпорядковано і наш проект нової 
редакції Конституції України.

Ситуація, в якій опинилася країна, – триваюча криза, 
катастрофічне погіршення життя більшості народу, без-
прецедентна корумпованість владних структур, грубі по-
рушення Конституції, законів держави, прав і свобод 
громадян, неефективність існуючої системи влади, зро-
стаюча загроза фашизації державного життя, встанов-
лення націоналістичної диктатури, – настійно вимагає 
спільних, узгоджених дій сил, які не сприймають нинішній 
кримінально-олігархічний режим і щиро сповідують ідеї 
соціальної справедливості й справжнього народовладдя.

Нагальною потребою стають узгоджені дії лівих та 
лівоцентристських сил як громадського об’єднання 
прихильників ідеї соціальної справедливості. Таке 
об’єднання могло б ґрунтуватися, на нашу думку, на 
таких засадах:

– спільність мети – на першому етапі завдати поразки ан-
тинародному режиму й привести до влади коаліцію лівих та 
лівоцентристських сил для переходу до глибокого рефор-
мування суспільства на засадах соціальної справедливості;

– організаційна самостійність і рівність прав політичних 
партій і громадських організацій, які об’єдналися у Форум 
лівих та лівоцентристських сил;

– узгодження позицій і тактики з питань, з яких погляди 
суб’єктів Форуму збігаються.

Наша партія активно сприятиме такому об’єднанню.
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БОРОТЬБА   ЗА   ВІДРОДЖЕННЯ
ІДЕЙ   І   СПРАВИ   ВЕЛИКОГО   ЖОВТНЯ

Основоположники наукового соціалізму передбачали, що 
шлях до соціалізму буде непростим і нелегким. «Революція 
може складатися і, мабуть, складатиметься, – говорив  
Володимир Ілліч, – з довгорічних битв, з кількох періодів 
натиску, з проміжками контрреволюційних судорог буржу-
азного ладу» (т.27, с.53). 

життя дало серйозний урок, підтвердивши вірність 
ленінського застереження про те, що «Після перемоги 
революції над контрреволюцією, контрреволюція не зникне, 
а, навпаки, неминуче почне нову, ще запеклішу боротьбу» 
(т.11, с.26). На жаль, післясталінське керівництво КПРС 
і Радянської держави не прислухалося до застережень  
вождя.

Але тимчасова поразка соціалізму в СРСР та в ряді інших 
держав не зупинила поступу людства до справедливого 
ладу – соціалізму. Ідеї, з якими перемогла Велика жовтне-
ва соціалістична революція, принесли видатні досягнення 
народам Китайської Народної Республіки, Соціалістичної 
Республіки В’єтнам. Ці ідеї надихають громадян Республіки 
Куба, Корейської Народно-Демократичної Республіки на 
опір диктату американського імперіалізму, на героїчну пра-
цю для зміцнення своїх країн, на втілення в життя принципів 
соціалізму.

У нас попереду нелегка боротьба за відродження ідей і 
справи Великого жовтня в нашій країні. Проти нас опол-
чилися всі темні сили реакції. Найбільш агресивні з них, 
підтримувані ющенківським режимом, вимагають забо-
ронити Компартію, влаштувати над нею суд, знести всі 
пам’ятники радянської епохи.

Особливу небезпеку становить те, про що говорив 
В.І.Ленін: «Контрреволюційні періоди знаменуються, між 
іншим, поширенням контрреволюційних ідей не тільки в 
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грубій і прямій формі, але також більш тонкій, саме у вигляді 
зростання обивательського настрою серед революційних 
партій» (т.14, с.39). А це породжує в багатьох песимізм, 
приреченість, пасивність.

Визначаючи стратегію й тактику комуністів на су-
часному етапі, ми виходимо з кількох ключових ха-
рактеристик сучасного українського суспільства й 
держави.

По-перше, в Україні за роки незалежності остаточ-
но оформилася модель олігархічного капіталізму. 
Як показали останні дострокові парламентські вибори, 
саме він сформував систему керованої демократії. Групи 
великого капіталу, котрі вступили в змову, встановили 
технологічний і маніпулятивний контроль над формуван-
ням громадської думки й народним волевиявленням. Ця си-
стема спрацьовує тому, що населення проявляє пасивність 
і політично дезорієнтоване.

По-друге, відбулися істотні зміни в класовій 
структурі українського суспільства й структурі 
соціальних відносин.

По-третє, необхідно також враховувати зміни  
характеру експлуатації. Сучасні форми експлуатації 
не тільки дозволяють грабувати трудящих, а й дають 
можливість грабіжникові «замести сліди». Ховаючись за 
спинами підставних осіб і «фірмочок», олігархат уникає 
відповідальності за зубожіння населення. Освоївши 
популістську риторику, він уже сприймається населенням 
як потенційний рятівник від соціальної несправедливості.

Відновити зв’язок із соціальною базою комуністичного 
руху ми зможемо, тільки вирвавши трудові класи з «лип-
ких обійм» маніпуляторів свідомістю. У цьому плані важ-
ливим завданням для КПУ є посилення позицій серед 
індустріальних робітників, міського пролетаріату. Для цьо-
го партійний актив на місцях повинен активно включатися 
в життя трудових колективів.
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По-четверте, завдання комуністів – допомог-
ти населенню сповна використати свої соціальні й 
політичні права. І робити це постійно, а не делегувати 
олігархату можливість розпоряджатися своєю долею й за-
гальнонародним надбанням.

На сьогодні комуністи – єдині послідовні прихильни-
ки розвитку представницької демократії. Це стосується 
не тільки скасування поста президента й посилення ролі 
Верховної Ради. Комуністи виступають за розвиток всіх 
форм самоврядування, широке застосування практики 
референдумів і плебісцитів, удосконалення механізму фор-
мування представницьких органів влади. 

Ми також виступаємо за відновлення інститутів народ-
ного контролю. Посилення контролю з боку суспільства 
й широка участь громадян у процесі прийняття важли-
вих державних рішень зроблять неможливою політичну 
корупцію. Тільки в цьому разі нам вдасться зламати режим 
«демократії для обраних» і забезпечити захист інтересів 
всіх соціальних верств і груп населення. Трудові класи ста-
новлять 90% українських громадян, і їхні права та інтереси 
повинні бути враховані й захищені.

Вважаємо, що основною умовою реалізації програми 
широких політичних і соціально-економічних перетворень 
може стати тільки перемога лівоцентристських сил на 
парламентських виборах і формування лівоцентристської 
парламентсько-урядової коаліції. І це завдання можливо 
вирішити вже під час наступних виборів.

Звичайно, розуміємо всю повноту відповідальності, 
що лягає на нас сьогодні. Як і раніше, комуністи робити-
муть усе від них залежне, щоб на парламентському рівні 
захищати інтереси людей праці. Однак ми вважаємо, що 
тільки об’єднані ліві сили зможуть максимально ефективно  
протистояти гегемонії великого капіталу.
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Це завдання має як внутрішній, так і зовнішній вимір.
У національному масштабі ми будемо працю-

вати над створенням Лівого фронту – громадсько-
го руху, який стане організаційною основою узгоджених 
дій громадських та політичних організацій соціалістичної 
орієнтації. 

При цьому не ставимо завдання об’єднати в рамках Лівого 
фронту керівництво лівих партій. Цей громадський рух по-
винен заявити про себе не як нова політична організація, а 
як опозиція дією, у вигляді спільних масових акцій проте-
сту трудящих проти політики олігархічної влади.

Усвідомлюємо небезпеку штучного замикання в 
національних рамках. Правління олігархічних кланів 
в Україні підтримується всім глобальним капіталістичним 
світом. За таких умов ізольованість лівого руху стає 
прелюдією до поразки. Щоб перемогти, комуністи України 
повинні зайняти гідне місце в складі оновленого глобально-
го соціального руху.

Здобуваючи уроки з пройденого шляху, аналізуючи 
причини поразок, важливо пам’ятати, що справа Ве-
ликого Жовтня, справа соціалізму, за які віддали 
свої життя наші героїчні попередники, нездоланні.

Ідеї Жовтневої революції  переможуть!

Грудень 2007 року.
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Стаття 1. Україна є суверен-
на і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава.

Стаття 5. … Носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через ор-
гани державної влади та органи 
місцевого самоврядування.

Конституція України, с. 6-7.

В енциклопедичних словниках говориться, що 
«Суверенітет – це незалежність держави від інших 
держав у зовнішніх відносинах і верховенство у 
внутрішніх справах».

Звичайно, всі розмови про суверенітет держави як 
спосіб самоорганізації суспільства починаються з виз-
начення таких конкретних понять, як «народний 
суверенітет», «національний суверенітет», «держав-
ний суверенітет». 

Аналізуючи ці політичні категорії, слід відзначити, 
що «народний суверенітет» є базовим, адже саме по-
вновладдя народу надає суверенітету держави таку 
якість, як верховенство – нічого не має і не може бути 
вище влади народу,незалежно від кого би то не було 
всередині і ззовні країни.

Це означає набір правових і політичних інституцій, 
які покликані забезпечувати участь громадян в 
управлінні державою, врахування їх інтересів і думок 

НАРОДНИЙ   СУВЕРЕНІТЕТ   УКРАЇНИ
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при напрацюванні, прийнятті і реалізації державних 
рішень, а також надавати громадянам певні особисті, 
політичні, економічні й інші права і свободи. При цьо-
му освітній, кваліфікаційний, культурний, науковий і 
духовний потенціал народу виступає як джерело сили, 
могутності і процвітання суверенітету держави.

«Національний суверенітет» означає перш за все 
право відповідної нації самостійно думати про свою 
долю, про долю своєї держави. 

«Державний суверенітет» в узагальненому плані 
служить тому, щоб ніякі внутрішні і зовнішні сили не 
суперечили висловленню волі народу, тим самим дер-
жава є захисником інтересів більшості народу, в тому 
числі і на міжнародній арені.

Ми, комуністи, акцентуватимемо увагу саме на на-
родному суверенітеті, який вважаємо найбільш пер-
спективним і найбільш демократичним, що виражає 
владу більшості населення при врахуванні інтересів 
і поглядів меншості і таким чином є повністю 
ідентичним національним ідеям України.

Як правило, політичний суверенітет і економічну 
незалежність країни потрібно здобувати, захищати 
і відстоювати. І це справа кожної держави, це справа 
кожного народу, це справа кожного громадянина.

Виходячи з цього, політичний суверенітет і 
економічна незалежність України, права і свобо-
ди кожної людини – це серйозна і дуже актуальна 
тема.
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І. ВІД   ВЕСТФАЛЬСЬКОЇ   СИСТЕМИ
ДО   ПЕРІОДУ   ГЛОБАЛІЗАЦІЇ   Й   ІНТЕГРАЦІЇ

І перекують мечі свої на орала,
і списи свої на серпи;
не підніме народ на народ меча...

Народна мудрість.

Становлення суверенітету і незалежності України 
відбувається в умовах, коли на фоні посилення 
глобалізаційних та інтеграційних процесів світ 
розділився на незначну кількість багатих країн так 
званого “золотого мільярда” та переважну більшість 
бідних країн.

Глобальна інтеграція – це природний процес. Світ з давніх-
давен завжди йшов таким шляхом, щоби зв’язати себе у 
більш загальне динамічне ціле, збагачуватися досвідом, 
переймати нові технології, тобто рухатися вперед.

Про ці вічні проблеми, про “суверен” і “суверенітет”, 
інші форми демократії, філософи і політики думають вже 
давно, починаючи ще з часів Платона і Арістотеля. Та 
особливо це пожвавилось в останні 500 років. Досить на-
звати праці ж.Бодена, Т.Гоббса, ж.-ж.Руссо, Е.Канта, 
Б.Констана, Ф.Гізо, К.Шмітта, Б. де жуневеля, М.Вебера, 
Й.Шумпетера, Р.Даля, С.Ліпсета, Д.Сарторі, ж.-Ф.Рішара, 
М.Кастельсома, В.-Ф.Гегеля, К.Маркса, Ф.Енгельса, 
В.І.Леніна, Й.В.Сталіна, Г.В.Плеханова, Х.Г.Раковського, 
І.Ільїна, П.Сорокіна, Г.Кіссінджера, З.Бжезінського, 
А.Міграняна, В.Никонова, С.Глазьєва, Ю.Пахомова  та 
інших вчених і політиків.
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Інтеграція змінює багато конкретних ознак національної 
держави, збільшує різноманітність їх зв’язків і 
взаємозалежностей, народжує регіональні і глобальні 
наднаціональні структури.  

І тут виникає закономірне питання: як знайти розум-
ний баланс між суверенними загальнонаціональними 
інтересами і сучасним світовим глобалізаційно-
інтеграційним процесом. У цих двох тенденціях є ба-
гато спільного, але є глибокі протиріччя і внутрішній 
конфлікт.  

 Сьогодні  світ роздирається конфліктами і протиріччями, 
здригається від варварських дій міжнародних терористів. 
Солідарність у боротьбі за вільний, справедливий і мир-
ний світ повинна об’єднати людей різних національностей, 
віросповідувань і політичних переконань при збереженні 
національно-культурної самобутності кожного.

В історичному плані з цього питання можна назва-
ти одного з перших першопрохідців - новгородсько-
го князя Олександра Невського, який прославився як 
мудрий державний діяч і звитяжний воєначальник визнач-
ною перемогою над шведськими загарбниками у 1240 році 
і розгромом німецьких лицарів-хрестоносців у Льодовому 
побоїщі 1242 року, а також вмілим залагодженням питань 
із Золотою Ордою Монгольської імперії, щоби недопустити 
повторення на Русь татаро-монгольського нашестя.

Це саме благовірний великий князь Олександр 
Невський відкрив ворогам просту істину: “Хто з 
мечем до нас прийде – той від меча і загине!” Але 
інструментом його зовнішньої політики був не тільки меч, 
але й вправна дипломатія, коли Русь тримала оборону із 
сходу і заходу. Головним завданням його політики був 
розвиток взаємовигідних торгово-економічних і духовно-
культурних зв’язків з країнами Євразії, що відповідає клю-
човим принципам сучасного міжнародного права. Саме 
він уклав першу спеціальну угоду з представниками Ганзи 
(середньовічний “попередник” Євросоюзу), саме в період 
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його правління Русь у повній мірі використовувала перева-
ги свого зв’язуючого економіко-географічного становища.

Офіційно заснувала суверенітет народів і  
невтручання в справи один одного Вестфальська  
система (1648 рік). Нагадаю, що ця система утверди-
лася після кровопролитної першої загальноєвропейської 
Тридцятирічної війни (1618-1648 рр.),  вона виступала про-
ти домінування над національними державами вершителів 
Середньовіччя – Папи Римського й імператора Священної 
Римської імперії. Після її підписання політична карта 
Європи фактично не змінювалася більше двох століть (з 
перервою на тимчасові наполеонівські поправки).

Вестфальська система в узагальненому плані теоретично 
закріпила державний суверенітет в якості системоутворю-
ючого принципу світового порядку, як взаємодію і розвиток 
держав. Її основні положення: верховенство, незалежність 
і самостійність державної влади на території держави, 
незалежність у міжнародному спілкуванні, забезпечення 
цілісності і недоторканості території.  Але в реальності ця 
система ніколи не функціонувала нормально і в повному 
обсязі, не могла суперечити «праву сильного», виступати 
проти «заліза і крові».

Також у 1648 році в Україні почалося повстання 
запорізьких козаків під проводом гетьмана Богдана 
Хмельницького проти польського національного і 
католицького утиску в Речі Посполитій. І в 1654 році 
на козацькій раді  в Переяславі  Україна добровільно 
пішла на союз із Московським царством, на дружбу 
з братнім слов’янським православним російським  
народом.

Як правило,  процеси суверенізації повинні робитися в 
рамках легітимних структур, які мають достатній мораль-
ний авторитет і щоб їх рішення мали загальновизнаний і 
прийнятний характер.

До основоположних принципів суверенітету 
можна віднести і принципи Віденського конгресу 
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(1815 рік, звільнення Європи від військ Наполео-
на), Версаля (1919 рік, підсумки першої світової 
війни), Ялтинської і Потсдамської конференції 
(1945 рік, підсумки другої світової війни), а та-
кож Хельсінківську (1975 рік) конференцію, інші 
міжнародні інституції, які постійно модифікуються 
відповідно до умов світу.

У цьому плані Організація Об’єднаних Націй 
(ООН), створена у 1945 році, – це об’єднані 
суверенітети, це механізм вирішення регіональних і 
глобальних конфліктів.

Є й інші сучасні регіональні міжнародні об’єднання 
– Європейський Союз (ЄС), Співдружність Не-
залежних Держав (СНД), Організація безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ), ЄврАзійське 
економічне співтовариство (ЕврАзЕС), Азіатсько-
тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС), 
Шанхайська організація співробітництва (ШОС)…

 Зрозуміло, що світ змінюється. І ці зміни диктують 
необхідність змін міжнародно-правових норм, які би в свою 
чергу регулювали нові явища і процеси. І щоразу, на кож-
ному новому історичному етапі принципи суверенітету 
утверджуються у новому образі, у новій формі. 

Проведений нами аналіз міжнародного життя показує, 
що нині повністю суверенними державами можна вважати 
США, Росію, Китай, Індію і певною мірою Великобританію 
(вважаючи її особливу позицію у Євросоюзі, невизнання нею 
пріоритету європейських правових норм над національним 
законодавством).

 Природно, що опустившись на рівень практичної 
політики капіталістичних держав, ми ніде не знай-
демо народовладдя як такого, коли народ здійснює 
управління державою – всюди суверенне пра-
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во підпорядковане класовим інтересам великого 
капіталу, всюди правлять олігархи всіх можливих 
типів і видів й найняті ними чиновники. І кожна дер-
жава встановлює сама собі відповідні стандарти, або їй ці 
стандарти нав’язуються ззовні – іншими державами або їх 
об’єднаннями.

 Відомо, що після другої світової війни  існувала дво-
полярна геополітична система: з однієї сторони – Ра-
дянський Союз, з іншої – Сполучені Штати Америки. 
Завдяки військово-стратегічному паритету між цими дво-
ма провідними наддержавами, які мали 95% світового 
ядерного потенціалу, трималась відповідна геополітична 
рівновага, яка дозволяла знаходити політичне вирішення 
тих чи інших міжнародних проблем. І хоча США вже у 
серпні 1945 року використовували атомну зброю проти 
Японії в умовах своєї гарантованої безкарності, ця систе-
ма створювала серйозні умови для збереження миру, не-
зважаючи навіть на “холодну війну”. У той період реально 
працювала Рада Безпеки ООН і певні рішення не прийма-
лися, була можливість їх блокувати. Крім того, важливим 
стримуючим фактором була світова соціалістична система 
і Варшавський військовий договір.

Коли ж в результаті капіталістичного контрреволюційного 
перевороту 1991 року Радянський Союз було зруйнова-
но, а разом з ним й інші соціалістичні країни, то США 
відразу ж намагаються встановити свою лідируючу роль. 
При цьому доктрина глобалізації під егідою США 
(PaxAmericana) все більше набуває імперських, 
експансіоністських рис,  світ тягнуть до неоязичницько-
го розподілу на вищу і нижчу раси, руйнують всі принципи 
і міжнародні норми, побудовані людством за період його 
розвитку.

Відомий історик Арнольд Тойбні скептично відгукнувся 
про роль США і Заходу в житті інших країн: “західна 
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цивілізація намагається оволодіти всім, що є в повітрі, 
на землі і в воді”. Захід ніколи не був демократичним у 
міжнародній політиці і, як писав філософ, історик і публіцист 
Микола Данилевський, “якщо рахуватиме вигідним, не за-
думуючись, буде бомбардувати столицю держави, з якою 
не знаходиться у стані війни”.

США та підтримуючі їх інші західні держави – члени 
НАТО нав’язують брехливу інтерпретацію, що ХХІ вік – 
це період формування крупних «геополітичних материків», 
нових наддержавних політико-економічних систем, гло-
бальних спільних ринків, транснаціональних компаній, 
культурних та інформаційних «ареалів впливу». Вони 
вважають, що національні держави вже застаріли, так 
як надто великі, щоби вирішувати малі справи, і надто 
маленькі, щоби вирішувати великі справи. В якості мірила 
цивілізованості проголошується фальшива теза «де добре, 
там і батьківщина», “батьківщина там, де нижчі податки”, в 
якості зразку демократа – «громадянин світу»… А головна 
проблема – це банальний “вибір зубної пасти”...

Проголошена ідеологом глобалізму Френсісом Фукіямою 
доктрина “кінця світу” утверджує, що розвал Радянсько-
го Союзу, порушення балансу сил двох світових систем, 
які визначали розвиток світу протягом майже всього ХХ 
століття, породили для Заходу небезпечне відчуття за-
вершення еволюції всесвітньої цивілізації, досягнутої 
історичної і геополітичної надмогутності.

Доктрина підкреслює, що західний світ, його цінності, 
економічна структура і побудована на їх основі політична 
система – це найвище досягнення цивілізації. Майбутнє 
людства повинно перетворитися в механічний процес 
“перемелення” країн, народів і культур, де не всі дійдуть, 
не всі дотягнуться до високих вершин цивілізації сучас-
ного західного суспільства. Це дозволяє США і західним 
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країнам не враховувати інший світ і одночасно породжує їх  
“глобальний егоїзм” – право втручання у будь-яку ситуацію 
у будь-якій точці землі на основі так званих “гуманітарних” 
міркувань і цінностей прогресу.

У результаті в останні півтора-два десятиріччя ми ста-
ли свідками агресивних спроб США й інших країн Заходу 
проводити силову «демократизацію» окремих країн і навіть 
регіонів планети, тобто західна цивілізація взяла на себе 
місію виставляти іншим державам оцінки “демократизації” 
і “просування демократії у світі”.

Більше того, в однополярному світі єдина супердержава 
Америка живе за принципом римлян: «боги доручили на-
шому племені правити народами». При цьому їх зовнішня 
політика відзначається поєднанням двох протилежних 
взаємовиключаючих підходів. По мірі росту американської 
військової могутності, по мірі росту американських інтересів 
і бажань у різних частинах світу, у Вашингтоні вважають, що:

- по-перше, всі країни світу повинні підпорядковуватись 
універсальним демократичним правилам, розробленим і 
схваленим у США («вашингтонський консенсус»);

- по-друге, сама Америка не повинна підчинятися ніяким 
міжнародним правилам, так як американська система за-
снована на принципах суверенності громадян і територій, 
для неї ніщо не може бути вище Конституції США.

З цією метою США використовують власну 
ідеологічну концептуальну установку «розширення 
і розвитку суверенітету і демократії», встановлюють 
«новий світовий порядок», втручаються у внутрішні 
суверенні справи країн колишньої Югославії, а також 
Іраку, Афганістану, погрожують Ірану, Північній 
Кореї та іншим суверенним державам проголошеної 
нею «вісі зла».

Перший удар було нанесено по Югославії. І протягом 
десяти років єдина, визнана в усьому світі багатонаціональна 
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держава була розчленована на шість частин, сьогодні на 
черзі сьома «суверенна» держава – Косово. Розвитком подій 
у Косово американці хочуть максимально ослабити Сербію, 
внести у сербське суспільство розбрат і хитання і на цьо-
му фоні посилити свою військову присутність на Балканах. 
Визначення остаточного статусу Косова як незалежної дер-
жави стане прецедентом і каталізатором одностороннього 
проголошення сепаратистами своєї незалежності – пере-
може не сила права, а право сили.  

Косівське питання може стати прикладом для решти се-
паратистських рухів у світі. Нестабільною є ситуація се-
ред боснійських сербів, радикальна частина яких також 
наполягає на самовизначенні та приєднанні до Сербії. 

Ця проблема стосується щонайбільше половини з 53 афри-
канських країн, Китаю (Тайвань, провінції Тібет, Уйгурія), 
Індії (Джаммо, Кашмір), Іспанії (Басконія, Каталонія та 
Галісія), Великобританії (Шотландія), Франції (Корсіка), 
Кіпру (невизнана Турецька республіка Північного Кіпру). 
Перед перетворенням на конфедерацію стоїть Бельгія, яка 
створена у ХІХ ст. в якості буферної зони між Францією 
і Німеччиною – між північною Франдрією і південною 
Валлонією. Серйозною є проблема курдів на Середньому 
Сході...  

Це може викликати негативну реакцію на пострадянсь-
кому просторі, насамперед, у невизнаних територіях 
Придністров’ї, Абхазії, Нагірному Карабаху, Південній 
Осетії, в інших регіонах, в тому числі  в Чечні, в Криму.

Як бачимо, подальше загострення проблем сепаратиз-
му здатне спровокувати міжнародну кризу глобального 
масштабу. Це відкриє ящик Пандори, в таких питаннях 
необхідна максимальна обережність.

Прикриваючись розмовами про зброю масового 
знищення, президент США Джордж Буш без санкції 
ООН у 2003 році почав бойню в Іраку. Зброю масового 
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знищення там  не знайшли, але іракський народ перемогти 
не можуть, це для них абсолютно безперспективне завдання. 
Треба сказати, що понад 70% американців вимагають ви-
вести війська з Іраку та керівництво США ігнорує думку 
власного народу.

Дуже напружена обстановка складається в 
Афганістані. Як відомо, США ввели туди свої і союзні 
війська для боротьби з талібами, тримають там більше 20 
тисяч солдат окупаційного корпусу, але проблем вистачає, 
кожен день ллється кров.

США ніяк не можуть зупинити палестино-
ізраїльський конфлікт, який вже триває не одне 
десятиріччя. Ключові питання Ближнього Сходу – ста-
тус Єрусалиму, визначення кордонів Ізраїлю і майбутньої 
Палестинської держави, а також повернення палестинсь-
ких біженців. Час іде, а протистояння продовжується.

Звичайно, терористичні події в США 11 вересня 2001 
року потрясли всю планету. Ніхто не може себе почувати 
в абсолютній безпеці від високотехнологічного авантю-
ризму. Це змушує людей задуматися про ту колосальну 
відповідальність, яка лежить на всіх нас – відповідальність 
за майбутнє, за створення безпечної системи світу.

Але Америка, яка пережила цю катастрофу, не відмовилася 
від національного егоїзму, вона залишається державою, 
яка має гігантську динамічну й інноваційну економічну 
могутність (у 2006 році ВВП склав 12,98 трильйонів 
доларів), на її долю за рахунок експлуатації своїми 
транснаціональними корпораціями багатьох економічно за-
лежних країн і власних трудящих випадає третина того, що 
виробляється у світі. Тривають її воєнні операції в різних 
регіонах, незаконно використовуються секретні тюрми 
ЦРУ в Європі, подвійні стандарти міжнародної політики 
й економіки, насаджуються “кольорові” революції, в тому 
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числі і на пострадянському просторі – в Грузії, Україні, 
Киргизії. Своєю постійною діяльністю за єзуїтським прин-
ципом “розділяй і володій” США руйнують стабільність, 
реанімують “холодну війну”, готові розв’язати третю 
світову війну.

Звичайно, у США є немало вірних сателітів у їх 
імперіалістичній політиці. Америка і НАТО двічі грубо 
порушили взяті на себе обов’язки про нерозширення і не-
прийняття в Альянс нових членів із країн колишнього 
соцтабору, практично без обмежень реалізують стратегію 
руху НАТО на Схід, здійснюють так звану реконфігурацію 
американської присутності у Європі. Досить згадати 
підготовку до розміщення елементів системи американської 
ПРО у Чехії і Польщі, створення військових баз у Румунії і 
Болгарії. 

І ми знаємо, як на це реагує Росія, яка сприймає 
розміщення ракет-перехоплювачів, радарної установки та 
іншої зброї і техніки на Сході Європи як серйозну військово-
політичну загрозу, як провокацію і шлях до нової “холодної 
війни”, як кроки по приниженню її державної гідності, що 
вимагає від неї адекватної реакції. Так що вихід Росії із До-
говору про обмеження звичайних збройних сил в Європі – 
то тільки початок її дій.

З іншої сторони, активну проамериканську політику і в той 
же час брудну антиросійську риторику здійснює президент 
Грузії Саакашвілі. Він збільшує грузинський контингент в 
Іраку, хоче будь-що увійти в НАТО, в Євросоюз. І своїми 
провокаційними заявами і зухвалими діями Саакашвілі 
постійно дражнить Росію, розпалює опозиційний рух у 
Грузії - згадаймо силовий розгін мирної демонстрації у 
Тбілісі 7 листопада 2007 року, коли диктатор з демокра-
тичною риторикою “нахилив” свою країну до фашистської 
диктатури.  
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На жаль, подібну зовнішню проамериканську і 
антиросійську політику і внутрішню антинародну 
політику веде правлячий в Україні “помаранчевий” 
президентський режим Ющенка. 

Разом з тим американська імперія в цілому переживає го-
стру внутріполітичну кризу, втрачає історичну перспекти-
ву і суверенітет в економіці, рівень якої значно гірший, ніж 
раніше. Тільки на військові операції в Іраку і Афганістані 
США витрачають щодня по 8 мільярдів доларів, що у два 
рази більше від офіційно схвалених конгресом.   

Підраховано, що кожна американська сім’я вже втрати-
ла в результаті військових операцій в Азії більше 20 тисяч 
доларів. Плюс ще додаткові затрати – вартість лікування 
поранених, економічні втрати від призову резервістів, ви-
плата процентів по кредитам і т.д. Бюджет став дефіцитним 
(видатки перевищують доходи), тільки зовнішньоторговий 
дефіцит у 2006 році досягнув 758,5 мільярда доларів. Впер-
ше за довгі роки росте безробіття. Все це негативно впливає 
на фондовий ринок світу, так як “плаваючий” долар є ре-
зервною домінуючою валютою і впливає на економіку 
інших країн.

Аналітики із Міжнародного інституту стратегічних 
досліджень в Англії говорять, що «авторитет, престиж 
і репутація США зараз не ті, якими вони були чотири чи 
п’ять років тому». Та США, як той голодний вовк, знають 
кого їсти – їдять і нікого не слухають.

Відомий американський мільярдер Дональд Трамп у 
телеінтерв’ю в студії CNN заявив: “Та ви самі подивіться, у 
що перетворилася Америка! Ми живемо в країні, яка втра-
тила всяку повагу в світі. Ми зав’язли у війні, у яку зовсім 
не потрібно було вступати. Це говорю я – один із найбільш 
хижих політичних яструбів... Це не Саддам звалив башні-
близнюки у Нью-Йорку. І зброю масового знищення у нього 
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також не знайшли... А тепер Ірак – розсадник тероризму! 
Тепер туди тягнуться терористи всіх мастей. І ми по самі 
вуха зав’язли в цій країні, куди взагалі не треба було со-
ватися”.

Треба сказати, що нині ситуація складається 
так, що в рамках міжнародних договорів значні 
обсяги державного суверенітету делегуються 
або наднаціональним органам, або тим чи іншим 
суб’єктам іншої держави.

У практиці чимало випадків, що навіть крупні держа-
ви відмовляються від частини суверенітету, коли всту-
пають у міжнародні організації. Так, держави – члени 
Європейського союзу віддали 60-70% своїх суверен-
них функцій у Брюссель. А східноєвропейські дер-
жави прямо навперегони віддали свої суверенітети у 
ЄС і НАТО, а свої підприємства - транснаціональним 
корпораціям. Звичайно, це не гарантувало їм стабільності 
і процвітання, що добре видно на прикладі Угорщини, де 
має місце 10 процентний дефіцит бюджету, і Польщі, де 
безробіття вже складає 20 процентів.

Щоправда, лідерам держав-членів Євросоюзу у грудні 
2007 року в Лісабоні вдалося прийняти єдину європейську 
конституцію. Перша спроба затвердити її у 2005 році 
закінчилася невдачею - Франція і Голландія на референ-
думах відмовилися її прийняти. Нинішній «Договір про ре-
форми», який стане конституцією після його ратифікації 
європейськими парламентами, вступить у дію в червні 
2009 року і має дещо “легкий” варіант.  З документа вий-
нято згадку про єдину європейську державну символіку, 
так як значна частина європейців не готова відмовитися від 
національних прапорів, гербів, гімнів. Повинен появитися і 
новий пост президента Європейської ради, який вибирати-
меться на 2,5 роки.
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Вводиться новий, неконсенсусний механізм для прий-
няття рішень. Євроконституція передбачає систему так 
званої подвійної більшості: кожній країні відводиться чис-
ло голосів, пропорціональне чисельності населення. Згідно 
нових правил рішення вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосує не менше 55% голосів держав, які пред-
ставляють не менше 65% населення Євросоюзу. (Дореч-
но нагадати, як “помаранчеві” сили виступають проти 
створення наднаціональних органів управління в Єдиному 
економічному просторі: мовляв, це порушує державний 
суверенітет України).

 Вашингтон вбачає в ЄС все сильнішого економічного 
конкурента, реального зовнішньополітичного і військово-
політичного гравця, який демонструє свою самостійність. 
Ось чому США і їх найближчий союзник – Великобританія 
підтримали швидке розширення ЄС, яке його послабило і 
зміцнило в ньому проамериканські сили.

Зрозуміло, що здатність не випасти із загального 
руху розвитку визначається наявністю у держави 
власного глобального інтеграційного проекту, що 
дозволяє розвиватися і зміцнювати свої позиції.  

Збереження державного суверенітету повин-
но доповнюватися ефективними механізмами бо-
ротьби з такими глобальними проблемами, як за-
хист корінних інтересів людини, нейтралізація 
міжнародного тероризму, наркозалежності, торгівля 
людьми, екологічне потепління, яке викликає пар-
никовий ефект, попередження стихійних бід і тех-
ногенних катастроф, профілактика епідемічних за-
хворювань, боротьба проти корупції і незаконного 
відмивання грошей.

 Вигоди від глобалізації розподіляються дуже нерівномірно.  
І хоча битви цієї війни носять наднаціональний характер, 
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але перемога завжди буде національною, тобто за місцем 
прописки переможця. Так що дивіденди від глобалізації 
американці рахують у себе, англічани – у себе, канадці – 
у себе, японці – у себе, а більшість інших народів, в тому 
числі і український, рахує одні тільки видатки.

А нам до цих пір розповідають казки про якусь «невидиму 
руку ринку» англійського економіста Адама Сміта. Доречно 
нагадати слова Т.Фрідмана, радника колишнього держсе-
кретаря США Мадлен Олбрайт: «Невидима рука ринку 
ніколи не покаже свого впливу без присутності неви-
димого кулака. МакДональдс не може бути дохідливим 
без МакДоннел Дугласа, який випускає літаки F-15. Не-
видимий кулак, який забезпечує надійність світової систе-
ми завдяки технології Силіконової долини, називається 
Наземні, Морські і Повітряні Збройні сили, а також Корпус 
морської піхоти США».

 Так що інтеграція у світову економіку вимагає від держав 
збереження власної цілісності як структурного елементу 
світового господарства. Для цього потрібно вдосконалю-
вати кордони, через які відбувається «активне перенесен-
ня» інформації, капіталів, товарів і робочої сили.  Смішно 
було б очікувати, щоби, наприклад, США і Японія, країни 
Західної Європи «відкрили кордони». Вони і без цього пре-
красно інтегрувалися у світовий економічний простір.

Світові фінансові і торговельні інститути, які контро-
люються Заходом (Міжнародний валютний фонд, Світова 
організація торгівлі та інші), служать тому, щоби «розпе-
чатувати» інші національні ринки перед своїми товарами і 
капіталами і закривати свої ринки перед чужими, з якими 
«цивілізовані країни» не можуть конкурувати (наприклад, 
перед головним товаром «вільного» ринку – робочою си-
лою). І якщо промисловість і сільське господарство США ви-
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явилися неконкурентними в умовах справжнього вільного 
ринку (мається на увазі вільне переміщення робочої сили) 
– держава захищає їх адміністративними і військовими  
засобами. Цьому служить і Шенгенська зона Евросоюзу, 
яка захищає їх від громадян інших країн.

Звертаючись до реальностей світового ринку, ми бачимо, 
що одне з головних зобов’язань держави – протекціонізм 
(економічна політика, спрямована на захист національної 
економіки від іноземної конкуренції шляхом введення 
високого мита на певні товари, обмежень чи повної за-
борони ввезення та інших заходів). Скажемо прямо: ні 
один відповідальний уряд не дозволив конкурентам ро-
зорити своє національне господарство. І перший великий 
протекціоністський закон був прийнятий Англією ще у 
1651 році – Білль про торгівлю.

Французький філософ жан-жак Руссо писав, що воля 
суверена абсолютна і нічим не обмежена – «суверен по 
визначенню правий». Але і суверен може використати 
свою волю помилково для самого себе. В історії немало 
таких прикладів, адже шляхи встановлення суверенітету і 
незалежності, утвердження демократії не завжди прямі.

Так, всі знають про політичне і економічне зростання 
США в ХІХ віці, викликане відродженням рабської праці 
й індустрії работоргівлі. Можна  згадати веймарських 
політиканів, які допустили до влади Гітлера, фашистські 
режими Муссоліні в Італії, Франко в Іспанії, Салазара в 
Португалії, Піночета в Чілі, інші диктаторські режими, чи 
про перемогу на «вільних виборах» Вільної партії Йорга Хай-
дера в Австрії у 1999 році, чи вихід націоналіста жан-Марі 
Ле Пена в другий тур президентських виборів у Франції у 
2002 році, чи про перемогу “хамасів” у Палестині... І ми 
знаємо, чим це все закінчується.
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 Спроби США і їх союзників по НАТО встановити одно-
полярний і одноукладний світ, затвердити “право сильно-
го” при вирішенні міжнародних проблем здатні викликати 
для більшості народів реальну загрозу знищення їх духов-
них і матеріальних цінностей. Необхідно різко обмежити 
ядерне озброєння, поширення зброї масового знищення. 
Адже спровокувати воєнні конфлікти під різним приводом 
можуть як терористи, так і агресори, всі ті, хто прагне до 
світового панування.

Це визнають і відомі американські політики. Так, прези-
дент США Джон Кеннеді після Карибської кризи (1962 рік), 
яка 45 років тому мало не стала катастрофою планетарного 
масштабу, заявив: “Якщо ви думаєте, що майбутній світ – 
це світ по-американськи, то ви помиляєтесь. Це буде світ 
для всіх, або його взагалі не буде... Оскільки зрештою нас 
всіх об’єднує те, що ми всі живемо на цій маленькій планеті. 
Ми всі дихаємо одним і тим самим повітрям. Нам всім не-
байдуже те, яким буде майбутнє наших дітей. І, нарешті, 
ми всі смертні”.

Хотілось би, щоб нарешті збулася одвічна народна 
мудрість: 

“І перекують мечі свої на орала,  
і списи свої на серпи;  
не підніме народ на народ меча...”
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ІІ. СУВЕРЕНІТЕТ   І   НЕЗАЛЕЖНІСТЬ:
САМОВИЗНАЧЕННЯ   УКРАЇНСЬКОГО   НАРОДУ

Історія   питання

Успіхи будь-якої країни опираються на  її попередню 
історію, в тому числі на закладені в неї позитивні, а та-
кож негативні і навіть трагічні періоди, причому періодів 
повністю білих, як і повністю чорних, практично не буває.

Особливість руху за самовизначення українського наро-
ду полягає в тому, що до 1917 року України як юридичної 
цілісної адміністративно-територіальної державної одиниці 
взагалі не існувало. 

Після Лютневої буржуазної революції 1917 року більшість 
політичних структур і партій Росії на словах заявили про 
визнання права націй на самовизначення. Однак, Тимчасо-
вий уряд Росії і Українська Центральна Рада мали в цьо-
му плані серйозні розбіжності, в тому числі про час, зміст, 
форму і навіть територію для самовизначення України. Та 
найбільш виважену і послідовну позицію займала партія 
більшовиків на чолі з В.І.Леніним, яка принципово на-
полягала на праві націй на вільне самовизначення, аж до 
відокремлення й утворення самостійної держави.

Рішучий крок у цьому питанні зробила Велика 
Жовтнева соціалістична революція, яка відбулася 

   Ми  безумовно  стоїмо
за  повну  й  необмежену 
свободу українського народу.

В.І.Ленін.
(Повне зібр.тв., т.35, стор.112).
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90-років тому, 25 жовтня (7 листопада) 1917 року. 
Це дійсно була Революція, яка своїми історичними 
діями і  масштабними результатами потрясла весь 
світ. У людську пам’ять ця Велика Революція увійде 
як сміливий стрибок у царство свободи, чим безумов-
но прискорила ритм суспільного прогресу на нашій 
планеті.

Великий жовтень відкрив нову еру в національних 
відносинах, ліквідував соціальну, релігійну, расову і ста-
нову нерівність. Проголосив мир між народами, скасував 
приватну власність на землю. Поставив природні ресурси 
на службу трудящим. Ліквідував неграмотність. Скоро-
тив робочий день. Запровадив робітничий контроль над 
підприємствами. Створив передумови для прискореного 
розвитку виробництва, сільського господарства, науки, 
культури, освіти й охорони здоров’я.

Саме ленінська більшовицька партія і Велика Жов-
тнева соціалістична революція 1917 року відкрили 
новітню історію України як такої, що має право 
на життя, відкрили шлях розбудови української 
державності і української нації.

Другий Всеросійський з’їзд Рад вже у першому 
своєму рішенні – відозві “Робітникам, солдатам і се-
лянам!”, прийнятій у ніч на 26 жовтня (8 листопа-
да) 1917 року, зазначив, що Радянська влада забез-
печить усім націям, які населяють Росію, справжнє 
право на самовизначення.

Утворена з’їздом Рада Народних Комісарів під го-
ловуванням В.І.Леніна видала 2(15) листопада 1917 
року “Декларацію прав народів Росії”. У ній говори-
лось: “В епоху царизму народи Росії систематично нацько-
вувалися один на одного. Результати такої політики відомі: 
різня і погроми, з одного боку, рабство народів – з другого. 
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Після лютневої революції, коли влада перейшла до рук 
кадетської буржуазії, неприхована політика нацьковуван-
ня поступилася місцем політиці боягузливої недовіри до 
народів Росії, політиці причіпок і провокації, що прикрива-
лася словесними заявами про “свободу” і “рівність” народів. 
Результати такої політики відомі: посилення національної 
ворожнечі, підрив взаємного довір’я”.

Реалізація положень Декларації поклала край цій 
великодержавній шовіністській політиці. Вона проголоси-
ла: рівність і суверенність пригноблених раніше народів, 
їх право на вільне самовизначення, аж до відокремлення й 
утворення самостійної держави; скасування всіх і всяких 
національних і національно-релігійних привілеїв, вільний 
розвиток національних меншин та етнонаціональних груп. 

Декларація визначила ленінську національну політику 
Радянської влади як політику добровільного і чесного со-
юзу народів Росії, що веде до їх повного взаємного довір’я, 
до згуртування робітників і селян в одну революційну силу, 
здатну вистояти проти замахів з боку імперіалістсько-
анексіоністської буржуазії.

Саме на основі цієї Декларації були проголошені суве-
ренними державами Фінляндія і Польща, які входили до 
складу царської Росії.

90 років тому 11-12 (24-25) грудня 1917 року у 
Харкові відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд 
Рад, який проголосив Україну Республікою Рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів. 
Надзвичайно важливе значення мала історична 
резолюція з’їзду “Про самовизначення України”.

У той же час були інші дуже складні і небезпечні 
політичні події, які так чи інакше недопускали і гальмува-
ли самовизначення України. Були підривні дії Центральної 
Ради та інших маріонеткових урядів, німецька окупація, 
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інтервенція Антанти, навала білогвардійської армії гене-
рала Денікіна, який сповідував ідею “єдиної і неподільної 
Росії” і не визнавав права українського народу на створен-
ня власної держави.

В.І.Ленін писав, що “силою українців не вдер-
жиш, а тільки озлобиш” і висловився за “вільний 
союз вільних селян і робітників вільної України з 
робітниками і селянами революційної Росії” (стаття 
“Україна”, Ленін В.І., Повне зібрання творів, т.32, с.333-
334).

29 листопада 1919 року ЦК РКП(б) прийняв резолюцію 
“Про Радянську владу в Україні”, в якій підтвердив, 
що “РКП стоїть на точці зору визнання самостійності 
Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), 
визначення форм цього союзу буде остаточно вирішене са-
мими українськими робітниками і трудящими селянами”.

Треба сказати, що абсолютна більшість більшовиків, 
значна частина населення України виступала за тісний фе-
деративний зв’язок з Росією. IV конференція КП(б)У 18 бе-
резня 1920 року розглянула питання “Державні відносини 
Радянської України і Радянської Росії”. 

У прийнятій резолюції зазначено: “тільки Радянсь-
ка Росія була в змозі переможно протистояти натиску 
міжнародної і внутрішньої контрреволюції і завдати против-
никам нищівних ударів. Вона одна володіє географічними 
умовами і економічними та політичними ресурсами (об-
ширна територія, величезне населення, великі багатства, 
багатомільйонний революційний пролетаріат, організований 
військово-цивільний апарат, нагромаджений політичний 
досвід), які роблять з неї неприступну пролетарську форте-
цю проти всіх атак міжнародного імперіалізму. Усяка нова 
радянська республіка, керована інстинктом самозбережен-
ня, шукає в Радянській Росії опору і підтримку. Тісний союз 
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з Радянською Росією є революційним обов’язком усякої 
нової радянської держави”.

85 років тому 30 грудня 1922 року у Москві відбувся 
Перший з’їзд Рад, на якому були присутні 364 делега-
ти від України. З’їзд затвердив Декларацію про утво-
рення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, 
до складу якого увійшла Українська Радянська 
Соціалістична Республіка, і Союзний договір. Ці 
історичні документи започаткували утворення  дер-
жави нового типу, створеної на основі ленінської 
національної політики.

На той час СРСР був дуже ослабленою державою, на-
роди якого винесли на своїх плечах першу світову війну, 
революцію, громадянську війну. Відомий англійський фан-
таст Герберт Уельс заявив тоді В.І.Леніну, що вони тут за 
сто років не виберуться. А ми пройшли всього за сім років 
шлях від розвалу господарства до плану ГОЕЛРО і непу, 
швидко долали вікову відсталість національних окраїн. 

У своїх виступах того часу Й.В.Сталін зазначав, що 
“нам потрібно за десять років пройти шлях, пройде-
ний Заходом за сто років, інакше нас зімнуть”, “ми 
повинні будувати наше господарство так, щоби наша 
країна не стала придатком світової капіталістичної 
системи, щоби вона не була включена в загальну 
систему капіталістичного розвитку як її підсобне 
підприємство, щоби наше господарство розвивалось 
не як підсобне підприємство світової капіталістичної 
системи, а як самостійна економічна одиниця, яка 
спирається, головним чином, на внутрішній ринок, 
спирається на змичку нашої індустрії з селянським 
господарством нашої країни”.

Зміст цього завдання був кожному зрозумілим і виконан-
ня його було відповіддю на історичний виклик епохи. Народ-
трудівник буквально за кілька років провів індустріалізацію 
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промисловості і колективізацію сільського господарства, 
культурну революцію, будував своє щасливе життя, утвер-
джував соціалізм. І з кожним роком, з кожним місяцем 
життя радянських людей ставало все кращим матеріально, 
збагачувалося духовно.

У міцному союзі радянських республік-сестер 
Україна зміцнювала свій народний суверенітет, до-
бивалася значних трудових перемог. Досить згадати 
будівництво “Дніпрогесу”, Харківського тракторного заво-
ду, Маріупольського металургійного комбінату, Лугансь-
кого паровозобудівного заводу, інших важливих гігантів 
перших п’ятирічок, які і сьогодні працюють на економіку 
країни. 

Україна реалізовувала величезні плани виробничо-
економічного будування, що викликало небувалий 
суспільний ентузіазм і спричинило до історичної творчості 
мільйони людей. Досить згадати тільки рух стахановців, 
інших героїв трудового фронту, ударників соціалістичного 
змагання. Такого розкріпачення народного таланту ще не 
було в світі.

Цьому активно сприяла революційна диктату-
ра пролетаріату як нового типу демократії – влада 
робітничого класу в союзі з непролетарськими тру-
дящими масами в управлінні державою і трудовими 
колективами, у наданні їм широких прав і свобод з 
метою побудови соціалізму.

Основними завданнями диктатури пролетаріату, яка з 
побудовою соціалізму в основному переростала у загально-
народну державу, було подолання супротиву повалених ек-
сплуататорських класів, проведення соціалістичних пере-
творень в економічній, соціально-політичній і культурних 
областях, підвищення матеріального добробуту трудящих, 
захист народного суверенітету країни від нападу зі сторо-
ни імперіалістичних держав, боротьба за мир і міжнародне 
співробітництво.
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Відомо, що першим декретом Радянської влади був 
“Декрет про мир”, проголошений В.І.Леніним у перші 
години Великої жовтневої соціалістичної революції. Пер-
ша в світі робітничо-селянська держава чітко дотримува-
лася принципу мирного співіснування і співробітництва  
з капіталістичною системою.

Але 22 червня 1941 року мирний творчий труд радянсь-
кого народу був грубо порушений – на його життєві про-
стори вдерлася фашистська Німеччина. Так у новітню 
біографію СРСР назавжди ввійшла Велика 
Вітчизняна війна 1941-1945 років. 

Україна опинилася в епіцентрі найжорстокіших 
битв, стала основним фактором стримання і вис-
наження сил агресора. Смертоносний каток війни 
двічі пройшовся по нашій багатостраждальній 
землі – із заходу на схід, із сходу на захід. Глибоке 
горе прокотилось по людських долях, знищуючи на своєму 
шляху великі і малі міста і села, заводи і фабрики, мости і 
гідроелектростанції...

Та ніщо не могло здолати величний патріотичний дух 
народу, якому загрожувала повна німецько-фашистська 
колонізація і перетворення його у рабів. І український 
народ у єдиній і дружній сім’ї радянських воїнів – братів 
під керівництвом Комуністичної партії боровся, вистояв 
і переміг. Правда, за перемогу заплачено величезну ціну. 
Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів своїх грома-
дян. жодна з країн – учасниць другої світової війни не по-
несла таких великих жертв.

Нинішні фальсифікатори історії намагаються переко-
нати, що не було у нас подвигів Олега Кошового й інших 
молодогвардійців, комсомолки Лялі Убийвовк і льотчика 
Івана Кожедуба, підпільників Києва і Малина, партизанів 
Сидора Ковпака і Олексія Федорова, не було ніякого 
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військового таланту у маршала Георгія жукова і генера-
ла Миколи Ватутіна... На жаль, вони так і не зрозуміли, 
хто поборов найбільшу могутню військову державу – фа-
шистську Німеччину.

Перемога над ворогом була радісною, але переможців че-
кали великі труднощі відбудови. Тільки в Україні окупанти 
зруйнували і спалили 29 тисяч промислових підприємств, 
понад 200 тисяч споруд виробничого призначення. Були 
пограбовані і знищені практично всі колгоспи і радго-
спи. Мільйони хлопців і дівчат були вивезені у фашистсь-
ке рабство. Загальна сума збитків, нанесених війною 
Україні, склала майже 1200 мільярдів тодішніх радянських 
карбованців.

Однак працьовитий український народ під керівництвом 
партії комуністів при братній допомозі усіх народів велико-
го Радянського Союзу буквально за кілька років підняв з 
руїн і попелу міста і села, народне господарство. У короткий 
термін було відновлено потужний економічний, промисло-
вий, аграрний, науково-технічний, культурний потенціал 
країни, яким ми всі так пишалися. Країна Рад  успішно бу-
дувала матеріально-технічну базу соціалізму.

І плани розвитку народного господарства виконувались 
з постійністю щоденного сходження сонця, а щорічний 
приріст виробництва складав тоді 7%-10%. Це була справді 
загальнонародна справа і це забезпечувало соціальну 
стабільність і народний суверенітет СРСР. Так що головна 
цінність післявоєнної радянської пори – впевненість у за-
втрашньому дні – і громадянина, і держави, і суспільства.

“Ми добилися перемог тому, - говорив Й.В.Сталін, 
- що мали правильну генеральну лінію і зуміли 
організувати маси для проведення в життя цієї лінії. 
Нічого й говорити, що без цих умов ми не мали б та-
ких успіхів, які маємо тепер і якими гордимося по 
праву”.
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Як писав прем’єр-міністр Великобританії Уїнстон 
Черчілль, який все життя боровся проти Радянської вла-
ди, Сталін прийняв Росію з дерев’яним плугом і залишив її 
після 30-річного керівництва країною з атомними реактора-
ми, другою державою світу.

Соціалістичне будівництво в СРСР викликало могутній 
резонанс в усьому світі. У 1945 році майбутній прем’єр-
міністр Індії Джавахарлал Неру писав: “У мене не було 
ніякого сумніву, що радянська революція стала великим 
стрибком вперед у розвитку людського суспільства і за-
палила потужний революційний факел, який неможливо 
було погасити і який освітлює шлях для створення нової 
цивілізації”.

Звичайно, соціалістична система господарювання була 
настільки привабливою, що навіть президент США Гаррі 
Трумен підняв серйозну тривогу. Мовляв, якщо Захід не 
зможе нічого протиставити багатому радянському досвіду, 
то скоро весь світ піде шляхом СРСР.

Тому всі сили старого капіталістичного світу були 
спрямовані проти Радянського Союзу й інших країн 
соціалістичного табору. Був введений у дію сумнозвісний  
“план Даллеса”. Колишній директор ЦРУ Р.Гейтс публічно 
заявляв: “Радянський Союз ні економічним тиском, ні 
гонкою озброєнь, ні, тим більше, силою не візьмеш. Його 
можна зруйнувати тільки вибухом зсередини. І цим ми за-
ймемося”. Ось чому конгрес США щорічно виділяв до 20 
мільярдів доларів “на підривні операції у Східній Європі”.

Цілеспрямована боротьба з СРСР велася до останніх днів 
Радянської влади. Президент США Білл Клінтон заявив, 
що “Політика відносно СРСР і його союзників переконли-
во показала правильність взятого нами курсу на ліквідацію 
однієї із сильніших держав світу. Так, ми затратили на це 
багато мільярдів, і вони вже близькі до самоокупаємості”. 

За оцінкою англійських експертів, США від розвалу 
СРСР мають не тільки політичний капітал, а щорічно ви-
грають біля 50 мільярдів доларів.
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На жаль, у радянські часи із нашої сторони було зробле-
но немало помилок. І вони до цього часу важким тягарем 
падають на нас, комуністів.

Однією з головних і особливо скрутних проблем був зро-
стаючий розрив між СРСР і розвинутими країнами Заходу 
в області продуктивності праці, ефективності виробництва 
продукції. Але і це можна було виправити проведенням ре-
форм у рамках радянської системи і вести країну вперед по 
соціалістичному шляху. 

Адже радянська система  досягала високої 
результативності в різних історичних умовах, в мирні і воєнні 
роки – це видно на прикладі політики воєнного комунізму і 
непу, індустріалізації і колективізації, під час і після Великої 
Вітчизняної війни, освоєння цілини і підкорення космосу... 
При цьому будівництво великої держави велося за рахунок 
власних засобів на відміну від розвинутих капіталістичних 
країн, де значну частину багатств накопили грабуванням і 
експлуатацією колоніальних народів.

Наприкінці 80-х років в СРСР різко погіршувалось 
економічне становище, мав місце дефіцит товарів першої 
необхідності, викликані політичною нестабільністю і 
цілеспрямованими діями порушників порядку, які діяли за 
принципом “чим гірше, тим краще”.

Чисельність Компартії як керівної і спрямовуючої сили 
Радянського Союзу росла так швидко, що це не забез-
печувало ідейного і організаційно-кадрового зміцнення її 
рядів. Знижувалась роль Рад як органів народної влади всіх 
рівнів.

Вважаю грубою помилкою своїх попередників те, що вони 
посварилися з Церквою. Цього категорично не треба було 
робити, бо наші люди з давніх часів не можуть жити без 
віри в Бога. І Компартія України першою з усіх політичних 
партій на пострадянському просторі вибачилась перед 
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віруючими за ці наші прикрі недоліки, що випали на Церкву 
у години лихоліття.

Були й інші серйозні прорахунки, адже 
багатонаціональний радянський народ, 
Комуністична партія і Радянська держава перши-
ми у світі будували соціалізм, створювали народний 
суверенітет, тобто нову систему влади, яка не мала 
історичних і світових аналогів. Так що багато про-
блем вирішувалося методом “проб і помилок”.

Нова   історична   спільність   – 
радянський   народ

У своїй доповіді на ХХІІ з’їзді КПРС М.С.Хрущов 
сказав: “В СРСР склалася нова історична спільність 
людей різних національностей, які мають загальні 
характерні риси – радянський народ”.

Суть наукової концепції “радянського народу” як 
великого цивілізаційного проекту світового масшта-
бу полягає в тому, що він сформувався на базі суспільної 
власності на засоби виробництва, єдності економічного, 
соціально-політичного і культурного життя, однотипної 
соціально-класової структури радянського суспільства, 
загальних рис духовного обличчя радянських людей всіх 
національностей, їх способу життя, який відігравав пев-
ну роль у зростаючій різноманітності національних і 
інтернаціональних форм соціалістичної культури, широкому 
розповсюдженні російської мови як мови міжнаціонального 
спілкування. 

До об’єднуючих факторів слід також віднести належність 
до єдиної російської державності – більш довгочасну, 
чим період існування самого СРСР, у людей виробилася і 
зміцнювалася в поколіннях звичка жити разом, бути грома-
дянами однієї великої країни.
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Очевидно, що ступінь інтеграції радянського суспільства 
був значно вищим, ніж суспільства дореволюційної Росії. 
Цьому сприяли модернізація суспільства, набагато вищий 
ступінь міжрегіональної економічної інтеграції, інтенсивні 
міграційні процеси, зв’язані з індустріалізацією, освоєнням 
цілини, службою в армії, організованим переміщенням 
трудових ресурсів, урбанізацією, розвитком транспорту, 
засобів масової інформації і комунікації і т.д.

В цілому концепція “радянського народу” завжди роз-
глядалась як поліетнічна соціальна спільність народ-
суспільство, продукт тривалого розвитку єдиної держави. 
І наскільки ефективним була ця спільність, показав досвід 
Великої Вітчизняної війни. Західні політологи вважали, що 
згуртувати за такий короткий радянський відтинок часу 
півтори сотні народів і народностей в міцну сім’ю просто 
неможливо. Але Комуністичній партії і Радянській державі 
це вдалося і самовідданий й героїчний радянський народ 
здобув Велику Перемогу.

Ленінська концепція національної політики і народо- 
владдя не мала у собі обгрунтування асиміляційних дій, 
не ставила уніфікуюче завдання ліквідувати національні 
відмінності і злити народи країни в якусь безнаціональну 
спільність. Розумілось, що  зміцнення радянської спільності 
не означало зникнення націй, воно було тільки продуктом 
їх зближення і разом з іншими факторами формувало дер-
жаву народного суверенітету.

Таким чином, у рамках цивілізації створювалась 
нова сутність радянської спільності людей – “єдиний 
багатонаціональний народ”, який став основою на-
родного суверенітету СРСР.

І в цій історичній спільності багатонаціонального радянсь-
кого народу важливе місце займав 52-мільйонний народ 
України, який приймав активну участь у розбудові нового 
життя, складав кістяк кадрового потенціалу Радянського 
Союзу.
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Л.І.Брежнєв у доповіді про проект Конституції 
СРСР у 1977 році говорив: “Ми стали би на  
небезпечний шлях, якби почали штучно форсувати 
об’єктивний процес зближення націй”. 

У такому ж дусі виступав Ю.В.Андропов: 
національні розрізнення в СРСР “будуть існувати 
довго, значно довше, ніж розрізнення класові”.

У той же час антирадянські ідеологи продовжували твер-
дити, що ленінська національна політика спрямована на 
асиміляцію народів і націй, вони прийшли до висновку, що 
слабим місцем всієї радянської конструкції стали національні 
проблеми, а не економіка і соціальні відносини.

Звичайно, ступінь “радянськості” був неоднаковий 
у різних народів, у різних груп цих народів, в окремих 
індивідів, що потім проявилось при розінтеграції Радянсь-
кого Союзу в 1991 році на окремі незалежні республіки.

Зруйнування СРСР, який  президент США Рональд 
Рейган назвав “імперією зла”, означало знищення її на-
роду. Великою спецоперацією західних сил і внутрішньої 
контрреволюції стала так звана перебудова, метою якої 
був цілеспрямований демонтаж радянського народу. У 
свідомість людей інтенсивно впроваджувалась теза, що 
ніякого радянського народу (нації) не має і всі народи СРСР 
не є суспільною спільністю.

Як вже говорилося, на ліквідацію політичного, 
економічного, духовного і психологічного каркасу народів 
СРСР були спрямовані гігантські політичні, фінансові і 
культурні засоби світової імперіалістичної системи. На 
жаль, захисні системи радянської держави і суспільства не 
знайшли рішучої і адекватної відповіді на цей історичний 
виклик і в результаті чого народний суверенітет СРСР було 
втрачено.
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Руйнація   Радянського   Союзу 
 і   Радянської   України   -зрив    

першої   спроби   реального    
народного   суверенітету   держави

Наші політичні опоненти, зокрема націонал-сепаратисти, 
ніяк не можуть отямитися і як тільки можуть критикують 
концепцію “радянського народу”, Радянський Союз назива-
ють “тюрмою народів”, а історію Радянської України вида-
ють як “продажну дівку”, яка продалася москалям. Більше 
того, радянське минуле трактують за принципом “темних 
сторінок”, у нього вписується все те, чого насправді ніколи 
не було, в усіх своїх нинішніх прорахунках вбачають пере-
житки радянських часів.

Багатонаціональна союзна радянська соціалістична 
держава, до складу якої входили представники півтори 
сотні національностей і народностей, з’єднаних рівністю, 
дружбою, братством, була зруйнована підлими діями 
міжнародного імперіалізму, незграбною горбачовською 
перебудовою,  підривним курсом керівництва країни на так 
зване “нове мислення” і капіталізацію народного господар-
ства, що призвело до небувалого вибуху націоналізму в со-
юзних республіках. Войовничий націоналізм вилився в агре-
сивний сепаратизм і відіграв зловісну роль у зруйнуванні 
СРСР.

В Україні підступну деструктивну діяльність розгорнули 
РУХ та інші націоналістичні, антикомуністичні організації, 
які ставили за мету її вихід із складу СРСР. Під лозунгами 
святкування 500-річчя запорізького козацтва в міста і села 
Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, 
Харківської,  Херсонської та інших східних і південних обла-
стей на поїздах і автобусах відправилися тисячі “агітаторів” 
за “вільну і самостійну неньку”.

Населені пункти республіки наповнювалися матеріалами 
з нападками на Радянський Союз, з вимогою виходу з 
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нього України, яку нібито нещадно грабує московський 
“імперіалістичний центр”. Націонал-екстремісти намагали-
ся довести, що “погані москалі” поїдають український хліб, 
м’ясо і сало, випивають “самогонку”, Центром вивозить-
ся щороку половина вирощеного хліба, 100-120 мільярдів 
карбованців. Приводились цифри, які переконували про 
передові позиції республіки по виробництву промислової 
і сільськогосподарської продукції. Людей переконували в 
тому, що після виходу із СРСР “українці будуть жити так, 
як живуть у Європі”.

Пам’ятаю, вчені Академії наук республіки за дорученням 
Верховної Ради УРСР провели відповідні розрахунки, які 
показали абсурдність названих показників, так як вони в 
3-4 рази переважають всі реальні ресурси республіки, знач-
на частина яких споживається у її межах. Республіка була 
забезпечена власними ресурсами в нафті – тільки на 8%, 
газом – на 22%, лісоматеріалами – на 38% і т.д.

А між тим річний рівень споживання України в нафті 
складав тоді 60 мільйонів тонн, що в 10 разів перевищу-
вало її видобуток в республіці. Для населення Україна 
ввозила всі швейні машини, біля 40% радіоприймачів, 
третину мотоциклів, четверту частину пральних машин, 
велосипедів, мопедів. Україна випускала тільки половину 
потрібних їй тканин, але для їх вироблення використову-
вала 94% сировини (бавовна, шерсть), які завозилися з 
інших республік.

І якщо у 1989 році ввезення продукції (із врахуванням 
зовнішньоекономічних зв’язків) складало 54,5 мільярдів 
карбованців, то вивезення – 48,0 мільярдів карбованців, 
що на 6,5 мільярдів менше ввезення. Ось така нестиковка 
провокаційних вигадок  про “пограбування” України.

Ситуація в економіці ускладнювалася тим, що в структурі 
народного господарства України, яке історично форму-
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валося як основа важкої індустрії країни, більше двох 
третин складала енергетика і металургія, гірничорудна 
промисловість, важке машинобудування. З цими галузями 
було пов’язане життя десятків мільйонів людей, долі цілих 
регіонів. Збої у їх роботі також посилювали соціальну на-
пругу. Крім того, до цього додалися труднощі, пов’язані з 
аварією на Чорнобильській атомній електростанції, яка 
сталася 26 квітня 1986 року. 

На жаль, становище погіршувалося з кожним роком, з 
кожним місяцем. Воно було викликане зменшенням ресурс-
ного забезпечення народного господарства через розруху 
господарських зв’язків, масових зупинок підприємств через 
відсутність сировини і матеріалів, зриванням коопераційних 
поставок, страйків працівників, підбурюваних націонал-
екстремістами.

Особливо скрутно було у вугільній промисловості, що 
мені особливо пам’ятно, так як я на той час працював дру-
гим секретарем Донецького обкому Компартії України. Вес-
ною 1991 року у нас не працювала кожна четверта шахта, 
із галузі пішло 13 тисяч шахтарів і їх недокомплект скла-
дав 78 тисяч людей. Шахтарі недодали майже 12 мільйонів 
тонн вугілля і його видобуток знизився до рівня 1958 року.

Спад виробництва у вугільній промисловості 
дестабілізував роботу інших важливих для України га-
лузей народного господарства – чорної металургії і елек-
троенергетики. Дефіцит коксу, збої у поставках метало-
лому дезорганізували весь металургійний цикл. Недодано 
було 3,1 мільйонів тонн чавуна, 3,2 мільйонів тонн сталі, 
2 мільйони тонн готового прокату, 266 тисяч тонн сталь-
них труб. На електростанції було недопоставлено біля 3 
мільйонів тонн вугілля, через що виводилось із експлуатації 
по 10-15 крупних енергоблоків. Загострилось становище 
із забезпеченням паливом населення і системи житлово-
комунального господарства.
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Постраждала і соціальна сфера – різко скоротилось 
введення житла, лікарень і поліклінік, шкіл і дошкільних 
закладів, будинків відпочинку і клубів. Споживчому ринку 
недопоставили тільки продовольчих товарів на 5 мільярдів 
карбованців, а також великий обсяг предметів тривалого 
користування і масового попиту. А там часом ціни вирос-
ли у 1,5-2 рази, посилилась інфляція, розквітла тіньова 
економіка.

Зрозуміло, як вже говорилось, ці негативні явища були 
пов’язані не з існуванням Радянського Союзу, який більш 
ніж за 70 років показав свою високу ефективність в усіх 
сферах соціально-економічної діяльності. Навпаки, ці 
негативні явища були пов’язані із початком його розпаду, із 
послабленням єдності, до чого приклали руку й українські 
націонал-сепаратисти.

Противники підписання нового Союзного договору між 
радянськими республіками саме в погіршенні економіки і на 
споживчому ринку знаходили грунт для своєї провокаційної 
діяльності. Захоплені ними телебачення, радіомовлення, 
інші засоби масової інформації також стали “демократич-
ними” – як тільки могли фальсифікували і перекручували 
історію України, Велику жовтневу соціалістичну революцію 
і Велику Вітчизняну війну, прославляли злочинні дії 
українських націоналістів, вимагали покаяння комуністів 
за сталінські репресії і за голодомор, за Чорнобильську 
АЕС... Дійшло навіть до критики Переяславської Ради 1654 
року, до татаро-монгольської неволі і до древньокнязівських 
міжусобиць – братовбивств...

І всі виступи закінчувалися закликами “Комуняку на 
гілляку!”, “Геть СРСР – ярмо на шиї українського народу!”, 
“Ганьба московським окупантам!”. Все це будоражило 
суспільну атмосферу, спричиняло соціальну напругу, люди 
починали вірити цим знахабнілим націонал-демагогам.
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Зі своєї сторони, Компартія України неодноразово по-
переджувала Горбачова і його прибічників про небезпеку 
розвитку такої ситуації, але московське керівництво сприй-
мало це як акт панікування, саботажу перебудови.

У цей же час Компартія України визначила но-
вий курс партії у державному будівництві – “утвер-
дження державного суверенітету України в оновле-
ному Союзі рівноправних соціалістичних держав” 
(матеріали XXVIII з’їзду КПУ, 19-23 червня 1990 року). 
Зокрема, йшлося про пріоритет республіканських законів, 
встановлення громадянства Української РСР, встановлен-
ня України як реального суб’єкта міжнародних відносин, 
право вступати у безпосередні економічні, культурні зноси-
ни з зарубіжними державами, обмінюватися з ними дипло-
матичними і консульськими представництвами та інше.

Виходячи з цього, депутати-комуністи ініціювали 
прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 
року “Декларації про державний суверенітет 
України”.

У всесоюзному референдумі 17 березня 1991 року в 
Україні взяло участь 31 мільйон 514 тисяч чоловік (83,5% 
внесених до списків). За збереження Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік як оновленої федерації 
рівноправних суверенних республік відповіли: 
“так” – 70,2%, “ні” – 28%. У той же день відбулося 
республіканське опитування, у якому також взяли участь 
83,5% внесених до списків. На запитання: “Чи згодні 
Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу ра-
дянських суверенних держав на засадах Декларації 
про державний суверенітет України?” відповіли: 
“так” – 80,2%, “ні” – 18%.

Підписання нового Союзного договору, призначене на 20 
серпня 1991 року, було несподівано зірване утворенням у 
Москві 19 серпня Державного комітету з надзвичайного 
становища. Але члени ДКНС, які хотіли врятувати Радянську 
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владу і Радянський Союз, проявили нерішучість. Їм треба 
було вийти в ефір і прямо заявити, що Горбачов зі своїм 
оточенням зраджує державі і народу, що ніякого оновлення 
соціалізму немає, а є параліч економіки і управління. 

На жаль, державну владу в СРСР  у серпні 1991 року 
захопили антирадянські контрреволюційні сили, які після 
розправи з ДКНС розправились з усією радянською спад-
щиною, що була створена кількома поколіннями людей.

Серпневі події у Москві в свою чергу спровокували про-
голошення незалежності союзних республік.

Верховна Рада України 24 серпня 1991 року май-
же одноголосно прийняла “Акт проголошення 
незалежності України”. 

Політбюро ЦК Компартії України охарактери-
зувало це рішення як історичне, прийняте завдя-
ки спільним діям політичних сил у парламенті, 
що є логічним кроком в утвердженні суверенної 
державності України і відповідає програмній меті 
Компартії, визначеній XXVIII з’їздом.

Щоправда, невдовзі вияснилося, що націонал-
сепаратистським силам були потрібні не тільки суверенітет 
і незалежність України, але й відмова від побудови 
соціалізму, що спричинило Укази Президії Верховної Ради 
про тимчасове припинення (26 серпня 1991 року), а потім 
і заборону діяльності Компартії України (30 серпня 1991 
року). Було привласнено її майно і фінанси, були знущання 
і цькування чесних комуністів у пресі і на роботі.

Все це робилось для того, щоб знешкодити системоутво-
рюючий партійний каркас Радянської України, адже партія 
була головною організуючою, координуючою і мобілізуючою 
силою, здатною управляти державою і направляти лю-
дей шляхом глибокого соціального обновлення. Тільки 
в результаті нашої активної боротьби Конституційний 
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Суд України у грудні 2001 року відмінив ці антизаконні, 
антиконституційні Укази Президії Верховної Ради.

У ході президентських виборів 1 грудня 1991 року 
відбувся Всеукраїнський референдум, в якому взяло 
участь 31 мільйон 891,7 тисяч чоловік (84,2% внесених до 
списків). З них 28 мільйонів 804,1 тисяч чоловік (90,3%) 
відповіли “так” на запитання “Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності України?” Такий високий про-
цент прихильників незалежності України говорить про те, 
що на той момент СРСР існував лише номінально.

8 грудня 1991 року у Біловезькій Пущі державні 
руйнівники Радянського Союзу, національні зрадники Росії, 
України і Білорусії (не буду називати прізвищ цих прокля-
тих народом запроданців) створили свою “чорну справу” 
–  підписали злочинний текст про те, що “Союз як суб’єкт 
міжнародного права і геополітична реальність припиняє 
своє існування”.

Відчуваючи тваринний страх за створений груповий 
злочин, сепаратисти відразу ж по-холуйськи подзвонили 
своєму фактичному господарю американському президен-
ту Джорджу Бушу-старшому, щоб “на випадок чого” отри-
мати підтримку ззовні, сховатися за його спину.

Верховна влада СРСР мала законне право і реальну силу, 
щоби рішуче і швидко нейтралізувати сепаратистську 
вихідку і різко повернути руль управління державою в сто-
рону дійсного відновлення політичної стабільності. Народи 
Радянського Союзу були за такі дії. Адже розвалу СРСР 
хотіли тільки націоналістськи налаштована верхівка дея-
ких республік і продажні до мозку кісток “агенти впливу” 
Заходу.

Маючи всю повноту верховної влади, президент і ген-
сек партії Горбачов у цей критичний момент не виконав 
своїх законних конституційних і партійних обов’язків, 
проявив властиве йому елементарне боягузтво, самовільно 
розпустив КПРС, сприяв знищенню Радянського Союзу.  
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Ось чому народ ставиться до нього з вічним презирством і 
прокляттям.

25 грудня 1991 року Союз Радянських 
Соціалістичних Республік припинив своє існування. 
На його території на одній шостій частині планети утвори-
лось 15 суверенних республік.

Так закінчилася історія великої супердер-
жави, яка об’єднувала трьохсотмільйонний 
багатонаціональний народ. “Контужений” перебудо-
вою радянський народ був “розсипаний” – залишилась 
маса людей, які не володіють надособистою свідомістю і 
колективною волею, не здатні поки-що до організованого 
політичного супротиву за свої законні права і свободи.

Крах Радянського Союзу був крупною геополітичною 
катастрофою ХХ віку, це стало жорсткою драмою для ба-
гатьох мільйонів людей планети. Радянський період не був 
“чорною діркою” чи “білою плямою” в історії України й 
інших республік. Радянський Союз не був “імперією зла” 
чи якимось авторитарним монстром  – це наш найближчий 
родич, це наше славне минуле, це фактично ми самі. 

Не будемо забувати, що ми живемо на радянській 
матеріально-виробничій власності, що поки що за роки 
незалежності нічого не побудували, хіба що якесь 
примітивне підприємство по виробництву чогось подібного 
на “пепсі-колу”. А наші фабрики і заводи, наші шахти і руд-
ники, наше сільське господарство, наші залізниці і трубопро-
води, наша житлово-комунальна і дорожньо-транспортна 
інфраструктура, наше військове озброєння – все це багата 
спадщина соціалізму, яку кримінально-олігархічні клани з 
вовчим завзяттям розподіляють і перерозподіляють, “при-
хватизують” і крадуть.
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Ми із вдячністю згадуємо, що саме Радянський Союз 
завдяки своїми потужними соціально-економічним й 
ідеологічним потенціалами, своєю військово-оборонною 
могутністю захистив Європу від фашистської окупації і 
врятував людство від третьої світової війни, стимулював 
звільнення колоній, прискорив гармонізацію соціальних 
відносин у західних країнах і тим самим благотворно впли-
вав на світовий хід історії.

Разом із СРСР зруйновано і світовий табір соціалізму, 
представлений країнами Східної Європи. Але соціалізм 
не пішов із світової арени. Півтора мільярди людей живе 
сьогодні в різних країнах світу у суспільно-політичній 
системі, яка йменує себе соціалізмом і продовжує йти шля-
хом соціалістичних перетворень. 

В одній із провідних країн – Китайській Народній 
Республіці виробничі продуктивні сили розвинуті на рівні, 
який досягає, а в ряді випадків перевищує рівень продук-
тивних сил сучасного капіталізму. Досить сказати, що 
сьогодні на долю Китаю приходиться більше світового 
економічного росту, ніж на долю США. Так що у ситуації 
глобальної взаємозалежності країн і регіонів цілком мож-
ливо саме Китай прокладе нову траєкторію соціалістичного 
розвитку, яка потім буде розповсюджена на весь світ. Це 
ще раз підтвердив 17 з’їзд Комуністичної партії Китаю, який 
відбувся у жовтні 2007 року.

Успішно будують матеріально-виробничу базу соціалізму 
В’єтнам, Куба, Лаос, Північна Корея, окремі країни 
Латинської Америки.

Як бачимо, марксистсько-ленінська теза про те, що “за-
гальна криза капіталізму продовжує поглиблюватись”, 
зовсім не застаріла. Капіталізм не може вирішити ні однієї 
із сучасних світових проблем, якими є бідність, екологічні 



95

і терористичні ризики. Ведучі капіталістичні країни, за-
охочуючи створення глобальної системи економічної 
взаємозалежності, використовують цю систему тільки 
для підтримання рівня життя своїх країн, які охоплю-
ють не більше мільярда людства (так званий “золотий 
мільярд”), тоді коли на планеті населення складає більше 
6 мільярдів, загострюючи цим протиріччя між розвину-
тим регіоном Півночі і цілковитими злиднями, епідеміями 
і голодом Півдня, а також повністю розслаблюючись перед 
ісламським тероризмом.

Злочинна руйнація Радянського Союзу, руйнація 
його складової частини Радянської України – це 
результат реалізації підступного плану знищення 
першого у світі народного суверенітету робітничо-
селянської держави. 

Та з минулого ми беремо не холодний попіл 
руйнівників, а гарячий вогонь творців. І на цьому  
творчому потенціалі трудовий народ України 
обов’язково збудує нове життя, збудує соціально 
орієнтоване народне господарство, збудує політично 
суверенну і економічно незалежну державу, де 
справжніми господарями будуть трудящі.
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ІІІ. НАРОДНИЙ   СУВЕРЕНІТЕТ:
ПРОБЛЕМИ   І   ПЕРСПЕКТИВИ

“Помаранчева”   революція   2004   року
і   наступні   дії   правлячого   президентського    

режиму –акт   десуверенізації   України

Протягом усіх епох люди прагнули матеріального 
благополуччя, хотіли бути вільними й рівноправними 
і щоби весь світ був справедливим. І сьогодні ба-
зою політичної, соціальної і моральної стабілізації 
суспільства, його державного суверенітету є перш за 
все матеріально-економічна основа.

 Контрреволюційне перетворення колишньої Української 
Радянської Соціалістичної Республіки, яка була надійним 
оплотом національної самоповаги, стабільності й гідності і 
де люди були рівними, справедливими, гордими, справжніми 
господарями своєї долі і своєї країни – в нинішню Україну, 
яка з кожним роком втрачає свої позиції і стає маргинальним 
явищем на узбіччі цивілізації і де люди стали біологічним 
придатком державної машини, пішаками в комерційних 

Все революционные партии, ко-
торые до сих пор гибли, - гибли от-
того, что зазнавались и не умели 
видеть, в чем их сила, и боялись 
говорить о своих слабостях. А мы 
не погибнем, потому что не боим-
ся говорить о своих слабостях и 
научимся преодолевать слабости.

В.И.Ленин.
(Полное собр. соч., т.45, с.118).



97

справах новоявлених власників, – цей історичний процес 
дуже болючий.

Адже український народ нічого не вибирав – ні 
зміну суспільного ладу, ні втрату своїх трудових 
заощаджень, ні радикальні ринкові реформи, ні 
приватизацію загальнонародного добра. Йому ці пи-
тання нав’язала правляча націонал-номенклатурна 
верхівка. Народ не був готовий до такого “волевияв-
лення”, не готовий був самореалізуватися для супро-
тиву чужим системам і проектам напівколоніального 
характеру.

І ось вже 16 років Україна знаходиться в стані про-
голошеного політичного суверенітету і економічної 
незалежності. На жаль, цей історичний період не 
став здобутком для зміцнення могутності держави 
і підвищення добробуту народу. І ці 16 років – це 
дорога в Нікуди. Україна все більше стає залеж-
ною від Заходу територіальною провінцією. Дійшло 
до того, що суверенний український народ володіє 
тільки символами суверенітету - прапором, гімном і  
гербом.

За роки незалежності промисловість скоротилася напо-
ловину, сільське господарство відкинуто на 50 років назад. 
Виробництво зерна і поголів’я великої рогатої худоби зараз 
менше, ніж у царські часи. В радянські часи відбувалося 
зближення дружніх класів і соціальних груп. Нині маємо 
розлом суспільства на купку дуже багатих і десятки 
мільйонів бідних людей. Відбувається деградація людсько-
го потенціалу. Україні загрожує територіальний розподіл 
на західну і східно-південну частини.

Через усі ці роки наскрізною лінією проходить вуль-
гарна брехня народу зі сторони тих, хто узурпував владу 
і власність. Декларуючи на словах свою нібито відданість 
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демократичним принципам і свободам, правлячий пре-
зидентський режим грубо і безцеремонно дурить людей 
буквально на кожному кроці, прикриваючи цим свою 
цілковиту безпорадність і управлінську бездарність, тоталь-
ну корупцію, безперспективність і тупіковість свого курсу, 
свою повну безвідповідальність і паразитичний характер. І 
ця брехня проведена в ранг офіційної державної політики, 
мовляв, “піпл схаває”.

Відвертий цинізм і фарисейство внутрішніх кримінальних 
націонал-олігархічних кланів інспірується США і їх 
західними сателітами, які вбачають територію України як 
бойовий плацдарм у центрі Європи і прямий вихід на Росію. 
Саме з цією метою Україні нав’язана так звана “кольоро-
ва революція”. Націонал-демократам при підтримці своїх  
заокеанських господарів вдалося оволодіти виборцями у 
ході “помаранчевої” революції 2004 року, коли після неза-
конного третього туру “піррову перемогу” отримав амери-
канський ставленик Віктор Ющенко.

Вся влада – від столиці до далекого села – виявилася в 
руках “помаранчевих” націонал-демократів, для яких го-
ловним стало особисте збагачення за рахунок повного 
грабування залишків загальнонаціонального багатства, 
переділу в своїх інтересах власності конкурентів і дальше 
посилення експлуатації трудящих мас. Уряд тодішнього 
прем’єр-міністра Тимошенко періодично “організовував” 
у 2005 році кризи – газову, бензинову, м’ясну, цукро-
ву й інші, наживаючись на різниці нових і старих цін. В 
усіх владних ешелонах процвітала політична корупція і 
безвідповідальність чиновників.

Зовнішня західновекторна політика України спрямова-
на на підготовку території країни до масштабного прода-
жу транснаціональним компаніям. Під диктовку крупного 
капіталу, який фінансував вибори Ющенка, пишуться нові 
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приватизаційні плани, продається все те, що не встигла 
продати попередня влада Кучми.

Активізувалися дії щодо вступу України до НАТО, 
ЄС і до Світової організації торгівлі, що може зробити 
територію нашої країни військовим полігоном Альянсу і 
перетворити її в політичну і економічну залежність від За-
ходу. Націонал-демократи як тільки можуть загострюють 
відносини з братньою Росією й іншими колишніми радянсь-
кими республіками.

На парламентських виборах 26 березня 2006 року пе-
ремогу здобули Партія регіонів як партія вітчизняної 
буржуазії, Комуністична і Соціалістична  партії, які активно 
пропагували ліві лозунги й ідеї. У дію вступила ініційована 
комуністами конституційна реформа, яка перетворила 
президентсько-парламентську республіку в парламентсько-
президентську, що дало можливість створити у Верховній 
Раді  Антикризову коаліцію у складі ПР, КПУ і СПУ і 
сформувати у серпні 2006 року коаліційний уряд, до якого 
увійшли представники нашої партії.

При цьому наша партія і її парламентська фракція 
виходили з того, що ми об’єднуємося не з депутата-
ми буржуазної Партії регіонів, а з 9 мільйонами 
виборців, які голосували за її ліві лозунги і 
обіцянки. Своєю участю в Антикризовій коаліції і в 
коаліційному Уряді Віктора Януковича ми певним 
чином позитивно впливали на ситуацію в країні, на 
виконання загальнодержавних і загальнонародних 
завдань.

Але у нас було дуже мало часу. Ющенко і його “пома-
ранчеве” оточення 2 квітня 2007 року оголосили незаконні 
дострокові парламентські вибори, які кілька разів перено-
силися і нарешті відбулися 30 вересня. Мета “помаранче-
вих” зрозуміла – поставити країну на межу громадянського 
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конфлікту, повернути Ющенкові всі старі президентські по-
вноваження, забезпечити йому другий термін президентства.

В Україні знову продовжується хаос і політичне безлад-
дя. Ющенко і його команда саботують нормальну роботу 
Верховної Ради шостого скликання, намагаються дискре-
дитувати її в очах наших громадян і створити у людей ілюзії 
необхідності “міцної руки”, ліквідувати парламентаризм 
як одну із ознак суверенітету і демократії і встановити пре-
зидентський абсолютизм як форму державного устрою. І 
поки в парламенті рветься до влади так звана демократична 
коаліція популістів, паралізованих корупцією і демагогією, 
між кримінально-олігархічними угрупуваннями йде цинічна 
торгівля принципами і портфелями. 

У цій складній ситуації тільки фракція КПУ і її 
політичні союзники зберігають відданість своїм про-
грамам, працюють на інтереси всіх громадян.

У той же час ростуть ціни на товари першої необхідності. 
Насувається енергетична криза, країна не готова до зими. 
Низька ефективність виконавчої і судової влади. Це дуже 
серйозні симптоми страшної політичної і соціальної біди, 
яка в черговий раз наступає на нашу землю.

Таким чином, “помаранчева” революція 2004 
року, дострокові парламентські вибори 2007 року 
– це акт десуверенізації України, акт зниження 
рівня і якості життя трудового народу, його участі 
в управлінні державою. А Україна тим часом усе 
швидше і швидше рухається до глибокої політичної і 
соціально-економічної прірви.

Виживання   українського   народу

Розглядаючи ідеї суверенітету, ми повинні зосе-
реджуватись на його економічному аспекті, який є 
фундаментом добробуту населення і економічної 
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незалежності держави, саме на цьому зростанні 
формується соціальна політика.

Використовуючи економічні можливості, можна ще вище 
підняти суверенітет, права і свободи кожної людини як го-
ловного конкурентного капіталу, головного джерела роз-
витку України. І для того, щоби країна стала ще сильнішою 
і багатшою, необхідно зробити все для нормального життя 
кожного громадянина.

Для розкриття такого потенціалу потрібно створи-
ти безпечні умови життя, забезпечити комфортабельне 
житло, безперебійне постачання гарячої води і електри-
ки, якісне харчування,  добротний одяг, хорошу освіту, 
поліпшити стан здоров’я, зменшити бідність, знизити 
рівень злочинності, домогтися більш високої тривалості 
життя. Як бачимо, мова йде про виживання українського 
народу у цей скрутний період нашого часу.

Згадаймо, як починались радикальні ринкові ре-
форми? – нібито хотіли підвищити продуктивність праці, 
економічність, зробити товари якісними, дешевшими, тоб-
то хотіли підняти загальний рівень життя.

А що отримали? – загальна ефективність економіки ста-
ла нижчою, ніж у радянські часи, занепад інфраструктури 
– дороги, трубопроводи і житло,  падають енергоємність 
і фондовіддача, інноваційна активність майже на нулі. 
Знижується міра економічної свободи, доля у виробництві 
високотехнологічної продукції, індекс креативності і т.д., 
різко впала якість життя.

За даними Національної Академії наук України, ком-
прадорською буржуазією з країни за роки незалежності 
вивезено 50 мільярдів доларів США, у той же час внесе-
но прямих інвестицій в 2,5 раза менше. Головна причина 
– невизначеність і відсутність політичної і економічної 
стабільності, тобто непередбачувані наслідки розвитку 
ситуації в Україні. Це в свою чергу також негативно впливає 
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на рівень суверенітету і незалежності країни, на рівень до-
бробуту людей.

Правлячий президентський режим любить говорити про 
високі темпи української економіки, про зростання валово-
го внутрішнього продукту. Так, зростання є, але воно йде 
від того рівня, до якого допустилися, і придатне лише для 
порівняння із самим собою, для власного самозамилування. 

Якщо наприкінці 80-х – на початку 90-х років Україна по-
ступалася за найважливішими параметрами розвитку лише 
країнам “золотого мільярда”, а серед 15 республік СРСР 
була найбільш розвинутою, то нині рівень економіки впав 
і становить лише 68% від рівня 1990 року, її випереджає 
вже три чверті населення Європи.  

В країні зростає безробіття, низька заробітна плата, 
пенсії, стипендії. Ростуть ціни на продукти харчування, 
житлово-комунальні і транспортні послуги, на матеріали і 
енергоресурси і в той же час відбувається паралельне змен-
шення долі зарплати у собівартості вітчизняних товарів. 
Платними стають освіта і медичне обслуговування, інші 
послуги населенню.

Сьогодні за кордоном за різними даними працює 
5-7 мільйонів громадян України. Це найбільш пра-
цездатна трудова сила – вона тільки у 2006 році перевела 
на батьківщину грошові перекази, які забезпечили біля 8% 
національної економіки. Українські гастарбайтери потра-
пляють до інших країн легально туристами, а потім неле-
гально залишаються там працювати. 

Якщо і далі так буде продовжуватися, то скоро вся Україна 
працюватиме на Заході. Українські роботодавці втрачають 
кваліфікований потенціал, а нелегальний трудовий мігрант 
наражає своє життя на небезпеку. 

Україна повинна підвищувати рівень зарплати і зменшу-
вати на неї податкові нарахування, активніше застосовува-
ти політику зворотньої міграції, тобто повернення людей 
після тимчасового перебування за кордоном,  щоб люди 
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працювали  на себе і на суверенітет своєї країни, а не шука-
ли щастя деінде.

Абсолютна більшість громадян розуміє, що голов-
на “ідея” нинішнього дня – це підвищення рівня 
життя, збереження українського народу, а також 
свобода і справедливість. У цій тріаді цінностей, які мо-
жуть консолідувати суспільство, найбільш змістовним є по-
няття матеріального благополуччя, яке визначає загальний 
рівень життя населення. 

Я думаю, що питання виживання нашого народу 
і нашої країни полягають перш за все у подоланні 
бідності. Адже згідно офіційної статистики, в Україні до-
ходи 10% самих багатих людей перевищують доходи 10% 
самих бідних у 40-50 разів. А доходи окремих мільярдерів 
перевищують мінімальну зарплату бідних у 5-10 тисяч 
разів. Для порівняння: в СРСР різниця між найвищою і 
найнижчою зарплатою складала 4-5 разів, нині у Швеції 
цей розрив у доходах не перевищує 4 рази, в середньому по 
Європі – 6-7 разів, в Японії –  5, у США – 9.

В Україні має місце сильна диференціація доходів по га-
лузям і регіонам. І якщо зарплата “середнього українця” 
все-таки росте, хоч і “з’їдається” інфляцією, але це 
відбувається за рахунок працівників найбільш благополуч-
них галузей (металургійної, будівельної, видобутку вугілля 
і залізної руди) і регіонів-донорів (лідерами в оплаті праці є 
Донецька, Дніпропетровська і Запорізька області, м.Київ). 
Водночас багатьом приходиться жити за межею бідності. 
Зарплата кожного четвертого працівника не піднімається 
вище рівня прожиткового мінімуму.

Ми вже не раз про це говорили, що для росту зарплат 
українська економіка має запас, так як вона надто енерго- 
і матеріалоємна. А затрати на оплату праці у собівартості 
виробництва дуже невеликі – максимум 10%. Оптималь-
ний шлях розвитку – зниження затрат на енергоресурси і 
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підвищення рівня зарплат. Слід узаконити науково обгрун-
товану мінімальну величину заробітної плати, яка повин-
на складати не менше 2,5 розміру прожиткового мінімуму, 
щоби забезпечити не тільки всі затрати працюючого, але і 
утриманців. 

Необхідно законодавчо утвердити підвищення долі опла-
ти праці в національному продукті  до 55-60%, саме такий 
рівень дотримується у більшості розвинутих країн Захо-
ду. Пропонуємо замість загальної 15% податкової став-
ки ввести на високі прибутки 30-40%. На задоволення 
невідкладних потреб трудящих можна використати прибу-
ток від націоналізації і продажі лікеро-горілчаних і тютюно-
вих виробів, здійснити інші заходи.

Зрозуміло, що бідні і дуже бідні, які складають 80% на-
селення, не мають матеріального достатку, який міг би 
дозволити їм нормально харчуватися, одягатися, мати 
житло, виховувати дітей, мати доступ до високоякісної 
освіти, охорони здоров’я, відпочинку, культури, засобів 
комунікації. Зберігається серйозний розрив за рівнем при-
бутку між містом і селом, в результаті чого відбувається 
відтік залишків сільського населення в міста і ще більше за-
пущення сільської місцевості.

Ось чому необхідно відновити умови розвитку “людсь-
кого капіталу”, “інвестиції в людину”, “індекси розвит-
ку людського потенціалу”. Це значить, що пріоритетним 
для економіки повинна бути соціальна ефективність, а не 
прибуток купки олігархів і вищого чиновництва, здобутий 
ціною розрухи людей, суспільства, природи.

В інших країнах світу в умовах подібного розриву між 
рівнями життя людей відбуваються соціальні протести і 
навіть революції. Ми також не можемо індиферентно ста-
витися до різкої матеріальної прірви між багатою меншістю 
і бідною більшістю. Образно кажучи, бідність – це сна-
ряди капіталізму на соціальному фронті країни, це “міни 
сповільненої дії”, які можуть у будь-який момент вибухнути.
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Ця диференціація є важливим фактором суспільно-
політичного розвитку. Править процесом кримінально-
олігархічний режим, який фактично узурпував владу, а 
народ використовує як демократичну ширму для свого ре-
ального повновладдя. Люди вже не вірять, що діяльність 
державного апарату на різних рівнях спрямована на за-
безпечення їх політичних і соціально-економічних прав. В 
результаті великий розрив між бідними і багатими легко 
трансформується в кризу довіри народу до влади.

І саме народ в Україні як єдина історична спільність 
поки-що відсторонений від влади, хоча це реально 
проголошено в Конституції. Насправді, влади на-
роду як його конституційного права брати участь 
у вирішенні державних справ немає. Хіба-що під час 
виборів проявляється певною мірою його роль як населен-
ня, яке сприймається правлячим буржуазним режимом як 
електорат, як плебеї і люмпени, яким можна щось обіцяти і 
багато брехати, дати трошки “хліба і видовищ”, щоб тільки 
отримати його голоси і забути до наступних виборів.

Наприклад, у своїх передвиборних обіцянках Блок Юлії 
Тимошенко взяв на себе зобов’язання за два роки після при-
ходу до влади повернути всі заморожені заощадження ра-
дянських часів. Нагадаю у цьому зв’язку, що ще у 2004 році 
Тимошенко на одному з мітингів пообіцяла переоцінити 
об’єкти стратегічної власності, “які розікрали клани”. Але 
цього за часів її першого прем’єрства не було зроблено. Те-
пер про реприватизацію справа вже не йде. Юля Тимошен-
ко обіцяє провести детінізацію економіки, заставити великі 
корпорації платити податки і залучити іноземні інвестиції 
для цієї мети.

Зрозуміло, що економіці чужі політичні реверанси і 
обіцянки політиків вирішити цю життєвоважливу про-
блему у найближчі роки. Адже суха статистика говорить, 
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що загальна сума проіндексованих трудових заощаджень 
нараховує понад 130 мільярдів гривень. За десять років 
(1997-2007 роки) населенню виплачена компенсація у 
розмірі 4,1 мільярдів гривень, з них 2,3 мільярдів гривень 
– грошові виплати і 1,8 мільярдів гривень – погашення 
заборгованості за житлово-комунальні послуги. У бюджеті 
2007 року на повернення обезцінених заощаджень перед-
бачено 650 мільйонів гривень. При таких темпах виплат 
Україні знадобиться понад 200 років, щоби розрахуватися 
з колишніми вкладниками.

На мій погляд, безумовною вимогою суверенітету 
України стане відродження міцної централізованої 
держави. Наше суспільство зможе вижити тільки тоді, 
коли матиме високе пристосування – інтелектуальні та 
організаційні заходи передбачення змін ситуації і швидкої 
та адекватної реакції на них.

Для цього необхідно відновити світогляд і культур-
ну роль держави, необхідно створити соціальні умови, 
які б відповідали вкоріненим в нашу культуру уявлен-
ням справедливості. Україні потрібна нова економічна 
політика, нова індустріалізація, потрібна націоналізація 
стратегічно важливих галузей, нова фінансова політика 
і нова податкова політика, які би дозволили громадянам 
країни перерозподілити дохід на користь найбільш бідних і 
незаможних прошарків населення.

Необхідно, щоб Україна стала відкритою країною, яка 
бере все найкраще, що зроблено в інших країнах – чи то За-
ходу, Сходу чи то Європи, Азії. Сильна сторона України – 
конкурентноздатний людський капітал. І цю перевагу треба 
розгорнути у просторі і часі – гордитися не тільки тим, що 
наші люди розумні і освічені, а передавати ці знання новим 
поколінням кадрів, які дадуть реальну віддачу.

Напевне, головне в інфраструктурі виховання на-
роду – освіта. Дехто думає, що вступом у так званий Бо-
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лонський процес вирішимо всі проблеми. На жаль, наші 
вузи не мають необхідної матеріально-навчальної бази, 
вони не завжди добре озброєні сучасним  інтелектуальним 
продуктом. Потрібно модернізувати освіту, щоби наші ви-
пускники були рівними випускникам Гарварда, Кембріджа 
і Оксфорда. Це дасть можливість Україні стати економічно 
процвітаючою, політично стабільною, висококультурною 
державою і впливати на світову політику.

В плані збереження українського народу треба ска-
зати, що у 1991 році в Україні проживало 52 мільйони 
чоловік, а нині маємо тільки 46 мільйонів, тобто на 
6 мільйонів менше. Чинниками такого неухильного зни-
ження чисельності українців є переважання смертності над 
народжуваністю, зростання кількості хворих. Тривалість 
життя, яке в радянський період було збільшено в два рази, 
стрімко скоротилось на 10 років, українці живуть в серед-
ньому на 10-12 років менше, ніж європейські громадяни, і 
займаємо по цьому показнику останнє місце в Європі.

Вклад у високу смертність вносять ліквідація безплатної 
охорони здоров’я, недоступність кваліфікованої медичної 
допомоги значній частині людей. Смертність працездат-
них, особливо серед чоловіків і людей молодого та серед-
нього віку, збільшилась у три-чотири рази і складає 30% 
від всіх смертей, що в декілька раз перевищує аналогічні 
показники в Європі. Викликає занепокоєння поглиблення 
диспропорції між чоловіками, котрі живуть у середньому 
62 роки, та жінками, середня тривалість життя яких стано-
вить 76 років.

Нинішній соціально-економічний курс “забезпечив” 
країні страхітливо низький рівень життя і загальну 
безвихідність існування. Люди втрачають впевненість 
у майбутньому, втрачають психологічну рівновагу, в 
результаті цього збільшується кількість самогубств. 
Алкоголізм і наркоманія, тютюнопаління, туберкульоз та 
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інші соціальні хвороби, страшні наслідки Чорнобильської 
катастрофи, ВІЧ/СНІДу й інші інфекційні епідемії позна-
чаються на генному рівні – здоров’я новонароджених, дітей 
дошкільного і шкільного віку привертає серйозну увагу – 
тільки третина дітей народжується здоровими і лише 15% 
старшокласників залишаються такими. За такої ситуації із 
10 юнаків до 60 років доживуть тільки шестеро, а серед 20-
річних – менше половини.

Цей страшний процес депопуляції тільки набирає сили, 
через якихось 15-20 років нас буде 30-35 мільйонів. І це 
тоді, коли родюча українська земля може нагодувати 150 
мільйонів чоловік. Та замість того, щоб боротися зі хворо-
бами і смертністю, збільшувати якість і тривалість життя, 
політичні партії в ході останніх парламентських виборів 
“змагалися” в тому, хто більше заплатить за народження 
дитини. І це вже стало трендом. А як ця дитина буде жити 
далі? Безпритульні діти складають нині 150-200 тисяч, ве-
лика кількість неповнолітніх є сиротами. Які з них будуть 
батьки? Які з них будуть громадяни?

Молодь сьогодні є однією з уразливих в плані можливо-
стей працевлаштування. Тому зміст професійних освітніх 
програм, стан здоров’я молоді повинні відповідати ре-
альним потребам ринку. Крім того, необхідно забезпечу-
вати гарантії надання першого робочого місця молодим 
спеціалістам, а також звільненим у запас воїнам, допомага-
ти молодим сім’ям.

Результати демографічних трансформацій для України 
цілком очевидні: загроза втрати стратегічних територій, 
дефіцит трудових ресурсів, крах пенсійної реформи, загаль-
на економічна криза. 

Виходячи з цього, стратегічним напрямом державної 
політики в Україні має стати збереження, зміцнення та 
поліпшення репродуктивного здоров’я населення, змен-
шення рівня материнської і дитячої смертності, зміцнення 
здоров’я дітей і підлітків, утвердження в суспільстві ідеології 
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здорового способу життя, забезпечення доступності надан-
ня медичної допомоги населенню, поліпшення якості життя 
хворих, які страждають від хронічних хвороб, потерпілих 
від чорнобильської катастрофи та інвалідів.

 Для цього необхідно використовувати повноцінну 
диспансеризацію, сучасну діагностичну базу, відновити 
систему лікувально-оздоровчого, санаторно-курортного і 
туристично-спортивного відпочинку трудящих. Економіка 
суверенної держави повинна працювати на життя і 
здоров’я суверенних людей, котрі розвиватимуть суве-
ренну економіку, забезпечуватимуть засади соціальної 
справедливості.

Таким чином, саме збереження народу повинно 
стати метою і засобом відновлення держави, утвер-
дженням її народного суверенітету. 

Народовладдя    
як   основа   суверенітету
і   незалежності   держави

Будучи сама собою, Україна повинна повноцінно і 
рівноправно взаємодіяти з усіма народами Сходу і Заходу, 
Півночі і Півдня. Необхідно тільки чітко визначити наше 
відношення до світоглядних ідей, які покладаються в осно-
ву суспільного устрою і світового порядку. Необхідно виз-
начити загальнонаціональні позиції з питань суверенітету 
і незалежності держави, з питань свободи і прав людини, 
визначити ці цінності в системі традицій і менталітету 
нашої країни і народу.

Детально ці проблеми підняті мною в законопроекті 
“Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 
України”. Основною метою його реалізації є подолання 
системної кризи в українському суспільстві, перехід країни 
до сталого соціально-економічного розвитку, утверджен-
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ня демократичних засад суспільного життя і верховенства 
права, забезпечення реальної політичної і економічної 
незалежності України, зміцнення її національної безпеки 
і оборони, утвердження як повноправного члена світового 
співтовариства. Більш детально про це говориться у книзі 
«Бедные и богатые».

Як я вже писав у книзі “Национальная идея Укра-
ины”, “національна ідея – це результат довготри-
валого і динамічного процесу історичного розвитку 
українського народу. На нинішньому етапі її можна 
сформулювати так: - це справжнє народовладдя, це 
реальний народний суверенітет і реальна економічна 
незалежність України, її безумовний авторитет у 
світі, добробут і щастя українського народу, високий 
рівень і висока якість життя кожної нашої людини”.

Виходячи з цього, національні інтереси України 
у внутрішній політиці – це збереження власного наро-
ду, нарощування і зміцнення економічного потенціалу, бо-
ротьба проти остаточного розкрадання загальнонародної 
власності і продажу землі, підтримка і стимулювання кон-
курентноздатного вітчизняного товаровиробника, захист 
внутрішнього споживчого ринку від низькопробної західної 
продукції, розширення виробництва і створення нових 
робочих місць, неухильне підвищення заробітної плати, 
пенсій і стипендій до гідного людського рівня, забезпечен-
ня безоплатного навчання і медичного обслуговування на-
селення, боротьба проти корупції і злочинності, розвиток 
української мови і надання російській мові офіційного ста-
тусу другої державної мови, захист конституційних прав і 
свобод кожної людини.

Національні інтереси України у зовнішній політиці 
– це утвердження й зміцнення незалежності і суверенітету 
країни в умовах міжнародної глобалізації й інтеграції, 
боротьба проти тероризму, розширення та активізація 
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політичних, економічних, культурних, гуманітарних 
зв’язків із іншими країнами, наповнення конкретним і реаль-
ним змістом Угоди про Єдиний економічний простір у складі 
України, Російської Федерації, Казахстану та Білорусі, 
синхронізація українсько-російської євроінтеграційної 
політики, збереження нейтрального статусу, боротьба про-
ти вступу України у НАТО, проти її участі у створенні яко-
гось “санітарного кордону” і системи ПРО навколо Росії, 
проти участі наших Збройних Сил у так званих миротвор-
чих операціях під егідою США, боротьба проти поспішного 
вступу України на кабальних умовах у Світову організацію 
торгівлі і в Європейський Союз.

У той же час ми, комуністи, розуміємо, що без певної 
ступені відкритості, без певної долі впливу наднаціональних 
структур неможливо модернізувати економіку, неможливо 
здійснювати міжнародну торгівлю, неможливо розвивати 
інформаційні, нано- і біотехнології. Це означає, що немож-
ливо розвиватися, ми повинні гідно відповісти на виклики 
глобалізації, бути прихильниками природної політичної, 
економічної, ідеологічної конкуренції. При цьому повинні 
враховуватися національні традиції, менталітет, структура 
держави.

Деякі політологи пишуть, що нині, у вік інтеграції і 
взаємозалежності значення суверенітету певною мірою 
знижується. В якості десуверенізації приводиться 
Євросоюз. Я вважаю, що зміст суверенітету як “повнота 
і незалежність влади” змінюється залежно від політичної  
системи, правлячого режиму, моделі економічного  
розвитку та зовнішніх зносин держави.

Серед принципів могутності все чіткіше виступає передо-
ва наука, моральні заохочення, динамічна промисловість, 
справедливі закони, особиста свобода, побутовий ком-
форт. А основним ресурсом забезпечення суверенітету 
виступає не просто оборонна потужність, а комплексна 
конкурентноздатність.
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Видатний філософ ХХ століття Микола Бердяєв сказав: 
“Необхідно боротися за свободу і справедливе суспільство. 
Без свободи не може бути справедливості. Справедливість 
вимагає свободи всіх людей”.

Свобода також має свій зміст. Провідні телеканали, інші 
засоби масової інформації стали інструментом в руках 
олігархічних груп і використовуються ними для захоплен-
ня нових об’єктів державної і приватної власності і участі 
в їх розподіленні.

Демократія має одного спільного ворога – корупцію, коли 
все продається, все купляється. На жаль, влада і власність, 
політика і бізнес у нас єдині і нерозділені. А це значить, що 
будь-які зміни у правлячій еліті – це не рутинний процедур-
ний захід, а фактично акт здачі-прийомки всіх ресурсів, яки-
ми володіє країна, і виписування генеральної довіреності 
тим чи іншим групам і людям на управління певними ча-
стинами національного багатства. Вся ця ситуація складає 
основний нерв нинішньої гострої політичної боротьби, ша-
рахання між “свавіллям влади” і “владою свавілля”.

У боротьбі за справедливість держава повинна показа-
ти свою ефективність у забезпеченні розвитку економіки 
і контролю за виплатою заробітної плати. Для стабільного 
розвитку вільного суспільства вільна економіка вимагає 
більш справедливого розподілу валового національного 
продукту.

Останнім часом вводиться термін “суверенна 
демократія”, тобто внутрішня політика держави повин-
на бути по суті внутрішньою, питання владарювання і 
владного спадкоємства повинні вирішуватися виключно 
усередині, без будь-якого зовнішнього втручання, без пря-
мого зовнішнього арбітражу. Практично це політичний 
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термін, за допомогою якого можна описати ключову ди-
лему кожного народу у сучасній глобальній цивілізації: як 
одночасно бути частиною загальнолюдської співдружності 
і зберегти свободу власного самовизначення, тобто зберег-
ти свою модель розвитку.

“Суверенна демократія” активно пропагується в Росії, 
де це не просто ефективна політична концепція, а діюча 
доктрина, стратегія послідовного, комплексного і якісного 
обновлення країни. При цьому гармонійний розвиток 
національних демократичних інститутів повинен гаранту-
вати суверену – народу Росії – свободу у прийнятті гло-
бальних рішень. А сучасні атрибути суверенітету (перш за 
все конкурентноздатність і обороноздатність) у свою чергу 
гарантують, що демократичні інститути будуть розвивати-
ся без зовнішнього коректуючого впливу.

Антиподом “суверенної демократії” можна вважати так 
звану “керуючу демократію”, що нав’язується Україні 
центрами глобального впливу США і Заходу як шаблонна 
модель неефективних зовнішніх політичних і економічних 
режимів. Як тут не згадати звернення “помаранчевих” 
сил під час президентських виборів восени 2004 року до 
зовнішнього арбітражу з участю європейських чиновників 
– американських маріонеток Александра Квасневського і 
Хав’єра Солану.

Для нас, комуністів, демократія визначається як 
верховна влада суверенного народу. Суверенного 
– значить, воля народу, викладена шляхом тих чи 
інших процедур, є останньою інстанцією, над якою 
інших вищих інстанцій більше немає. І якщо народ 
є верховний суверен, то влада повинна виходити 
тільки з нього і використовуватися в його інтересах.
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Духовний   код   народу

Відомий французький мислитель Шарль Луї 
Монтеск’є писав, що “багато речей управляє людьми: 
клімат, релігія, закони, принципи правління, при-
клади минулого, мораль, звички; як результат всьо-
го того утворюється загальний дух народу”.

На Заході на зміну абсолютизації держави, її суверенітету 
приходить абсолютизація суверенітету окремої особистості 
і її прав без моральної відповідальності. На наш погляд, така 
абсолютизація може зруйнувати основи сучасної цивілізації 
і привести до її загибелі. Досить згадати Римську імперію, 
яка існувала майже тисячу років, античну Грецію, Карфа-
ген, Персію, татаро-монгольських, скіфських, половецьких, 
хазарських кочівників, племена інків та інші культури.

Так що без морального контексту людство жити не 
може. Ніякими законами ми не збережемо суспільство 
життєздатним, не зупинимо корупцію, зловживан-
ня владою, культ грошей і кар’єри, індивідуалізм, 
вседозволеність, розпад сімей, появу одиноких дітей, змен-
шення народжуваності, знищення природи, прояв агресив-
ного націоналізму, ксенофобію і скривдження людських 
почуттів, захоплення азартними ігрищами... Адже все це 
породжує апатію, знижує загальне розуміння нинішнього 
часу і загальних цілей у майбутньому.

Звичайно, сучасні права людини – це універсальна норма. 
Ця концепція народилася і розвивається в кожній країні з 
їх особливою історичною і культурною долею, охоплюю-
чи все нові і нові сфери суспільного життя. Так з’явилися 
політичні, економічні, культурні, соціальні, релігійні та 
інші права. Цей процес показує, що відбувається поступове 
виявлення нових граней гідності людини. Останнім часом 
особливо загострилися питання статевих взаємовідносин, 
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статусу людського життя, біоетики. Тобто, зароджується 
нове покоління прав людей – прав, пов’язаних з визначен-
ням того, що є людина на рівні її природи.

 Конституція України юридично закріпила права і 
свободи людини в якості основної норми суспільно-
політичних відносин.

Але в останні роки розвиваються такі тенденції, які 
можна оцінити двояко. З однієї сторони, права людини 
служать благу. Вони проголошують боротьбу з різними 
зловживаннями і злом, які робляться проти особистості. З 
іншої сторони, ми є свідками, як концепцією прав людини 
прикривається брехня, неправда, приниження соціальних, 
національних, расових, релігійних цінностей.  

Вікова історія України переконливо показує, що основою 
її відродження і розвитку є повернення до духовних джерел 
єдності народу. Ще з часів Київської Русі наш народ вже не 
раз показував свою здатність піднятися з колін і відновити 
свій гігантський потенціал.

І хоча дехто з націонал-демократичних ловців душ 
намагається показати українця на якомусь “хуторянсько-
шароварному рівні”, а до всього іншого – його «хата 
крайня»…  Така споживацька театральщина немає нічого 
спільного з реальними цінностями, які проявляються у 
вчинках й діях і спрямовані на створення матеріального до-
бробуту, труд, патріотизм, свободу.

Історія України сформувала могутній духовно-культурний 
код нашого народу, який направляє життя окремої лю-
дини і всього суспільства. Його джерелом є народна 
ментальність, духовність і релігійна традиція, які є головни-
ми у консолідації. Для абсолютної більшості українського 
народу у віросповідуванні – це християнство, Православіє, 
а для інших громадян –інші традиційні релігії – мусульман-
ство, іудеїзм, інші віросповідання і світогляди відповідно до 
їх статусу у рамках законодавства.
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Цей духовний код неможливо зрушити, бо він представляє 
собою сукупність і стан, які пройшли перевірку на досвіді на-
родного життя і утворилися під впливом релігійної традиції. 
У мирний час ці цінності допомагали будувати суспільне 
життя, а в моменти воєнних катаклізмів – переборювати 
труднощі і смертельні небезпеки. І коли ігноруються ці 
цінності, то відбувається відкрите чи закрите відчуження 
народу від такої політичної сили, яка проводить цей курс. 
Значить, при проведенні модернізації країни треба шукати і 
опиратися на власні духовно-культурні традиції.

Виникає питання: яким повинно бути сучасне 
суспільство, його законодавство, щоби права люди-
ни гармонійно спілкувалися з мораллю?

Перш за все, законодавство повинно бути чутливим до 
моральних норм, які розділяються більшістю людей. І якщо 
суспільство вважає, що розпалювання пристрасті вжи-
вання тютюнових виробів, розпиття алкогольних напоїв, 
експлуатація полового інстинкту в комерційних цілях 
недопустимі, то повинні з’явитися відповідні норми, які 
забороняють подібну рекламу, особливо на телебаченні, в 
інших засобах масової інформації.

Звичайно,  погано, коли зневажаються права націй і 
етнічних груп на культуру, мову, релігію, здійснюються 
злочини на національному і статевому грунті. Погано, коли 
особистість попадає під свавілля чиновників і роботодавців, 
коли солдат виявляється безправним перед своїм коман-
диром, людина похилого віку стає об’єктом насмішок у 
соціальних закладах. Недопустима діяльність деструк-
тивних тоталітарних релігійних сект, залучення людей 
в злочинність, работоргівлю, проституцію, наркоманію, 
алкоголізм, ігроманію. З подібними явищами необхідно рішуче 
боротися.

Але головною причиною є все таки бідність, це 
квінтесенція класової і ментальної катастрофи в Україні. 
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Саме вона розбещує “верхи” і породжує в “низах” такі 
патології, як безнадійність, втрата сенсу життя, заздрість, 
взаємне недовір’я, стабільну депресію. За підсумками не-
давнього загальноєвропейського опитування, Україна 
займає останнє місце за багатьма важливими для 
соціального здоров’я нації показниками,  і це при тому, 
що ще не так давно український народ вважався одним із 
найжиттєрадісніших.

Необхідно вести діалог і співробітництво на глобально-
му рівні для напрацювання спільного підходу до вирішення 
ключових проблем сучасності: справжнього унікального 
розуміння прав і гідностей людського життя і діяльності. 
Необхідно інтенсивно проводити роботу щодо гармонізації 
світоглядних систем, забезпечувати вклад у побудову мир-
ного і справедливого життя.

Що   загрожує   суверенітету?

Що загрожує суверенітету України як складовій 
частині нашої нинішньої і майбутньої політичної 
моделі?

Перш за все неконкурентноздатність нашої економіки, 
низька обороноздатність, неефективна бюджетна сфера, 
недостатній розвиток передових галузей економіки. Ось 
чому так необхідно розвивати нові технології й інновації, 
транспорт і зв’язок, освіту, медицину і науку.

Варто відзначити, що окремі наднаціональні і міждержавні 
структури розростаються не за рахунок суверенітету. 
Цим структурам делегується не влада, а повноваження і 
функції. А право влади, тобто делегувати і відкликати її, 
залишається національно-державною. Це особливо важли-
во враховувати при формуванні Єдиного економічного про-
стору у складі Росії, України, Білорусії і Казахстану, в тому 
числі при створенні його робочих органів.
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Вважаю, що необхідно дати відповіді на реальні погрози 
народному суверенітету і національній моделі демократії, 
які ще тільки формуються.  

Ми не повинні бути “іванами, які не мають минулого”. 
В практичній політиці необхідно опиратися на історичну 
традицію, активніше використовувати багатий досвід СРСР. 
Важливо не допустити розгулу дикого екстремізму, на які 
би тільки цінності і фактори він не посилався – злочинність, 
корупційні, релігійні, національні, політичні... Це не тільки 
внутрішні погрози соціальному розумінню, це погрози збе-
реженню народного суверенітету, перспективам розвитку 
нашої країни.

 Ми бачимо, що демократія змінюється по мірі 
трансформації класового складу суспільства, відношення 
власності, переходу від однієї соціально-економічної 
формації до іншої, від соціалістичної до капіталістичної. У 
цьому хаотичному процесі Україна робить нібито крок впе-
ред і тут же два назад, рухається задом наперед, повернув-
ши голову вправо.

Коріннева основа демократії, політичного устрою 
суспільства – це тип власності на засоби вироб-
ництва. Саме в цьому полягає водорозділ між буржуаз-
ною демократією і соціалістичною, народною демократією. 
Суспільна власність на основні засоби виробництва – фун-
дамент соціалістичної, справді народної демократії. При-
ватна власність на основні засоби виробництва – фунда-
мент буржуазної демократії.

Україна – це буржуазна, капіталістична держа-
ва, де органи влади і прийняті закони обслуговують 
клас буржуазії, крупний капітал, який володіє ко-
лишньою загальнонародною власністю і експлуатує 
чужу працю. І якщо на першому етапі було “первісне на-
громадження капіталу”, то тепер здійснюється система 
“контролю за нагромадженим капіталом”. Олігархи опира-
ються на контроль над стратегічними секторами економіки 
і на політичні партії і структури, які допомагають їм контро-
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лювати ці ресурси. Так здійснюється сумісництво політики 
і бізнесу.

У зв’язку з цим процитую французького письменника Оно-
ре де Бальзака, який говорив про капіталізм: “... чи спокутує 
цей прогрес те соціальне зло, що його несе людству буржу-
азне суспільство, де єдиним мірилом відносин між людьми 
є гроші, де нестримний егоїзм перетворює людину на роз-
люченого хижака, де панує анархія та роз’єднаність?”

Це питання сьогодні знову постає перед нами – людьми 
ХХІ століття, українським народом, коли щодня множить-
ся зло і несправедливість, зростають обман, бездуховність 
та безкарність. І ми бачимо, як у суспільстві панує егоцен-
тризм, два його протилежні різновиди:

- індивідуалізм багатих і сильних, котрі утримують всю 
повноту влади і грабують рідну країну і народ, по-хижацьки 
захоплюють загальну власність і фінансові потоки, 
нав’язують антинародний режим “дикого капіталізму”;

- “самостійність” простих людей, які страждають від 
бідності і злиднів, від кричущої соціальної несправедливості, 
не мають можливостей для розвитку себе і своїх дітей.

Звичайно, між олігархами і бідними не виник-
не консолідації навіть на основі національної ідеї. 
Адже одні практично за копійки отримали великі багат-
ства, колишнє загальнонародне добро, а інші – втратили 
останнє, у них домінує почуття несправедливості. В тако-
му поляризованому суспільстві єдиний вихід – це класова 
боротьба пригноблених проти гнобителів.

Ось чому завдання держави народного суверенітету 
полягає у створенні принципу рівного права для всіх членів 
суспільства, який повинен стати ядром моральних норм у 
розвитку країни.

Ми, комуністи, пропонуємо курс нової 
демократизації, поєднуючого механізм суспільної 
гармонізації і захисту прав суверенної людини. У нас 
є конкретна програма виведення країни із глибокої кризи. 
В її основу покладено націоналізацію і повернення наро-
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ду крупної власності, ключових галузей народного госпо-
дарства і планове ведення економіки із врахуванням рин-
кових важелів. Саме це допоможе встановити соціальну 
справедливість у суспільстві, сприятиме активізації 
економічного розвитку держави.

Будуть перерозподілені повноваження між цен-
тром і регіонами, що дасть регіонам можливість форму-
вати і вести реальну бюджетну політику, знаходити і залу-
чати власні кошти. У радянські часи місцеві органи влади 
розпоряджалися 70 відсотками зібраних на своїй території 
бюджетних коштів, а тепер – вдвічі менше від радянсько-
го стандарту. “Прибуткові питання” залишаються нині у 
віданні центральної влади, а місцеве самоврядування – це 
напівпусті каси з обслуговування бюджетників.

У процесі утвердження демократії і народного 
суверенітету необхідно вести мову про трудові ко-
лективи, які є основним осередком суспільства. Нині 
вони відсторонені від управління підприємствами і країною, 
як це було раніше в Радянському Союзі. Тоді діяв закон про 
трудові колективи, в яких були визначені їх широкі пра-
ва і можливості. Трудові колективи висували кандидатів 
у депутати, народні суди, заслуховували їх звіти, в разі 
необхідності відкликали; вони вибирали громадські органи 
управління підприємствами: ради колективів, виробничі на-
ради. Сьогодні ці позиції втрачені і ми вважаємо за необхідне 
повернути трудовим колективам їх права і повноваження.

Вважаємо, що володіння трудовими колективами основ-
ними засобами виробництва, відновлення класовою бороть-
бою трудящих справжнього народовладдя дасть можливість 
встановити народну, соціалістичну демократію, реально 
управляти країною, підприємствами і закладами, покінчити 
з експлуатацією людей, викорінювати відтік капіталів, 
вирішувати невідкладні соціальні проблеми.

Органи народної влади активно розширюватимуть 
права профспілок, підтримуватимуть ветеранські, 
жіночі, молодіжні і дитячі, творчі, спортивні та 
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інші організації. Держава разом з цими громадськими 
колективами і об’єднаннями контролюватиме діяльність 
чиновників і бізнесу.

Необхідно розгорнути предметну боротьбу з 
організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом, 
перш за все у вищих ешелонах влади, де все тримається за 
рахунок страху і грошей. 

Націоналізм    
як   антипод   суверенітету

Говорячи про народний суверенітет і незалежність 
України, про права і свободи українського народу і кожного 
громадянина, ми повинні торкнутися таких актуальних пи-
тань, як патріотизм, націоналізм, інтернаціоналізм.

Кожному з нас відомо, що патріотизм – це синівська 
любов до Батьківщини, відданість рідному народу. І 
український народ ще з древніх князівських часів, з часів 
козацтва сповна проявив ці почуття. Особливо яскраво 
це було показано на фронтах і в тилу Великої Вітчизняної 
війни.

Інтернаціоналізм – це принцип солідарності і 
співробітництва народів, соціальних груп, окремих людей, 
побудований на спільності їх інтересів, рівноправності і 
незалежності.

Ці два поняття – патріотизм й інтернаціоналізм 
– ключові слова в демократичному розвитку 
суспільства, ключові слова в ідеологічній діяльності 
нашої партії комуністів.

Націоналізм – це ідеологія і політика, основа яких – 
ідея національної виключності, трактовка нації як вищої 
форми зверхності. Така дефініція – головна теза в ідеології 
націонал-фашизму, вона є головною у так званому теоре-
тичному “надбанні” українських націонал-демократів.
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А щоб відвести увагу суспільства від своїх недоліків, 
націонал-демократи знову і знову звертають увагу на ті чи 
інші події минулого: то їм не дає спокою сталінський терор, 
то голод тридцятих років, який вони називають голодомо-
ром і геноцидом української нації, то лякають один одного 
жертвами Великої Вітчизняної війни, хоч за мирні роки 
незалежності людей вимерло у два рази більше, ніж заги-
нуло на війні і вже навіть ООН офіційно визнала Україну 
вимираючою нацією.

Одночасно націоналісти намагаються “героїзувати” 
вояк ОУН-УПА, відомих в народі як бандерівці. Це вони 
з хлібом-сіллю зустрічали фашистських окупантів, прися-
гали на вірність фюреру Гітлеру, виконували у німців при-
низливу роль поліцейських посіпак. А після закінчення 
Великої Вітчизняної війни озвірілі бандерівці як тільки мог-
ли боролися з радянськими воїнами-визволителями, з тими 
земляками-односельцями, які підтримували Радянську 
владу. На їх руках кров і сльози сотень тисяч людей, вони 
стріляли, різали, вішали, топили тих дівчат, які приїхали 
в західні області із Східної України, щоб навчати дітей 
української мови, щоб лікувати хворих, прилучати людей 
до національних культурних надбань.

Керівники ОУН-УПА свідомо розв’язали братовбивчу 
громадянську війну, даремно винищили цвіт і молодість 
української нації. Потерпівши поразку, ці недобиті ви-
родки доживали в радянський період свій недолугий вік 
в очікуванні Божого суду, а в період незалежності знову 
підняли свої голови з вимогою реабілітації, хочуть мати 
права і пільги радянських фронтовиків.

“Національно свідома” “помаранчева” влада старається 
повністю задовольнити прагнення бандерівців. Президент 
Ющенко у жовтні 2007 року присвоїв звання героя України 
Роману Шухевичу, який був фашистським офіцером, ко-
мандував есесівським батальйоном “Нахтігаль”, а потім – 
бандами ОУН-УПА. У Львові відкрито пам’ятник Степану 
Бандері, який закінчив розвідшколу у Мюнхені, був “во-
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ждем” ОУН-УПА. На державному рівні приймаються й інші 
заохочувальні заходи. Зокрема, створено “музей радянської 
окупації”, йде перейменування на догоду бандерівцям ву-
лиць і площ, скоро почнуть перейменовувати міста і села.

Якщо і далі так буде продовжуватися, то скоро бандерівці 
створять для себе якусь “національну резервацію” чи ще 
щось подібне, де будуть влаштовувати цинічні танці на 
кістках загублених ними наших предків. Але це вже пев-
на хвороба, яка не виліковується. Безглуздо було б з нашої 
сторони переконувати людоїдів мити руки перед їжею. На-
певне, тільки час розставить все по місцях.

Принагідно хочу нагадати націонал-демократам, 
які затуманили свою національну свідомість якимось 
інфантильними емоціями, стару народну мудрість: якщо 
вже так фальсифікувати минуле, якщо вже так рахува-
тися з історією, то завтра порахуються з тобою. І так до 
нескінченності, так можна загубити не тільки свою долю, так 
можна загубити свою країну, її суверенітет і незалежність.

Ми, комуністи, як і більшість українського на-
роду, як і заслужені ветерани Радянської Армії, 
вважаємо, що бандерівський рух був антинарод-
ним, антинаціональним, антидержавним, антира-
дянським, антикомуністичним. Ми не допустимо їх 
реабілітації, кожному катюзі по заслузі! Ми не до-
пустимо встановлення в Україні неофашистської 
націоналістичної диктатури.

Народна   Конституція   –   
основа   народного   суверенітету   держави

Прийняті в результаті всенародних обговорень Радянські 
Конституції 1936 і 1977 років чітко гарантували народний 
суверенітет держави, забезпечували соціальну стабільність, 
а також політичні і соціальні права громадян, в тому числі 
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право на працю і відпочинок, на освіту і охорону здоров’я, 
впевненість у завтрашньому дні.

У Конституції 1977 року говорилось, що “вища 
ціль Радянської держави – побудова безкласового 
комуністичного суспільства, в якому отримають розви-
ток суспільне комуністичне самоуправління. Головні 
завдання соціалістичної загальнонародної держави: 
створення матеріально-технічної бази комунізму, вдоско-
налення соціалістичних суспільних відносин і їх перетво-
рення в комуністичні, виховання людини комуністичного 
суспільства, підвищення матеріального і культурного рівня 
трудящих”. 

Визначалась роль народу як суверена у виконанні ви-
соких завдань, як контролера за тим, щоби держава і її 
чиновники не зловживали своїми владними повноважен-
нями, щоби кожен виконаний план позитивно впливав на 
поліпшення життєвого рівня населення.

Нині діюча Конституція України, яка була прийнята 
28 червня 1996 року, певною мірою нав’язана правлячим 
режимом народу без попереднього обговорення з ним 
відповідного законопроекту. І у нас, комуністів, до неї є 
справедливі претензії.

По-перше, в ній виявилися слабкі і недосконалі місця, які 
потребують коригування. 

По-друге, у житті Української держави відбулися глибокі 
політичні і соціально-економічні зміни, які повинні знайти 
відображення в Основному Законі.

По-третє, невдалими були деякі зміни, внесені у 
Конституцію 8 грудня 2004 року (зокрема, встанов-
лення дуалістичної структури Уряду та інші), а також 
відтермінування введення їх у дію після парламентських 
виборів у березні 2006 року.

Все це стало одним із факторів різкого загострен-
ня політичної ситуації в країні, що дало можливість 
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“помаранчевій” президентській владі провести дострокові 
парламентські вибори 2007 року.

 Виходячи з цього, характер і масштаб необхідних змін 
такий, що робить доцільним і виправданим прийняття 
Верховною Радою України нової редакції Конституції, що 
узгоджується з її вимогами і з законодавчою практикою, що 
склалася.

Пропоновані Комуністичною партією і її парла-
ментською фракцією зміни відповідають вимогам 
часу і народу України, конституційним положенням, 
загальній тенденції розвитку політичної системи в 
напрямку поглиблення і зміцнення демократичних 
засад соціально-правової держави і наближення 
до кращих європейських моделей конституційно-
державного устрою з урахуванням вітчизняного 
і світового досвіду і особливостей українського 
суспільства, забезпечення народного суверенітету і 
незалежності України.

Вважаємо доцільним і цілком виправданим 
зроблені у новій редакції Основного Закону поси-
лання на такі важливі і основоположні державні до-
кументи, як Декларація про державний суверенітет 
України і Акт проголошення незалежності України. 

Зокрема, передбачається перехід до парламентської 
моделі організації влади, тобто ліквідації інституту пре-
зидентства, який тільки дестабілізує ситуацію в державі і 
суспільстві. Цивілізована Європа показує нам, що найбільш 
демократичною є саме парламентська модель, що рішення 
депутатського корпусу є більш виваженими, чим однієї лю-
дини в ролі Президента, яка що хоче, те й робить і не несе 
за це ніякої відповідальності.

У нашому проекті нової редакції Конституції уточнюють-
ся повноваження Верховної Ради України, скасовується 
недоторканість для народних депутатів, Президента, суддів 
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та інших категорій “можновладців” – перед законом усі 
повинні бути рівноправними. Ми категорично виступаємо 
за імперативний мандат, кожен депутат повинен представ-
ляти ту політичну силу і тих виборців, які привели його у 
парламент.

Уточнюються повноваження Кабінету Міністрів 
України, органів регіонального і місцевого самоврядування, 
скасовується система районних державних адміністрацій. 
Пропонується створити Комітет народного контролю 
України, який би відігравав значну роль у виявленні й 
усуненні зловживань. Важливе значення надаємо ефек-
тивному функціонуванню судової системи, судді район-
них і міських судів мають обиратися на певний період на-
селенням відповідного регіону. Статус державної, поряд 
з українською, пропонується надати і російській мові. 
Пропонується проголосити Україну постійно нейтраль-
ною, позаблоковою державою, що дотримується неядерних 
принципів.

Реалізація цих та інших конституційних пропозицій до-
зволить відновити чітку, струнку, позбавлену паралелізму, 
умов для протистояння, ефективно діючу вертикальну си-
стему органів влади і управління.

Таким чином, законодавча ініціатива комуністів 
має на меті зміцнити демократичні засади державно-
го і суспільного життя, покласти край правовому без-
ладдю і свавіллю в державі, захистити конституційні 
права і свободи людини і громадянина, національну 
безпеку України.

Підготовлений нами проект нової редакції Конституції 
надрукований у газеті “Голос України” 7 липня 2007 року, 
а також публікується у цій книзі.

У засобах масової інформації повідомляється, що “по-
маранчева” президентська влада також намагається вне-
сти свої зміни до Конституції, тобто повернути в повному 
обсязі старі президентські повноваження.
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Президент Віктор Ющенко нібито має намір винести 
свій проект нової редакції Конституції безпосередньо на 
всеукраїнський референдум, тобто без попередньої про-
цедури розгляду його Верховною Радою і без отриман-
ня відповідного рішення Конституційного Суду. І якщо 
більшість учасників референдуму підтримає даний проект 
Конституції, то вона вважатиметься прийнятою і такою, що 
набула чинності.

Ми вважаємо такі дії Президента і його 
“помаранчевої” команди антиконституційним, анти-
державним переворотом. Ці так звані “конституційні 
ініціативи” – це шлях до внесення змін заради досяг-
нення Ющенком своєї мети – утвердити свою прак-
тично необмежену владу, свою авторитарну дикта-
туру, це шлях до другого президентського терміну, а 
можливо й до довічного правління.

  Тим більше, що вже зараз Президент Ющенко як гарант 
Конституції показав себе як злісний її порушник. Проведені 
за його указами незаконні дострокові парламентські вибо-
ри 30 вересня 2007 року – це нова “Мюнхенська угода” 
з благословення США та їх васалів у Європі. Відсутність 
адекватної реакції “країн постійної демократії” на прямі по-
рушення Ющенком Конституції, перевищення ним своїх по-
вноважень, безсоромне втручання у дії виконавчої і судової 
влади, намагання керувати геть усім  – це спроба Заходу 
знищити основи парламентської демократії в Україні, по-
вернути її до президентсько-чиновницької диктатури, вста-
новити монопольний контроль над трансконтинентальними 
енергопроводами і посилити свій вплив на материку.

 Компартія України вважає, що наша країна повинна мати 
народну Конституцію, яка б гарантувала правову основу 
держави, права і свободи громадян як творців суверенітету 
і незалежності України.
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Як вже говорилось, політичний суверенітет і 
незалежність України залежить не тільки від 
внутрішніх, але і від зовнішніх факторів, від 
міжнародних позицій держави.

Україна підтримує успішні торгово-економічні 
зв’язки з десятками країн світу, більше ніж зі ста 
державами маємо дипломатичні відносини. Все це дає 
позитивний заряд розвитку нашої держави, сприяє 
світовому цивілізаційному процесу.

І Компартія України як провідна політична сила 
уважно відслідковує моніторинг зовнішньополітичної 
діяльності держави. Вважаємо, що комуністи, тру-
довий народ мають необхідний досвід і потенційний 
політичний капітал, який можна і треба перетво-

IV. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА   СКЛАДОВА
СУВЕРЕНІТЕТУ  І  НЕЗАЛЕЖНОСТІ   УКРАЇНИ

Знамя национальной неза-
висимости и национального су-
веренитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя 
придется поднять вам, пред-
ставителям коммунистических 
и демократических партий, и 
понести его вперед, если хотите 
быть патриотами своей страны, 
если хотите стать руководящей 
силой нации. 

Его некому больше поднять...
И.В.Сталин. 

Речь на XIX съезде КПСС
14 октября 1952 года.
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рити в реальний капітал – на захист суверенітету і 
незалежності України.

Зрозуміло, що тематичний спектр цього розділу обме-
жено рамками статті, тому зупинимось на відносинах 
України із ближнім зарубіжжям – Росією, Білорусією 
та іншими країнами колишнього Радянського Союзу, 
а також із дальнім зарубіжжям – Євросоюзом, НАТО, 
Світовою організацією торгівлі.

Росія,   Білорусь,   СНД

Україна, Росія і Білорусь мають дуже багато спільного. 
У нас одна історія і культура, війна і Перемога. У нас одна, 
єдина Православна Церква. У нас одні корені – в землі і в 
мові. Ми хочемо бути разом – в горі і в радості, в періоди 
небезпек і крутих історичних переломів. Братерство наших 
слов’янських народів перевірено часом, жорстокими випро-
бовуваннями під час іноземних набігів, коли наші предки, 
наші діди і батьки плече в плече боролися за свою свобо-
ду, суверенітет і незалежність. Росіяни, українці і білоруси 
ніколи не були чужими між собою. І таке почуття властиве 
і нам, їх нащадкам, їх синам і онукам.

Позиція у нас, комуністів, щодо братніх народів Росії, 
Білорусії, Молдови, інших країн колишнього Радянського 
Союзу чітка і зрозуміла. Тим більше, що сусідів не обира-
ють, із сусідами дружать у мирі та злагоді. Так що наша 
братерська дружба і щире добросусідство – то наш найдо-
рожчий, найцінніший скарб.

Як говориться у Державному гімні Української 
Радянської Соціалістичної Республіки, “нам завж-
ди у битвах за долю народу був другом і братом 
російський народ”. Ну, а в іншій відомій пісні є такі 
проникливі, хвилюючі слова: “Білорусіє ти рідна, 
Україно золота...”
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Принагідно зазначу, що ще у ХІХ столітті видатний 
російський письменник Ф.М. Достоєвський писав: “Не 
буде у Росії, і ніколи ще не було, таких ненависників, 
заздрісників, наклепників  і навіть явних ворогів, як всі 
ці слов`янські племена, якщо тільки їх Росія звільнить, а 
Європа погодиться визнати їх звільненими! ...Почнуть вони 
безумовно з того, що переконають себе в тому, що Росії вони 
не зобов`язані  ніякою подякою...  Будуть підлабузнюватися 
перед європейськими державами, будуть  обмовляти Росію, 
пліткувати на неї й інтригувати проти неї. Трубитимуть на 
весь світ, що вони – племена освічені, здатні до самої вищої 
європейської культури, тоді як Росія – країна варварська, 
гонитель і ненависник європейської цивілізації”.

На жаль, ситуація підтверджує правоту пророчих слів 
російського мислителя. Згадаймо, що незалежність впала на 
Україну несподівано, як сніг серед літа, впала після відомих 
подій у Москві у серпні 1991 року. Тобто ця незалежність 
впала на нашу голову все-таки з Росії і вже за це їй треба 
дякувати. Але цього не можуть зрозуміти “помаранчеві” 
політики, які розглядають північно-східні слов’янські наро-
ди як вимушених сусідів, від яких нікуди не дінешся.

Українські націонал-політики і їх прибічники прово-
кують постійні конфлікти з Росією, яку завжди у чомусь 
підозрюють, мовляв, “москалі погані”, вони в усьому 
винуваті. Все це може призвести до вибухонебезпечних 
зовнішніх міждержавних конфліктів із Росією, де проживає 
понад 4 мільйони українців і з якою наша країна має най-
довший кордон, а також до внутрішніх конфліктів на 
національній основі в Україні, де понад 17 мільйонів гро-
мадян є етнічними росіянами, четверта частина населення 
– має родичів у Росії, а половина користується російською 
мовою.

Тобто від відносин між нашими країнами залежить 
соціальне почуття мільйонів українців і росіян. Зрозуміло, 
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що розвиток відносин між Україною і Росією, яка сьогодні 
за обсягами економіки займає восьме місце в світі, а через 
10-12 років увійде у першу п’ятірку, повинен будуватися на 
сучасній, прагматичній основі, без непотрібних ілюзій, із 
врахуванням інтересів один одного.

Але “помаранчевий” націонал-демократичний режим 
України під впливом західних радників висуває проти 
Росії все нові і дедалі абсурдні вимоги, надумані претензії 
і безапеляційні звинувачення, і у всьому вбачає «руку 
Москви». Більше того, Україна і Грузія разом з ГУАМом 
створюють санітарний кордон між Євросоюзом і Росією – 
так званий геополітичний проект “Балто-Чорноморсько-
Каспійську Співдружність”. “Помаранчеві” сили постійно 
піднімають питання базування Чорноморського флоту Росії 
у Севастополі. Думаю, що така “гра мускулами”,  таке став-
лення по принципу «на зло надменному соседу» до добра не 
доведе.

Тим більше, що українські націонал-демократи розгля-
дають Росію, з якою постійно борються, як “дійну корову” 
енергоносіїв, що значно дешевші світових цін, і це можна 
використовувати у своїх інтересах. Як заявив 18 жовтня 
2007 року президент Росії Володимир Путін, “субсидування 
української економіки за рахунок низьких цін на енергоносії 
за останні 15 років склало щорічно 3-5 мільярдів доларів. 
Такої підтримки Україна не отримала і напевне не отримає 
ні від однієї країни світу”. 

І якщо “помаранчеві” реваншисти і далі будуть загострю-
вати відносини з Росією, і далі будуть її «вчити жити», то 
аналогічними будуть і зустрічні заходи Москви, яка адек-
ватно вестиме свою політику відповідно з реаліями. І якщо 
ціни на газ підвищуватимуться, то президентський режим 
України повинен буде   відповідати перед власним народом, 
адже забезпечення країни енергоносіями в потрібних обся-
гах і по прийнятній ціні – одне із важливих стратегічних 
питань національної безпеки держави, її суверенітету і 
незалежності.



132

А поки що концепція “помаранчевої” незалежності 
передбачає явну несиметричність відносин з Росією й 
іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, з 
одного боку, і країнами Заходу, з другого боку. Така позиція 
вже довгий час блокує всі спроби реальної політичної й 
економічної інтеграції між країнами – членами СНД.

“Помаранчевий” президентський режим України на всі 
пропозиції почати реальну інтеграцію завжди дає стан-
дартну відповідь: “Конституція України забороняє деле-
гувати її незалежність у будь-які наднаціональні органи”. 
При цьому всі прекрасно розуміють, що без делегування в 
наднаціональні органи частини суверенних повноважень 
ніяка реальна інтеграція неможлива (згадаймо ситуацію в 
Євросоюзі). Саме таким чином затримується ідея Єдиного 
економічного простору, відправлені в корзину десятки вже 
підготовлених договорів.

 Росія у своїй зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній 
діяльності рішуче відмовилась від того, щоби економічні 
інтеграційні процеси і політичні взаємодії з іншими країнами 
здійснювалися на чужих умовах і за рахунок російських 
національних інтересів.

Тут треба сказати, що 10-15 років тому значна кількість 
енергоресурсів знаходилась під контролем США і Заходу та 
їх корпорацій, то тепер – під контролем добуваючих країн 
і їх компаній. І останнім часом Російська Федерація вийш-
ла на перше місце у рейтингу з експорту нафти, обігнавши 
Саудівську Аравію, має високі показники експорту газу. 
Зрозуміло, що це забезпечує її економічну могутність.

У зв’язку з цим колишній держсекретар США Мадлен Ол-
брайт в одному з інтерв’ю  заявила про інтернаціоналізацію 
колосальних природних ресурсів Сибіру, мовляв, вони на-
лежать всьому людству. У відповідь на це президент Росії 
Володимир Путін сказав, «що такі ідеї ходять в головах 
деяких західних політиків». Звичайно, така “політична еро-
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тика” можливо комусь і подобається та «в Росії достатньо 
сил і засобів, щоби захистити себе, свої інтереси і на своїй 
власній території, і в інших регіонах світу».

Розвиток відносин України з Росією, Білорусією, з 
іншими колишніми радянськими республіками настільки 
великий, що при нанесенні збитків у спільній діяльності 
в обсягах товарообігу, рівні і глибині кооперації в різних 
галузях економіки це може привести до зупинки цілих ви-
робництв. Існує залежність у сільському господарстві, у 
сфері оборони. Варто відзначити, що товарообіг України 
у 2007 році складе з Росією – 30 мільярдів американських 
доларів, з Білорусією – 3 мільярди, а Росії з Білорусією – 24 
мільярди доларів. У наступному році результати активних 
торгово-економічних зв’язків піднімуться ще вище. Все це 
треба враховувати.

На даному етапі Росія, Білорусія і Казахстан створю-
ють Митний союз. По мірі готовності їх економік до нього 
підключаться Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан та інші 
держави. В рамках цього об’єднання пропонується створен-
ня першого на пострадянському просторі наднаціонального 
органу по регулюванню тарифів. Це прямий рух до створення 
справжнього союзу для підвищення конкурентноздатності 
їх економік. В кінцевому рахунку це, безумовно, приве-
де до зростання цілих галузей, виробництв і підвищенню 
кооперації між окремими підприємствами і державами.

Звичайно, це благотворно відіб’ється на житті жителів 
Росії, Білорусії, Казахстану, інших країн – членів Митного 
союзу. Наступним етапом інтеграції в рамках Митного сою-
зу буде створення Єдиного економічного простору (ЄЕП). 
На жаль, “помаранчевий” режим України до цих ідей ста-
виться глухо, його деструктивні дії – це інструмент регресу 
і втрати реального суверенітету.
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Вважалось, що площадка Співдружності Незалежних 
Держав, яка була утворена у грудні 1991 року, покликана 
була здійснити спокійне “розведення” держав колишнього 
СРСР. Але цей процес не став буквальним, потенціал СНД 
не вичерпаний “цивільним розводом”. Навіть ті країни, які 
заявляли про вихід із Співдружності, покидати СНД не 
поспішають.

На просторах СНД є колосальні ресурси, в тому числі 
трудові. Нас об’єднує загальна історія, сплетіння людсь-
ких доль, взаємодоповнююча економіка, єдині транспортні 
коридори і багато іншого. Все це, включаючи загальний 
культурно-цивілізаційний ресурс, наші конкурентні пере-
ваги.

На цьому фоні Співдружність приступила до концепції 
власного реформування, його зміст полягає у відході від 
політичних дискусій до більш практичної і тісної співпраці 
в області політичних, економічних, міграційних та інших 
зв’язків. У цьому плані активну роботу проводить Постійна 
делегація Верховної Ради України, яку я очолюю, у 
Міжпарламентській Асамблеї держав – учасниць СНД. 
Наш підхід полягає в тому, щоби знайти оптимальний ба-
ланс між обновленням і спадкоємністю, зберегти те, що дає 
позитивну віддачу, поступово рухаючись вперед.

Розвиваючи дружні відносини з народами Росії, 
Білорусії та інших країн – членів СНД, ми, комуністи, 
намагаємося зміцнювати взаєморозуміння, вноси-
ти свій посильний вклад у досягнення суспільної 
злагоди, соціальної стабільності наших країн, 
у підвищення їх авторитету в світі. Це саме та 
відкритість і результативність, яку ми очікуємо один 
від одного як суверенні держави.
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Євросоюз,   НАТО,   СОТ

Люди пам’ятають, як в ході президентських виборів 
2004 року “помаранчеві” сили обіцяли за два роки 
зробити Україну членом Євросоюзу. Тоді ейфорія так 
охопила Ющенка і його команду, що вони апріорі розрахову-
вали в своєму дитячому “єврооптимізмі” на прихильне став-
лення Євросоюзу. 26 січня 2005 року Президент України 
заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі: “Україна може подати заявку на 
членство в ЄС уже за декілька тижнів”. У відповідь прозву-
чали суворі слова єврокомісара із зовнішніх зв’язків Беніти 
Ферреро-Вальднер: “Україні варто утриматись від подання 
заявки на вступ до Євросоюзу, щоб уникнути відмови”.

Пройшло вже три роки і нічого не зроблено. Емісари ЄС 
прямо заявляють, що Україна шляху в Європу ще не має. 
Для цього їй потрібно підняти  економіку, провести політичні 
реформи, забезпечити повагу до людської гідності, потрібні 
нові нормативно-правові акти або внесення змін в майже 
чотири тисячі вже ухвалених законів. Приєднання України 
до інтеграційного проекту Євросоюзу об’єктивно немож-
ливе саме через необхідність “переварити” ним весь ком-
плекс політичних, економічних, соціокультурних проблем 
нашої країни. 

Так що на думку єврочиновників, вступ України до 
Євросоюзу можливий тільки через 15-20 років.

Єдине, на що можуть погодитися європейці, то це 
на членство України в НАТО, тобто на розміщення на 
українській території  - а це центр Європи! - американських 
військових баз, виділення Україною додаткових затрат на 
своє переозброєння і на конфронтацію України з її північно-
східними сусідами.

Західні “євроінтегратори” стверджують, що вступ 
України до НАТО сприятиме утвердженню в нашій країні 
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європейських стандартів демократії, розвитку економіки, 
соціальної сфери і все це буде надійною парасолькою від 
якихось “зовнішніх ворогів” (а під цим мається на увазі 
Росія). Вони також стверджують, що українська армія 
збагатиться досвідом збройних сил НАТО. Напевне, вона 
справді стане постачальником дешевої живої сили для 
використання як “гарматного м’яса” в так званих миро-
творчих американських операціях в Іраку, Афганістані та 
в інших гарячих точках планети, перевізником натовсь-
ких контингентів та бойової техніки для доставки в райо-
ни військових конфліктів, стартовим майданчиком для 
розміщення американських військових баз і систем ПРО.

Крім того, Україні доведеться припинити експорт 
озброєння та військової техніки, чим буде завдано тяж-
ких ударів по вітчизняному військово-політичному ком-
плексу, де зосереджені багатотисячні висококваліфіковані 
кадри. За висновками фахівців, витрати з натовським 
переозброєнням українських Збройних сил складають для 
нашої країни за десять років 30-35 мільярдів доларів США.

Так що членство в НАТО – це питання надзвичайної 
важливості і воно повинно вирішуватися з ураху-
ванням волі суверенного українського народу. Тим 
більше, що з початку 2007 року на столі Президента зна-
ходиться майже 4 мільйони підписів громадян України, які 
виступили з ініціативою проведення всенародного референ-
думу щодо ставлення до НАТО. А Президент знову грубо 
порушує Конституцію, не оголошує цей референдум, тому 
що знає негативну відповідь на це питання. 

Віриться, що всеукраїнський референдум щодо вступу 
до НАТО ще раз переконливо підтвердить непорушну волю 
українського народу проти втягування в НАТО. За даними 
соціологічних опитувань, 80-85% населення України кате-
горично виступає проти членства в Альянсі. 
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У той же час Ющенко, як і його попередники Крав-
чук і Кучма, постійно твердить про північноатлантичні 
пріоритети своєї зовнішньої політики і тримає цей “камінь 
за пазухою” для Росії. І ще до можливого вступу в НАТО за-
лежне від США керівництво України всупереч суверенній 
волі суверенного українського народу вже практично всту-
пило в активну фазу реалізації плану по набуттю статуса 
членства в Північноатлантичному альянсі, плацдарма проти 
Росії. Навіть страшно подумати, чим це може закінчитися 
для України.

А відомий євроатлантист, випускник американської 
військової академії, нинішній міністр оборони України 
Анатолій Гриценко вже так намагається перевести армію 
на стандарти НАТО, що вирішив “революційно” перейти 
від древніх солдатських онучів і кирзових чобіт до шкарпе-
ток і черевик. Адже на переозброєння немає ні грошей, ні 
технічних можливостей. А так все прозаїчно просто: на скла-
дах, які залишилися від СРСР, запаси онучів і чобіт прак-
тично закінчуються. Міністр сподівається, що ця “важлива 
військова операція” під умовною назвою “Онучі і чоботи” 
на шляху модернізації Збройних сил буде з прихильністю 
сприйнята у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і Україні 
нарешті відкриють двері в цей Альянс.

Ну, а один із лідерів “помаранчевих” Юля Тимошенко 
з усіх трибун урочисто проголошує, що вже у 2008 році 
українська армія формуватиметься тільки на контрактній 
основі. Але на це знову потрібні гроші. Ситуація пояснюється 
тим, що розмір оборонного бюджету України не дотягує до 
необхідного в НАТО показника у 2% від ВВП. Якщо Київ 
витрачає на армію біля мільярду доларів, то Німеччина, яка 
входить в Альянс, - біля 6 мільярдів доларів. І це при майже 
однаковій чисельності армії.
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Звичайно, Україна повинна залишатись нейтральною, 
позаблоковою державою, у той же час не повинна посла-
блювати обороноздатність, їй необхідно гарантувати за-
хист національних інтересів, постійну адекватність ситуації 
військових затрат, підняти бойовий авторитет і повагу 
Збройних сил, подібно тому, як це було у радянський час. 

Будемо говорити прямо: після різкого загострен-
ня загальної геополітичної напруги, після бом-
бардувань Югославії і війни в Іраку, після спа-
лаху тероризму та інших мілітаристських дій, а 
також реалізації прозахідного, проамерикансько-
го зовнішньополітичного та економічного курсу 
нинішнього внутрішнього соціально-економічного 
напруження - Україна може втратити остаточно і 
суверенність, і незалежність.

Все це зобов’язує нас постійно турбуватися про 
зміцнення безпеки і обороноздатності нашої країни. 
Наша армія повинна стати основою народного 
суверенітету.

Україну наполегливо втягують у Світову 
організацію торгівлі. На наш погляд, це може різко за-
гострити цілу низку внутрішніх економічних проблем, 
призведе до різкого скорочення вітчизняного виробницт-
ва, передусім сільськогосподарського, машинобудівного, 
легкої і харчової промисловості, посилення соціальної на-
пруги в суспільстві. На українському ринку пануватимуть 
транснаціональні корпорації.

Лібералізація торгового режиму завдасть Україні 
великої шкоди. Тим більше, що конкурентноздатність 
нашої економіки є досить низькою, а енергоємність ва-
лового внутрішнього продукту у десять разів вища, ніж у 
Німеччині. Зношеність основних виробничих фондів досяг-
ла критичної межі, в деяких галузях цей рівень перевищує 
80%. Наш експорт за своїм характером є сировинним, 60% 
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його припадає на продукцію металургійної промисловості.
По кожній з цих проблем вступу до СОТ можна було 

б багато говорити і на цю тему немало написано. Я ще 
раз зупинюсь на сільському господарстві, так як всі 
ми є його складовою частиною – завдяки тому, що в містах 
і селах їмо і це вже стало нашим світовідчуттям. 

У сільській місцевості проживає та працює майже тре-
тина населення України і сільськогосподарська галузь дає 
державі близько 12% валового внутрішнього продукту. Так 
що село – колиска народу, оберіг держави. Від його харак-
теру і здоров’я, від його сьогодення і майбутнього певною 
мірою залежить рівень суверенітету країни.

В усьому світі сільське господарство субсидується. На-
приклад, в Євросоюзі річний бюджет підтримки сільського 
господарства складає 60 мільярдів євро. Плюс кошти 
національних бюджетів. Загальна сума – приблизно 90 
мільярдів євро в рік. 

Сьогодні в країнах з розвинутою економікою живе біля 
1 мільярда людей, як вже говорилось, це так званий “золо-
тий мільярд” споживачів. Вони вживають біологічно цінні, 
збалансовані основні продукти харчування: хліб, молоко, 
м’ясо. Всі розвинуті країни уважно слідкують, щоби про-
довольчий кошик наповнювали національні виробники. І 
активно допомагають продовольчій безпеці, як складовій 
частині безпеки держави. Візьмемо для прикладу Японію. 
Рису тут вирощують приблизно 90% від потрібного обся-
гу і це при тому, що рис в Японії в 10 разів дорожчий, ніж 
у Китаї. Громадянин Євросоюзу платить за цукор у 2 рази 
більше, ніж міг би, якщо відкрити ринок.

Крім того, якщо мінімальний продовольчий кошик 
дорожчає швидше темпів інфляції і росту доходів, то дер-
жава компенсує соціально незахищеним прошаркам насе-
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лення різницю. Так, в США понад 20 мільйонів громадян 
(високий поріг бідності!) отримують продовольчі талони на 
суму 40 мільярдів доларів на харчування в рік. І американці 
можуть з повним правом сказати: у нас голодних немає.

В Україні за роки незалежності ціни на 
сільськогосподарську продукцію залишались низькими, у 
той же час вартість палива, техніки, добрив, будівельних 
матеріалів зростала випереджаючими темпами, що ви-
кликало різкий дисбаланс інтересів між виробниками і 
споживачами, між промисловою і сільськогосподарською 
продукцією, що призвело до подорожчання продуктів  
харчування.

Серйозним інструментом управління сільсько- 
господарською економікою зі сторони держави повинна 
стати торгівельна сфера. Сьогодні в ціні на продукти харчу-
вання є 40% торгового інтересу, тоді коли в радянські часи 
вона складала 12%, а на соціально значимі продукти – 8%. 
І така практика є і в наші дні – в Канаді, Китаї, Білорусії, 
Казахстані й в інших країнах. Необхідно і в Україні ввести 
закон про верхні націнки на соціально значимі продукти, 
зробити їх більш доступними населенню.

Необхідно створити систему продовольчого захисту не-
заможних. Так що продовольча безпека, про яку комуністи 
постійно говорять, це не якась популістська абстракція, 
а базовий принцип діяльності держави на продовольчо-
му ринку. Необхідно забезпечити кожному громадянину 
фізичну і фінансову доступність продуктів харчування. 
Саме від нього залежить здоров’я народу, а значить і вся 
національна безпека.

Звичайно, ми повинні ще раз підтвердити свою 
принципову позицію з питань продажу землі. 
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Вона залишається сталою ще з ленінських часів 
– “Землю – селянам!” Земля як загальнодержав-
на власність, як територіальна основа народного 
суверенітету повинна належати тим людям, хто на 
ній працює. Земельні ділянки, що використовуються 
для виробництва сільськогосподарської продукції, пере-
даються у довічне користування колективам і приватним 
сільськогосппідприємствам, фермерським та особистим 
підсобним господарствам громадян з правом успадкування 
і не можуть бути об’єктом купівлі-продажу.

Необхідно відродити великотоварні агрооб’єднання, які б 
поєднували в єдиний цикл технології виробництва, перероб-
ки і збуту сільськогосподарської продукції. Якнайскорішого 
вирішення потребують такі питання, як дефіцит робо-
чих місць на селі, низький рівень оплати праці, занепад 
закладів соціальної інфраструктури (будинків культури, 
фельдшерсько-акушерських пунктів, дитсадків, шкіл), за-
лучення кредитних ресурсів.

Таким чином, Україна повинна забезпечити метода-
ми державного регулювання і прямої підтримки сільське 
господарство, свою продовольчу безпеку, свій народний 
суверенітет і незалежність.

І якщо Україна врешті-решт вступить у Світову організацію 
торгівлі, куди так активно проштовхують нас Захід і прав-
лячий “помаранчевий” режим Ющенка, то це означатиме 
витіснення її на світову господарську периферію, перетво-
рення нашої країни із незалежної і суверенної держави у 
якийсь «географічний простір», в частину «дикої природи», з 
якої світовий капітал буде викачувати людські і матеріальні 
ресурси.

Позиція комуністів щодо вступу України до СОТ 
така: вступати можна тільки на прийнятних умо-
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вах, які вигідні вітчизняним виробникам у різних 
секторах економіки, щоби не допустити суцільного 
зубожіння власного народу, декваліфікації робочої 
сили, деіндустріалізації країни.

А хіба можна забути, що ряд країн мають економічні 
претензії до України? Згадаймо, як у 90-ті роки державний 
бюджет нашої країни і її економічні плани затверджувалися 
Міжнародним валютним фондом, який управляв фінансами,  
і Світовим банком, який управляв приватизацією і галу-
зевою політикою. Ці міжнародні інституції давали займи 
тільки тоді, коли Київ повністю погоджувався з їх узурпа-
торськими вимогами і рекомендаціями. 

Нині на їх роль претендують міжнародні корпорації, для 
яких Україна стає все більше приваблюючою своєю тран-
зитною системою і слабкою фінансовою структурою, а та-
кож зовнішньополітичною проституцією правлячого “по-
маранчевого” режиму.

Але і “глобальна самотність” сьогодні не дозволяє 
вижити, треба дійсно претендувати на справедливу 
участь у глобалізації і в світовій економіці. Україна 
готова до цього, розраховує бути на рівних і спра-
ведливих можливостях співробітництва в багатьох 
економічних процесах як із Заходом, так і зі Сходом, 
а не тільки якимось додатком як сировинна база, ри-
нок дешевих товарів і дешевої робочої сили, місце 
зберігання промислових відходів.
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ВИСНОВКИ

У 1991 році на політичній карті світу з’явилася нова не-
залежна держава – Україна.  Це стало можливим тільки 
тому, що право націй на самовизначення аж до відділення й 
утворення самостійної держави було в Радянському Союзі 
ленінською національною політикою і конституційною нормою.

Україна по праву зайняла гідне місце у світовому 
співтоваристві своїм багатонаціональним населен-
ням і найбільшою у Європі територією, потужним 
виробничим індустріально-аграрним потенціалом, 
висококваліфікованими кадрами, чіткою державною 
структурою (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, виконав-
ча і судова влада), засобами масової інформації та іншими 
політичними і соціально-економічними чинниками.

Але всупереч здоровому глузду вона за останні 16 
років не змогла у повній мірі використати свої гігантські 
можливості, не забезпечила свій політичний суверенітет і 
економічну незалежність. 

Ось чому ми повинні постійно ставити питання: хто є 
Україна у світі? Хто наші друзі, партнери, союзни-
ки? Чи в держави не може бути “постійних друзів”, 
чи “постійних ворогів”, а тільки “постійні інтереси”, 
як це багато років тому сказав лорд Пальмерстон?

Підконтрольний, принижений і пригноблений 
США і їх західними союзниками народ України не 
може бути суверенним у виборі історичного шля-
ху, така віртуально-декоративна демократія – це 
охлократія, це влада натовпу, за спиною якої світова 
і внутрішня олігархія. 

Саме до такого обдуреного народу, або як любить 
говорити Ющенко, до «маленьких українців» може 
бути застосована формула неоглобалізму: «Ми 
керуємо вами, так як це у наших інтересах, а ті, хто 
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відмовляється це розуміти, представляє собою зло, 
яке підлягає викоріненню».

Все це робиться для того, щоб український народ навіть 
не відчув, що він поставлений під тотальний контроль як 
внутрішнього кримінально-олігархічного режиму, так і 
зовнішнього неоколоніального глобалізму. Суспільству і 
людям весь час прищеплюється комплекс неповноцінності 
й історичної вини, а за рахунок цього олігархи вирішують 
свої прагматичні питання.

Такий експорт стереотипів свідомості, таке ідеологічне 
програмування народу України необхідні США та країнам 
Заходу для успіху так званого “глобального управління” і 
економічної експлуатації нашої держави, де вашингтонсько-
брюссельський «майкрософт» намагається запровадити 
свої «ліцензовані продукти». І ми не можемо допустити, 
що процеси глобалізації мають тільки той варіант, який 
сьогодні реалізують США. Ні в кого не має монополії, щоби 
вирішувати, як мають розвиватися міжнародні відносини.

Україна як суверенна і незалежна держава по-
винна шукати свою альтернативу “глобалізації й 
інтеграції по-американськи”. Наш шлях – це шлях 
розуміння і захисту своїх національних інтересів, 
захисту народу і держави.

Вважаємо, що суверенна і незалежна Україна своїм 
геополітичним і геоекономічним становищем, зі 
своїм багатовіковим досвідом об’єктивно може стати 
справжнім мостом між Заходом і Сходом, між різними 
світовими цивілізаціями, може стати надійною за-
порукою глобальної стабільності й інтеграції і при 
цьому не втрачати своєї національної ідентифікації, 
не допускати зовнішнього втручання у внутрішню 
компетенцію держави.

 Як один із засновників Організації Об’єднаних Націй, 
Україна повинна активно сприяти у виробленні спра-
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ведливих правил міжнародних відносин. Необхідно бо-
ротися проти монополії США й інших країн у будь-якій 
життєвоважливій галузі, підтримувати створення нових 
транспортних та інформаційних систем, нових міжнародних 
центрів високих технологій. Ми зацікавлені не в диктаті, а в 
демократизації міжнародного життя. Вільні народи повинні 
співробітничати за справедливими правилами.

В результаті розпаду Радянського Союзу, який був ак-
тивним учасником у системі міжнародних відносин і безпе-
ки, Україна після проголошення державного суверенітету 
і економічної незалежності стала не суб’єктом світової 
політики, а її об’єктом, якому реально загрожує втрата са-
мовизначення і самостійності у прийнятті й виконанні важ-
ливих державних рішень. 

І якщо говорять, що світова політика – це Велика шахова 
дошка, то “помаранчеві” політикани перетворюють свою 
зовнішню діяльність у дитячу пісочницю, де можна гратися 
і ні за що не відповідати. Економіка нашої країни, її армія 
ослаблені настільки, що можуть стати полігоном військових 
дій, жертвою агресії. Трудовий народ не повинен цього до-
пустити.

 На наш погляд, для України в ХХІ столітті для 
становлення народного суверенітету і реальної 
незалежності актуальними будуть такі першочергові 
питання політичного, економічного, соціального, 
науково-технічного розвитку: 

- Зупинити сповзання країни до авторитарної 
“помаранчевої” диктатури, яка спирається на національно-
фашистську ідеологію, проводить проамериканський курс 
всупереч інтересам суверенного українського суспільства.

- Негайно припинити грубі порушення діючої Конституції. 
Завершити політичну реформу: прийняти нову редакцію 
Конституції, ліквідувати пост Президента, перейти до 
парламентської республіки, відновити народний контроль, 
підвищити роль судової системи і місцевого самоврядування.
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- Вживати конкретні заходи щодо розвитку народо-
владдя як основи народного суверенітету і економічної 
незалежності держави. Розширювати права профспілок 
та інших громадських організацій. Забезпечувати активну 
роль засобів масової інформації.

- Забезпечувати матеріальний фундамент врятування і 
відродження України – націоналізувати базові галузі на-
родного господарства, які повинні наповнювати бюджет і 
підвищувати рівень життя населення. Розвивати конкурент-
ноздатну науково-технічну творчість. Створювати фонд 
загального надбання народу (паливно-енергетичний ком-
плекс, оборонно-промисловий комплекс, інші стратегічні 
галузі і підприємства), який не підлягає приватизації. Сти-
мулювати розвиток народних підприємств, рівноправність 
різних форм власності. 

- Зберегти у власності держави і народу землю і її над-
ра, водні та інші природні ресурси, категорично заборонити 
купівлю-продаж землі іноземцям.

- Реально забезпечувати конституційне право  і свободу 
громадян, в тому числі право на працю і відпочинок, гаран-
товану зарплату і пенсії, безоплатну освіту і медичне обслу-
говування та інший соціальний захист, подолати безробіття 
і бідність. 

- Встановити жорсткий державний контроль над цінами 
і тарифами на житлово-комунальні й транспортні послуги, 
на продукти харчування, інші товари першої необхідності. 
житлово-комунальні послуги повинні складати не більше 
10% загального доходу сім’ї.

- Прискорити повернення у грошовій формі вкладів, укра-
дених державою в населення 1992 року.

- Домогтися надання статусу державної мови наряду з 
українською російській мові.

- Україна в масштабах планетарної глобалізації й інтеграції 
небезпечна для світового співтовариства не своєю силою, 
а своєю слабкістю, адже зі слабим ніхто не рахується. 
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Потрібно підвищувати національну безпеку і оборону, по-
силити цивільний контроль за армією й іншими силовими 
структурами.  

- Нагальними завданнями є захист життя, здоров’я і майна 
громадян, рішуче викорінення корупції і злочинності, осо-
бливо організованої, подолання тінізації та криміналізації 
економіки, зміцнення законності і правопорядку.

- Для внутрішнього економічного і соціального 
відродження країни необхідно забезпечити зовнішні умови, 
підвищувати міжнародний авторитет. Найважливішими за-
вданнями є економізація міжнародних відносин, поглиблен-
ня стратегічного партнерства і забезпечення повноправної 
участі України в загальноєвропейському та світовому мас-
штабах. Ми категорично виступаємо за збереження по-
заблокового статусу України, проти її вступу до НАТО та 
інших агресивних блоків.

- Зовнішньоекономічну діяльність спрямовувати на 
забезпечення потреб економіки України необхідним 
імпортом, перш за все енергоносіями, збалансованості 
розвитку експортного потенціалу, виробництва 
конкурентноспроможної продукції. Підтримуємо вступ 
України в Єдиний економічний простір. Вступ до СОТ мож-
ливий тільки на вигідних для українського народу умовах.

Як бачимо, процес збереження українського наро-
ду, відновлення і зміцнення народного суверенітету 
і незалежності, територіальної цілісності України 
ще тільки починається і  ускладнюється зовнішніми 
і внутрішніми факторами. Успішне їх вирішення ак-
тивно впливатиме на параметри майбутньої держа-
ви, в якій влада і власність належатиме трудящим, 
яка забезпечуватиме свій економічний розвиток, 
щастя і добробут своїх громадян, буде гідним учас-
ником європейських і світових процесів.

Так що працювати на народний суверенітет і 
незалежність України – це значить формувати 
суспільство, це значить вкладати у людину, в її 
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освіту і охорону здоров’я, в культуру, в науку, в роз-
виток суспільних зв’язків. Звичайно, це постійний 
труд всього народу як єдиного організму із загаль-
ним менталітетом, спільною психологією, єдиною 
релігією, поглядами на навколишній світ, досягнен-
нями і бідами.

Компартія України була, є і буде потужною 
політичною силою, яка сприятиме розвитку народ-
ного суверенітету і незалежності України, турбувати-
меться про її духовну культуру, єдність і цілісність як 
національно-державного організму,  виховуватиме у 
людей братську любов незалежно від їх національної 
і релігійної належності, відповідальність за свою 
долю і долю рідної країни.

Визначивши головні цілі і цінності народно-
го суверенітету і утвердження незалежності, осо-
бливостей українського національного буття, 
Комуністична партія України разом зі своїми 
політичними союзниками заявляє про розуміння  
ролі України у світовій історії, намічає конкретні 
шляхи зміцнення єдності українського народу, захи-
сту прав та інтересів співвітчизників, встановлення 
на древній українській землі громадянського миру, 
міжнаціональної і внутрінаціональної злагоди.

Комуністи, трудовий народ України ведуть наполегливу 
і справедливу класову боротьбу за відновлення істинного 
народовладдя, політичної і економічної незалежності, 
за соціалістичний шлях розвитку нашої держави. Так 
що сьогодні дуже багато залежить  від свідомості, 
організованості й бойовитості народу як справжнього  
господаря України, фундатора і творця її народного 
суверенітету.
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ПОДОЛАЄМО КРИЗУ – 
 ЗМІЦНЕМО  

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

У ці дні Україна відзначає свою незалежність  
і готується до дострокових парламентських виборів.

На жаль, у штучно створеному «помаранчевими» си-
лами політичному хаосі, на тлі «месіанських» закликів 
Президента Ющенка та його націонал-компрадорського 
оточення залишається без відповіді одне головне пи-
тання: як Україні подолати кризу і якій їй бути в май-
бутньому?

 Звісно, це зобов'язує нас, комуністів, на основі своєї 
історичної відповідальності за долю народу і країни 
ще і ще раз виробляти і пропонувати новий курс, нову 
економічну політику, нову стратегію, які визнача-
ються місцем розташування нашої держави у світі  
і реаліями сучасної геополітики.

На наш погляд, суверенній і демократичній Україні 
не личить бути «дівчинкою на  побігеньках» у світового 
неоглобалізму.  Забезпечити свою  міжнародну 
конкурентоспроможність потрібно не за раху-
нок перепродажу країни великому американському і 
європейському капіталу, а за рахунок освоєння власних 
наукоємних технологій і розвитку інноваційної моделі 
економіки.

 КРАЇНА,  ЯКУ  МИ  ВТРАТИЛИ...

   Відомий англійський письменник Джордж Оруелл пи-
сав, що тільки той, хто дає картину минулого, зрештою, 
формує перспективу майбутнього.

 16 років тому ми були громадянами Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Звичайно, кожний з нас відчував 
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себе часткою 250-мільйонного багатонаціонального ра-
дянського народу, територія країни від Карпатських гір 
і до Камчатки охоплювала одну шосту земної кулі. Ми з 
гордістю відчували нашу впевненість у сьогоднішньому  
і завтрашньому дні, у кінцевому торжестві правди, добра  
і справедливості на Землі.

Наша країна показувала небачену ефективність господар-
ства. Були ліквідовані безправ'я, голод, холод, злочинність, 
безграмотність, масові хвороби, дитяча безпритульність 
і величезна смертність, більш як удвічі (з 30 до 67 років) 
збільшилася тривалість життя. Було ліквідовано безробіття, 
забезпечено зайнятість населення, ліквідовано монокульту-
ру аграрного виробництва. Удвічі підвищено врожайність, 
більш як у 40 разів - продуктивність праці, у 160 разів зріс 
обсяг промислового виробництва, більш ніж у 80 разів - 
національного багатства. І за іншими основними показни-
ками економіка СРСР у десятки і сотні разів перевищувала 
відповідні показники Російської імперії.

Як бачимо, країна в найкоротший термін істотно змінила 
свій загальний соціально-економічний вигляд, перетвори-
лася на одну з наймогутніших, соціально-орієнтованих, пра-
цьовитих і миролюбних країн, показувала приклад дружби 
і співробітництва з державами з різним суспільним ладом.

Якщо порівняти зростання національного багатства 
в ХХ столітті, то в нашій країні його фізичний обсяг зріс 
практично у 80 разів, а в США за той самий період пере-
вищення не вийшло за позначку в 17 разів. Україна в 
братерській сім'ї народів СРСР утвердилася в першій 
десятці найрозвиненіших держав світу.

Саме така висока ефективність нашого народного госпо-
дарства стала одним із приводів до того, щоб імперіалістичні 
вороги рішуче активізували свої підривні агресивні дії, 
спрямовані на розвал СРСР: ЦРУ, «холодна війна», Папа 
Римський, зрадники з радянської правлячої еліти об'єднали 
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свої злочинні зусилля, щоб зупинити прогрес, який загро-
жував катастрофою капіталізму з його віджилими, неспра-
ведливими порядками і привілеями.

Серпень 1991 року перевернув світ - відбулися трагічні 
події, що потрясли життя мільйонів радянських людей. 
Націоналістичні сили України за підтримки західних 
спецслужб під гаслом нібито вдосконалення соціалізму 
і демократії здійснили за спиною народу повзучий 
контрреволюційний переворот і захопили владу.

«ДИКИЙ  КАПІТАЛІЗМ»   
ПРОГРАМУЄ  СТРАТЕГІЧНЕ  ВІДСТАВАННЯ

Нині в Україні побудовано дикий, ультрасучасний па-
разитичний капіталізм за кращими світовими зразками. 
Сутність цієї моделі - в безмежному збагаченні президентсь-
кого оточення і продажних чиновників, а також вузького 
кола кримінально-олігархічних кланів, що становлять 3-5 
відсотків населення. Одночасно знижується до небезпечної 
межі бідності рівень та якість життя працюючих мас.

Уперше в ХХ столітті 90-ті роки стали періодом не 
збільшення, а розбазарювання народного багатства. 
Матеріальна втрата від капіталізації української економіки 
більша, ніж від двох світових воєн, разом узятих. 

Країна не має майбутнього і скочується в розряд 
маргінальних держав. Настає її занепад. І якщо навіть буде 
відновлено дореформений обсяг валового внутрішнього 
продукту, про досягнення радянського рівня життя поки 
що не може бути й мови.

Дикі капіталістичні порядки служать наочним при-
кладом суспільно-економічної неспроможності насильно 
нав'язаного народу життєвого устрою. Ні за одним із основ-
них економічних показників Україна не наблизилася до рівня 
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1990 року. життєвий рівень громадян удвічі поступається 
показникам радянських часів. Триває руйнація створених 
при соціалізмі систем освіти, охорони здоров'я, науки і 
культури, які займали лідируюче положення у світі.

Можна сказати, що настала ера всесвітньої продажності. 
Продається і купується все і вся - заводи, газети, паропла-
ви, міністерські посади і депутатські мандати... Продається 
і купується честь, совість і гідність... Ще небагато і буде  
легально продаватися земля, вода і навіть повітря...

Гроші, як сатана, відібрали в людини душу, узурпували 
роль справжніх цінностей, тому безпринципні люди опиня-
ються у виграші... Прибуток за будь-яку ціну зведено в ранг 
морального принципу. Політики соромляться, якщо не ско-
ристаються перевагами свого становища.

Під тиском правлячого «помаранчевого» режиму і 
відповідно до нинішнього розуміння «свободи слова», сво-
боди самовираження святі для нас імена стали «дійовими 
особами» всіляких анекдотів і т. п., які діють у тому само 
напрямі, що й нібито наукові дослідження псевдоісториків і 
так званих «голів, що говорять», які озвучують і женуть цей 
каламутний потік псевдоісторичної «правди». Така насиль-
ницька ерозія, знищення кореневих основ самосвідомості 
народу йдуть і за багатьма іншими напрямами.

Спотворюються шкільні підручники історії, голод трид-
цятих років подається як «геноцид українського народу», 
мусується тема сталінського терору, у засобах масової 
інформації іде іміджеве «розкручування» вояків ОУН-
УПА, котрі стріляли в спину воїнам Радянської армії-
визволительки і вбивали радянських активістів. З боку 
Президента дедалі наполегливіше звучать пропозиції про 
створення «музею радянської окупації». А хто окупанти?

Уся ця ганебна інформаційна вакханалія, крива ревізія 
історичної правди, брехливе тлумачення фактичних подій 
спрямовані на знищення всього радянського, руйнування 
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історичної пам'яті, на перетворення громадян України на 
якихось безбатьченків, які не мають гордості за своє славне 
минуле.

На жаль, і сьогодення не обіцяє нам райдужних перспек-
тив. Як і його попередники, третій Президент незалежної 
України та його «любі друзі» виявилися органічно не здат-
ними працювати на благо країни. За два з половиною роки 
вони довели, що їх реально цікавлять тільки власні бізнес-
інтереси і безроздільна, необмежена влада.

Усе, що змогли запропонувати українському народу «герої 
майданів», - це сурогатні націоналістичні ідеї зразка 20-
30-х років минулого століття і міфи про євро-атлантичний 
«рай», куточок якого може перепасти й Україні у вигляді 
військових баз НАТО. Прикриваючи свою неспроможність 
і нездатність керувати країною, вони направо й наліво роз-
дають золоті гори популістських обіцянок, розпалюють в 
українському суспільстві нетерпимість і конфлікти.

 У цьому штучно створеному політичному хаосі, на тлі 
«месіанських» закликів залишається без відповіді одне го-
ловне питання - як здолати кризу перспективи розвитку, 
якій бути Україні в майбутньому? Які основні напрями і 
пріоритети економічної політики країни? Яким буде наше 
місце у світовій економіці?

 Ми, комуністи, готові запропонувати українському 
народу свій погляд на основні цілі та завдання, що 
стоять перед незалежною Українською державою. 
Ми переконані, що нашій суверенній країні не ли-
чить плестися у хвості чужих політичних стратегій, 
нам цілком під силу претендувати на власну роль у 
світовому політичному й економічному оркестрі.



155

ВИКЛИКИ  ГЛОБАЛЬНОЇ   КОНКУРЕНЦІЇ

Сьогодні у світовій політичній системі відбуваються 
масштабні зрушення, динамічно змінюються правила гри 
на глобальних ринках і параметри світової економіки. На-
самперед активізується економічне співробітництво на 
Євразійському континенті. Торгівля між Європою й Азією 
подвоюється кожні 5-6 років, перетворившись на сегмент 
світової економіки, що найдинамічніше розвивається. 
Зміцнюється міжконтинентальний економічний діалог, 
важливе місце мають регулярні зустрічі керівників держав 
Східної Азії і Європейського союзу.

Іде активний процес формування регіональних і 
субрегіональних ринків. У континентальному масштабі 
розвиваються кілька могутніх інтеграційних проектів – 
Європейський союз (ЄС), Світова організація торгівлі 
(СОТ), Співдружність Незалежних Держав (СНД), 
Євро-Азіатське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), 
Азіатсько-Тихоокеанський Союз (АТЕС), Асоціація держав 
Південно-Східної Азії (АСЕАН), Організація економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР), Міжнародний Валют-
ний Фонд (МВФ), Європейський банк реконструкції і роз-
витку (ЄБРР), Світовий банк (СБ) та інші. Поглиблюється 
співробітництво між окремими країнами та інтеграційними 
об'єднаннями.

Одночасно на всіх економічно розвинених і перспектив-
них ринках посилюється конкуренція. Національні держа-
ви, економічні об'єднання і транснаціональні корпорації 
(ТНК) активно борються за домінування в кожному вироб-
ничому сегменті. І в цій постійній боротьбі вони прагнуть 
знайти своє місце у світовій економіці, забезпечити власну 
конкурентоспроможність і зайняти вигідну нішу в глобаль-
ному поділі праці.
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Згідно з висновками експертів Всесвітнього 
економічного форуму (ВЕФ), найвищим рівнем глобальної 
конкурентоспроможності володіють держави, які пе-
ребувають у стадії інноваційного розвитку. Ця стадія 
характеризується істотним зростанням заробітної плати і 
високим рівнем життя людей. Але це досягається лише в 
тому разі, якщо економіка цих країн здатна конкурувати 
на глобальних ринках завдяки цілковитій новизні своєї 
продукції, її унікальності та ексклюзивності, найвищій 
якості та складності, що підвищується.

Стає  очевидним,  що  в  запеклій  конкуренції   лідирувати 
зможе тільки той, хто в змозі формувати нові точки зростан-
ня, підтримувати індекс конкурентоспроможності країни. 
Саме тому дедалі більше держав відмовляються від політики 
механічного нарощування ВВП і розвитку інфраструктури 
спекулятивних фінансових ринків. Натомість ставка ро-
биться на нарощування інвестицій у розвиток людського 
капіталу, стимулювання зростання продуктивності праці, 
інновацій і науково-технічної діяльності. Провідні держа-
ви і ТНК світу не скупляться на фінансування науково-
дослідницької та інженерно-конструкторської діяльності, 
активно стимулюють співпрацю між науковими центрами 
і виробництвом.

У таких умовах сподіватися на нескінченну 
експлуатацію відбудовного зростання і сприймати успішну 
зовнішньоекономічну кон'юнктуру як «золотий вік» 
української економіки - хибно і небезпечно. Екстенсивне 
нарощування видобувних і переробних потужностей за ра-
хунок залучення кредитних коштів веде у глухий кут.

Без підвищення ефективності виробництв, їх 
технологічної оснащеності, без широкого застосування 
інновацій економіка може жити тільки за рахунок граничної 
експлуатації людських і природних ресурсів. Уряди і бізнес, 
які обрали цей шлях, прирікають свої країни на постійне 
технологічне відставання та економічну залежність, а свій 
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народ - на рабську працю. «Візитною карткою» таких країн 
стає неякісне зростання, некваліфікована і низькооплачу-
вана праця, абсолютна деградація природного і соціального 
потенціалу.

ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ  ЧИ  РОЗВИТОК  
ІННОВАЦІЙНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ

За умов прискореної глобалізації проблема забезпе-
чення конкурентоспроможності гостро постає і перед 
Україною. Ми більше не можемо нехтувати виклики сере-
довища і тенденції світової економіки. Не можна будува-
ти економічну політику держави на постійних продажах і 
перепродажах власності, викачуванні природних ресурсів і 
нескінченному паразитуванні на довготерпінні населення. 
Інакше неякісне і короткострокове економічне зростання 
неминуче спричинить стагнацію і спад.

Це не згущення фарб і не вигаданий страх. Уже тепер, 
попри високі темпи зростання ВВП, ми щорічно втрачаємо 
місця в рейтингу конкурентоспроможності. У 2005 році 
Україна була на 68-му місці, у 2006-му перемістилася на 10 
рядків униз. Ми програємо боротьбу за перспективу.

Цілком очевидно, що цю проблему не можна вирішити, 
спираючись на так звану наздоганяючу модернізацію і за-
везення технологій і устаткування з-за кордону. Як показує 
практика, механічне перенесення готових імпортних си-
стем може мати непередбачені наслідки.

Задоволення потреб за рахунок технологічного імпорту 
неминуче веде до виникнення стійкої технологічної 
і фінансової залежності держави і окремих секторів 
національної економіки від іноземних донорів. А це -реальна 
загроза національній економічній безпеці, неухильне зро-
стання витрат на закупівлю технологій і ризик остаточної 
деградації національної науки.
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Завдання забезпечення глобальної конкурентоспромож- 
ності має розв'язуватися за рахунок створення власної бази 
для зростання національної економіки. Від низькоякісного 
відбудовного зростання слід перейти до розвитку на базі 
власних наукоємних технологій і НІОКР. Фактично, нам 
потрібна нова економіка, що спирається на інноваційну 
модель розвитку, а не на просте нарощування обсягів ви-
робництва застарілої продукції і розпродаж національних 
багатств. Нам потрібна висококонкурентна економіка, що 
є продуктом розумної промислової політики і державної 
стратегії з підвищення конкурентоспроможності країни.

Тільки так ми зможемо позбутися деіндустріалізації, по-
долати деградацію вітчизняної науки, інженерії і освіти. 
Тільки так буде подолано засилля спекулятивного капіталу 
і сировинної олігархії. Для майбутнього країни розв'язання 
цього стратегічного завдання набагато важливіше від 
горезвісного націоналістичного «ренесансу» чи вступу в ЄС.

Цей шанс у нас є. Незважаючи на хижацьку й бездум-
ну політику ліберальних фундаменталістів, які знищили за 
роки так званих радикальних ринкових реформ науково-
технічний потенціал України, ми все ще маємо стартові 
умови для якісного зростання.

Наша країна має передові технології в галузі ракетобуду-
вання і космічної техніки, авіаційної техніки (передусім у 
галузі транспортної авіації) і суднобудування. Україна має 
у своєму розпорядженні високі технології у сфері атомної 
енергетики, медичного приладобудування і зварювання. 
Із 21 критичної технології ВПК, що були в СРСР, у нас 
розроблялося 17 (елементарна база, лазерне обладнання, 
радіолокатори, технології «стелс» та інші).

За оцінками фахівців, у нас усе ще збереглося до п'яти со-
тень науково-технологічних і конструкторських організацій, 
у яких працюють до 60 тис. спеціалістів.

Це дає вагомі підстави говорити, що ставка на інноваційний 
ривок для нашої країни цілком виправдана і стратегічно 
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правильна. Однак, для того щоб ця стратегія втілилася в ре-
альну практику, необхідна максимальна консолідація всіх 
наявних активів національної економіки і докорінний пере-
гляд економічної політики держави.

КОНТУРИ  ЕКОНОМІЧНОЇ   
ПОЛІТИКИ  МАЙБУТНЬОГО

Не варто плекати ілюзії із приводу того, що великий 
бізнес і «ефективний іноземний власник» можуть ста-
ти замовниками на політику інноваційного зростання. 
Весь період так званих ліберальних реформ, а особливо 
«помаранчеві» події, переконливо показали, що великий 
капітал, тим паче іноземного походження, не зацікавлений 
у зміні економічної моделі розвитку країни. Їх основне за-
вдання - це використання виробничих активів для побудови 
спекулятивних схем і захмарних фінансових пірамід.

Замість модернізації виробництва вітчизняний капітал 
думає про те, як вигідніше продати їх, а західні ТНК  
використовують українські підприємства для глобаль-
них злиттів і поглинань. Так національна промисловість 
перетворюється на фішку у глобальній біржовій грі, а 
український народ позбавляється реального виробничого 
сектору. 

Ми, комуністи, вважаємо, що для переведення 
економіки на нові інноваційні рейки і забезпечення високої 
конкурентоспроможності національної промисловості на-
самперед необхідно повернути державі роль провідного 
економічного гравця. Тільки держава може вирішити реаль-
не, а не віртуальне завдання модернізації і технологічного 
переоснащення національної промисловості, сприя-
ти відновленню наукового й освітнього потенціалу. І це 
підтверджується світовим досвідом.
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Практично всі країни-лідери удавалися до посилення 
державної присутності в економіці. В роки великої депресії 
й у важкі післявоєнні роки у Франції, Великобританії 
й у США саме держава була основним провідником 
технологічної модернізації промисловості і головним анти-
кризисним менеджером.

Ця апробована й ефективна практика нині з успіхом 
використовується в Росії, що вибрала для себе шлях 
інноваційного розвитку. Сьогодні цим шляхом повинна піти 
й Україна.

Українська держава має стати не просто «керуючим» 
і економічним наглядачем, а ініціатором, інвестором і ме-
неджером програм розвитку. Нам потрібні масштабні 
національні проекти -нові сучасні виробництва, проекти 
модернізації інфраструктури, розвитку науки і медицини, 
освіти і соціального забезпечення.

Ми цілком можемо вже сьогодні окреслити коло напрямів, 
які будуть локомотивами зростання і точками випереджаль-
ного розвитку для національної економіки. Це ядерна енер-
гетика, дослідження космосу, медичне приладобудування, 
енергоощадні технології, продуктивний видобуток корис-
них копалин і ефективне використання надр, електроніка і 
мікроелектроніка, нанотехнології.

До реалізації таких програм може бути цілком підключено 
і великий, у тому числі іноземний, капітал. Однак, на відміну 
від приватизації, інвестори візьмуть участь не в «дешевому 
розпродажі», а будуть залучені до реалізації наукоємних і 
економічно вигідних проектів.

Водночас для забезпечення ефективності інноваційної 
діяльності держава має створювати умови для взаємодії 
наукового, технічного і виробничого потенціалу країни.

Треба створити нову інфраструктуру, що забезбечить не 
лише розробку нових технологій, а й весь цикл від появи 
інновацій до побудови експериментальних зразків техніки і 
їх промислового використання.
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Новий поштовх матиме і фундаментальна наука. Упро-
довж найближчих десяти років держава повинна що-
року підвищувати прямі державні інвестиції на НІОКР. 
Мінімальний рівень фінансування наукових і конструк-
торських розробок повинен становити не менш як три 
відсотки, а в перспективі сім-десять відсотків ВВП.

життєвизначальною для успішного розвитку на 
інноваційній основі є жорстка державна політика 
високооплачуваної робочої сили. Зі становищем «працюю-
чих бідняків» необхідно покінчити назавжди. Українські 
трудящі мають одержувати гідну винагороду за свою пра-
цю, адже тільки в цьому разі з'явиться можливість для 
постійного підвищення кваліфікації учених, інженерів, 
робітників і службовців.

Для того, щоб спрямовувати кошти на технологічну 
модернізацію і реалізацію політики дорогої робочої сили, 
треба піти на регулювання норми прибутку. Кошти від 
економічної діяльності підприємств осідатимуть не в ки-
шенях олігархів, а спрямовуватимуться на розвиток 
національної промисловості і підвищення заробітних плат.

Водночас для підтримки конкурентоспроможності країни 
необхідно істотно збільшити інвестиції у розвиток людсь-
кого потенціалу - в науку, освіту, охорону здоров'я. Цілком 
очевидно, що рівень освіти, соціальної захищеності, охо-
рони здоров'я - це ті чинники, від яких залежить загальна 
конкурентоспроможність національної держави.

Зробивши акцент на розвиток якісно нових технологій, 
Україна зможе претендувати на те, щоб стати могутнім 
індустріально-інноваційним ядром інтеграційних процесів 
на континенті. Головна умова – зовнішньоекономічна 
політика має бути поставлена на службу інноваційному 
розвиткові національної економіки.
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Це не заперечує необхідності розширення промислової 
кооперації і нарощування торгово-економічного 
співробітництва. Однак першорядним завданням у цьому 
сенсі стає не прорив на чергові ринки металу чи сирови-
ни. На передній план виходить співробітництво в науково-
технічній сфері, участь у спільних експериментальних 
розробках. На зміну «купцям» мають прийти ефективні ме-
неджери, вчені та інженери.

Слід підкреслити, що наголос на інноваційний розвиток 
національної економіки багато в чому визначить і добір 
наших зовнішньоекономічних партнерів. Досвід Польщі 
красномовно свідчить, що надії на стрімкий економічний 
прорив після вступу до ЄС не більш ніж ілюзія. Інтеграція 
не принесла полякам довгоочікуваного дива. Як і колись, 
залишається високим безробіття, загальна відсталість 
національної промисловості і сільського господарства. Фак-
тично «польська модель» виявилася не більш як перепрода-
жем національної промисловості європейському капіталу. 
Упевнений, таке майбутнє не для України.

На шляху інноваційного розвитку природним партнером 
України може виступити Російська Федерація й інші країни 
- члени СНД. Співробітництво з ними дасть можливість 
відновити ефективні технологічні ланцюжки, розши-
рити спільні дослідження і кооперації у сфері науково-
дослідницької діяльності.

Основними напрямами науково-технічного 
співробітництва між Україною, Російською Федерацією, 
Білоруссю і Казахстаном у рамках Єдиного економічного 
простору (ЄЕП) можуть стати: розробки у сфері дослідження 
космічного простору, астрономії й астрофізики, дослідження 
нетрадиційних джерел енергії, нові інформаційні технології, 
нові матеріали і хімічні продукти. А також спільні розроб-
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ки в галузі аграрних технологій і сучасних біотехнологій, 
ресурсо- і енергоощадних технологій, раціонального приро-
докористування. 

Упевнений, що використання в ході науково-
технологічного співробітництва принципу взаємної 
доповнюваності дасть змогу нашим країнам подолати 
стратегічне відставання, сформувати конкурентоспроможні 
і соціально справедливі моделі економічного розвитку.

ОЧІКУВАНІ  ПЕРСПЕКТИВИ

Хочу сказати, що наша країна в ХХ столітті тричі спов-
зала у глибокий занепад. Перший раз економіка постраж-
дала від ударів, завданих їй першою світовою і громадянсь-
кою війнами. Удруге втрати народного господарства були 
спричинені гітлерівською навалою. І обидва рази радянсь-
кий народ під керівництвом Комуністичної партії героїчними 
зусиллями й у найкоротший термін заліковував важкі рани. 
Однак розпочата в мирні 90-ті роки війна капіталу, що за-
хопив владу, з трудовим народом не дає підвестися Україні 
з колін. Отже, боротьба триває!

Відновлюючи сьогодні історичну панораму і зв'язок часів, 
ми бачимо вихід зі складного становища, що склалося, в 
нинішньому й у минулому. Адже дерево сьогодення і май-
бутнього виростає на коренях минулого. Без правильного 
розуміння минулого неможливо домогтися чого-небудь гар-
ного нині й у майбутньому. Така правда життя.

Разом з тим «помаранчево»-кланові авантюристи під 
час передвиборної кампанії тішать національну свідомість 
довірливого виборця якимись інфантильними емоціями і 
надуманими пропозиціями.

Ми, комуністи, вважаємо, що для економічного і 
соціального відродження країни потрібна серйозна і кропітка 
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робота. На наш погляд, тільки реалізація національних 
проектів, розвиток фундаментальної і прикладної науки 
створять кумулятивний соціально-економічний ефект.

Національна наука, забезпечена необхідними кош-
тами, нарешті вийде з застою. Припиниться масовий 
«відтік мізків» за кордон. Нове замовлення на підготовку 
дослідників і інженерів одержить національна система 
освіти. У вищих навчальних закладах замість підготовки 
«менеджерів із продажів» знову буде актуально навчати 
молодих інженерів, дослідників, учених і програмістів.

Економічне і соціальне становище трудових класів якісно 
зміниться. Будуть створені нові високооплачувані робочі 
місця, підвищаться зарплати і трудові пенсії. З підвищенням 
продуктивності праці за рахунок використання нових 
технологій буде зменшено рівень експлуатації трудящих і 
поліпшено умови праці. Основою національної економіки 
стане соціальна справедливість.

Зміна бази економічного і соціального зростання -це 
свідомий і цивілізований вибір українського народу.

У цій складній політичній і соціально-економічній 
ситуації Комуністична партія України під час 
передвиборної парламентської кампанії веде ак-
тивну і наступальну боротьбу за поліпшення стано-
вища людини праці і максимальний і рішучий опір 
зміцненню усевладдя великого капіталу. Наше го-
ловне завдання - соціалізм у його оновлених формах, 
що відповідають характеру завдань, які стоять перед 
людством, і сучасному рівню продуктивних сил.

  

Серпень 2007 року.
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НОВА   РЕДАКЦІЯ   КОНСТИТУЦІЇ 
СЛУЖИТИМЕ   НАРОДУ  І  ДЕРЖАВІ

Нині діюча Конституція України прийнята 28 
червня 1996 року. За цей час у житті Української 
держави відбулися глибокі зміни, які мають знай-
ти відображення в її Основному Законі. Виявилися 
також слабкі місця, що потребують коригування. Як 
показала практика, не були вдалими деякі зміни, 
внесені у Конституцію 8 грудня 2004 року (зокрема, 
встановлення дуалістичної структури уряду та інші), 
що стало одним із факторів, які зумовили загострен-
ня політичної ситуації в країні.

Чинний Основний Закон не передбачає процедури при-
йняття нової Конституції. У неї можуть бути лише внесені 
зміни, причому виключно Верховною Радою України, із 
внесенням положень, які передбачені трьома розділами, на 
всеукраїнський референдум.

У принципі, це виправдано: нинішня Конституція 
містить досить солідний демократичний компонент, 
який має бути збережений і збагачений. Водночас характер 
і масштаб необхідних змін такий, що робить доцільним 
і виправданим прийняття саме нової редакції 
Конституції, що узгоджується і з її вимогами, і з законо-
давчою практикою, яка склалася.

Виходячи з цього, фракція комуністів у Верховній Раді 
України V скликання підготувала проект нової редакції 
Конституції України.

Пропоновані зміни відповідають вимогам часу 
і народу України, конституційним положенням, 
загальній тенденції розвитку політичної системи в 
напрямку поглиблення і зміцнення демократичних 
засад соціально-правової держави і наближення 
до кращих європейських моделей конституційно-



166

державного устрою з урахуванням вітчизняного 
і світового досвіду та особливостей українського 
суспільства.

Суть змін зводиться до забезпечення переходу 
до парламентської моделі організації влади, тобто 
ліквідації інституту президентства, який за 15 років 
себе не виправдав, а тільки дестабілізує ситуацію 
в державі і суспільстві, а також гарантування 
прав і свобод людини і громадянина, посилення 
соціального характеру Української держави, захи-
сту її національних інтересів.

Вважаємо доцільним і цілком виправданим зроби-
ти у новій редакції Основного Закону посилання на 
такі важливі й основоположні державні документи, 
як Декларація про державний суверенітет України, 
прийнята Верховною Радою 16 липня 1990 року, Акт 
проголошення незалежності України, прийнятий 
Верховною Радою 24 серпня 1991 року і схвалений 
всенародним голосуванням 1 грудня 1991 року, а та-
кож використати інші законодавчі рішення.

І.

У розділі І «Основи конституційного ладу» нової 
редакції Конституції з урахуванням того, що Україна 
проголошена суверенною і незалежною, демократич-
ною, соціальною, правовою державою, пропонується 
включити до тексту Конституції кілька нових статей, 
які визначають засади політичного й суспільного 
життя, економічної та соціальної організації держа-
ви, гарантії її правового характеру, спрямованість і 
зміст зовнішньополітичної діяльності України.

Відповідні положення можна було б, на наш погляд, ви-
класти так:
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- «Основою економічної та соціальної організації 
суспільства в Україні є вільна праця людей та однакові 
правові можливості користування результата-
ми власної праці. Економічна і соціальна організація 
суспільства має забезпечувати послідовну реалізацію 
принципів соціальної справедливості і захищеності, 
гідні сучасної цивілізації умови життя людей.

 Держава забезпечує для всіх громадян рівні вихідні 
умови у всіх сферах життя суспільства».

 - «Економічна організація в Україні грунтується на 
таких основних засадах:

виняткове право власності народу на її національні 
багатства і національний доход; забезпечення умов 
для вільного розвитку і захисту конституційно виз-
наних форм власності, що виключають привласнення 
результатів чужої праці, при пріоритетному значенні 
її колективних форм;

державне планування й регулювання економічних і 
соціальних процесів на основі економічних методів;

здійснення громадського контролю у сфері вироб-
ництва, розподілу та обміну;

господарська самостійність юридичних і фізичних 
осіб у виробничій сфері у межах, визначених законом;

постійне переоснащення промисловості й сільського 
господарства на сучасній високотехнологічній, 
інноваційній, наукоємній, ресурсозберігаючій основі;

цілеспрямована структурна перебудова економіки з 
урахуванням провідних тенденцій сучасного розвитку 
виробництва в інтересах зростання добробуту народу 
і зміцнення могутності держави;

пріоритетність розвитку галузей, від яких залежить 
насичення споживчого ринку, задоволення першочерго-
вих людських потреб;

запобігання монополізації виробництва, яка супере-
чить інтересам суспільства».



 - «Суспільне життя в Україні грунтується на 
пріоритеті суспільства над державою і послідовному 
втіленні принципу «Вільний розвиток кожного є умовою 
вільного розвитку всіх». Найважливішою умовою свобо-
ди і добробуту людей держава вважає формування і роз-
виток суспільства як асоціації вільних, рівноправних 
громадян, що функціонує на засадах самоврядування 
й саморегулювання з широким залученням громадян до 
управління справами держави  і суспільства.

Держава створює умови для вільного розвитку і 
якнайповнішого розкриття особистих здібностей, 
творчого потенціалу кожної людини, всебічного роз-
витку демократії, реалізації принципів соціальної 
справедливості і захищеності, забезпечує поєднання 
інтересів різних верств населення, недопущення при-
власнення результатів чужої праці».

 - «Відповідно до засад правової держави у діяльності 
органів державної влади в Україні забезпечуються:

 законність, охорона конституційного статусу дер-
жавних органів і службових осіб;

розмежування функцій і повноважень між різними 
гілками влади й різними ланками державного апарату;

обов'язковість рішень вищих органів для нижчих 
згідно з поділом їхніх повноважень;

виборність представницьких органів влади і органів 
самоврядування;

формування виконавчих органів відповідними пред-
ставницькими органами;

підзвітність і підконтрольність, а також 
змінюваність виборних осіб;

поєднання різноманітних форм безпосередньої 
і представницької демократії, колегіальності і 
єдиноначальності в функціонуванні органів державної 
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влади, відповідальність кожного державного органу і 
службової особи за доручену справу;

гласність, урахування громадської думки;
контроль з боку представницьких органів державної 

влади за використанням коштів на утримання 
управлінського апарату».

- «Україна є повноправним членом міжнародного 
співтовариства. Вона встановлює безпосередні 
дипломатичні, консульські, торгові та інші зв'язки з 
зарубіжними державами, укладає міжнародні угоди, 
бере участь у діяльності міжнародних організацій.

Україна як один із засновників і член Організації  
Об'єднаних Націй у зовнішньополітичній діяльності 
керується загальновизнаними принципами і норма-
ми міжнародного права. Вона відкидає війну як засіб 
вирішення міжнародних спорів, виступає за врегулю-
вання їх виключно мирними засобами.

В Україні заборонено пропаганду і підготовку війни, 
а також будь-яку іншу діяльність, спрямовану на по-
рушення мирних відносин між народами. Такі дії визна-
ються антиконституційними, і вони підлягають пока-
ранню відповідно до закону.

 Головними цілями і принципами зовнішньої 
політики України є:

зміцнення миру і міжнародної безпеки;
здійснення і захист прав і свобод людини;
забезпечення соціального прогресу і підвищення рівня 

життя людей в умовах вільного розвитку;
активна участь у загальноєвропейських про-

цесах і європейських структурах, рівноправному 
співробітництві держав світу з метою розв'язання 
проблем, що стоять перед людством;

поглиблення всебічного співробітництва з Росією та 
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іншими членами Співдружності незалежних держав, 
з якими народ України пов'язує багатовікова спільна 
доля.

У міжнародній діяльності Україна виходить із 
необхідності ефективного забезпечення власних 
національних інтересів у політичній, економічній, 
екологічній, науковій, технічній, інформаційній, 
культурній сферах.

У питаннях забезпечення колективної безпеки, 
боротьбі з організованою злочинністю, іншими загроза-
ми міжнародному миру і безпеці Україна співробітничає з 
зарубіжними країнами і міжнародними організаціями.

У разі звернення до системи міжнародного арбітражу 
при розв'язанні міжнародних спорів Україна визнає 
зобов'язуючу силу його рішень».

Враховуючи думку переважної більшості наших 
співвітчизників, пропонується відтворити в 
Конституції принципове положення Декларації про 
державний суверенітет України, яке, на нашу думку, 
об'єднало б громадян в усіх регіонах нашої держави - як 
на сході, так і на заході:

 «Україна урочисто проголошує, що вона є постійно 
нейтральною державою, яка не бере участі у військових 
блоках і дотримується неядерних принципів: не прий-
мати, не виробляти, не набувати і не розміщувати на 
своїй території ядерної зброї.

Україна самостійно вирішує питання про вступ чи 
приєднання до будь-яких міжнародних політичних та 
економічних союзів і вільний вихід із них».

Ми вважаємо також за необхідне закріпити в Основ-
ному Законі статус російської мови як державної при 
збереженні і зміцненні державного статусу української 
мови і гарантуванні вільного розвитку, використан-
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ня і захисту мов усіх національних меншин України. 
Це буде справедливим, відображатиме реальний стан 
нашої держави як багатонаціональної і відповідатиме 
практиці демократичних країн Європи і світу.

Принципового значення надаємо й іншим новаціям, 
що їх пропонується внести до розділу І Конституції:

«Відносини держави і громадянина в Україні грунту-
ються на їх взаємній відповідальності»;

 «Усі органи держави і посадові особи підпорядковують 
свою діяльність інтересам усього суспільства, а не 
якоїсь окремої її частини»;

«Ніхто в Україні не може узурпувати державну владу»;
 Спроби використання Збройних Сил, інших військових 

формувань, правоохоронних органів та спеціальних 
служб держави для обмеження прав і свобод громадян 
або з метою повалення конституційного ладу, усу-
нення законних органів влади чи перешкоджання їх 
діяльності «є злочином проти держави і народу»;

«Правові акти, які не були офіційно оприлюднені, не 
мають юридичної сили»;

«Подвійне громадянство в Україні допускається лише 
на підставі міждержавних угод».

Пропонується суттєво уточнити конституційні по-
ложення стосовно власності і забезпечення екологічної 
безпеки.

 У нашому проекті вони викладаються так:
  - «Власність в Україні виступає в таких формах:
власність громадян (приватна (особиста));
колективна власність (власність трудових 

колективів, об'єднань громадян);
комунальна власність (власність територіальних 

громад);
 державна (загальнонародна) власність.
Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші 
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природні ресурси, які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її континентального шель-
фу, виключної (морської) економічної зони, весь 
економічний і науково-технічний потенціал, створе-
ний на території України, є об'єктами права власності 
Українського народу, матеріальною основою держав-
ного суверенітету України і використовуються з 
метою забезпечення його матеріальних і духовних  
потреб».

 - «Власність зобов'язує і є недоторканною».
 - «Відносини власності встановлюються та регу-

люються Конституцією і законами України».
- «Земля є основним національним багатством, 

що перебуває під особливою охороною держави, і не 
може належати іноземним громадянам та юри-
дичним особам, а також особам без громадянства. 
Право власності на землю гарантується. Це право 
набувається і реалізується громадянами, юридичними 
особами та державою виключно відповідно до закону. 
Землі сільськогосподарського призначення не можуть 
бути об'єктом купівлі і продажу».

- «Забезпечення екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного масштабу, збереження й використан-
ня природних ресурсів в національних інтересах, 
турбота про їх відновлення, відшкодування 
втрат, заподіяних здоров'ю і майну громадян 
неправомірними діями у сфері природокористуван-
ня, що призводять до забруднення навколишнього 
середовища, є обов'язком держави. 

В інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь, збе-
реження генофонду народу Україна здійснює програ-
му охорони і науково обгрунтованого, раціонального 
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використання її надр, водних ресурсів, рослинного й 
тваринного світу, для збереження чистоти повітря й 
води, забезпечення відновлення природних багатств 
і поліпшення навколишнього середовища.

В Україні забороняється будівництво будь-яких 
підприємств, інших об'єктів, які створюють загрозу 
екологічній безпеці».

ІІ.

Чинна українська Конституція містить досить широкий, 
притаманний конституціям буржуазно-демократичних дер-
жав, комплекс норм стосовно прав і свобод людини 
і громадянина. Але суттєвим недоліком є те, що ці по-
ложення не завжди в достатній мірі підкріплюються 
гарантіями реалізації декларованих прав і свобод. 
Це особливо стосується соціально-економічних прав. У 
зв'язку з цим пропонується посилити ці гарантії - як у 
загальному плані, так і стосовно конкретних прав і свобод.

Зокрема, в проекті зазначається:
 - «Україна виходить з того, що всі люди є вільні і рівні 

у своїй гідності і правах. Держава визнає і гарантує 
природні, невідчужувані й непорушні права людини і 
громадянина, закріплює їх у законах, що відповідають 
міжнародним зобов'язанням України.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені 
цією Конституцією, не є вичерпними.

Права і свободи громадян, закріплені Конституцією 
та законами України, не можуть бути скасовані іншими 
нормативними актами і діями.

Не мають чинності акти, які погіршують становище 
громадян...

Забезпечення охорони і здійснення прав і свобод 
громадян, захист їхньої честі та гідності як найви-
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щих соціальних цінностей є обов'язком всіх органів 
державної влади, громадських організацій, посадових 
осіб».

 - «Здійснення прав і свобод несумісне з діями, які 
завдають шкоди інтересам держави, державній і 
суспільній безпеці, громадському порядку, здоров'ю і 
моральності населення».

Пропонується скоротити з 72 до 48 годин час три-
мання під вартою (як тимчасовий запобіжний захід) до 
прийняття і вручення вмотивованого рішення суду з цього 
питання, а також встановити, що:

«Особам, позбавленим волі за рішенням суду, 
забезпечується гуманне поводження з ними і повага 
їхньої гідності».

У проекті наголос робиться на гарантіях соціально-
економічних прав - прав на працю, на відпочинок, 
достатній життєвий рівень та ін.

Закріплюється право «передавати у спадкування май-
но, набуте на законних підставах», об'єднуватися в 
кооперативні, акціонерні та інші форми спільного ведення 
господарства. При цьому зазначається, що «права тру-
дових колективів охороняються законом». У чинній 
редакції Конституції про права трудових колективів не 
згадується.

Особливого значення надаємо таким положенням, які 
пропонується включити до розділу ІІ Конституції «Пра-
ва, свободи та обов'язки людини і громадянина»:

 - «Будь-яке обмеження права на працю не допускається. 
Ніхто не може бути звільнений чи переведений на іншу ро-
боту без його згоди чи на підставах, встановлених законом».

 - Максимальна тривалість робочого часу «не може пе-
ревищувати 40 годин на тиждень».

 - «Кожен має право на належні безпечні і здорові 
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умови праці, що відповідають установленим держа-
вою вимогам безпеки та гігієни, на забезпечення осо-
бливих умов охорони праці жінок під час вагітності й 
після пологів, праці неповнолітніх, осіб з обмеженою 
працездатністю, а також осіб, зайнятих на особливо 
важких роботах, і тих, що працюють на шкідливих для 
здоров'я або небезпечних для життя виробництвах».

 - «Винагорода за працю встановлюється відповідно 
до її кількості та якості, суспільної значимості і не 
може бути нижчою за офіційно встановлений прожит-
ковий мінімум. Чоловіки й жінки, дорослі й підлітки ма-
ють право на рівну оплату за рівну працю. У випадках 
тимчасової незайнятості з не залежних від громадяни-
на причин йому гарантується право на матеріальне за-
безпечення у відповідності із законом.

Держава регулює в інтересах трудящих питан-
ня праці і заробітної плати, професійної підготовки 
кадрів, соціального захисту громадян, у тому числі 
від безробіття, права та обов'язки державних органів 
і трудових колективів у цих питаннях. Вирішення 
цих питань узгоджується з профспілками, яким 
гарантується свобода дій на підприємствах, в устано-
вах і організаціях».

 - «Ті, хто працює, мають право на страйк, тоб-
то на повне або часткове припинення роботи на 
підприємстві, в установі чи організації, незалежно 
від форми власності, для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів, політичних прав і свобод...

Заборона страйку можлива лише на підставі закону у 
випадках, коли він може становити загрозу для життя 
і здоров'я людей або дестабілізувати функціонування 
служб, які забезпечують життєдіяльність суспільства 
чи регіону».
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Щодо людей похилого віку держава зобов'язана надавати 
їм «можливість посильної участі в суспільному житті, допо-
могу в подоланні самотності й соціальної ізольованості».

Враховуючи гостроту житлової проблеми, ми 
пропонуємо встановити в Основному Законі, що «держа-
ва, розвиваючи й охороняючи державний і громадсь-
кий житловий фонд, реалізуючи державні програми 
будівництва житла, надаючи допомогу кооперативно-
му та індивідуальному житловому будівництву, забез-
печуючи справедливий розподіл житлової площі під гро-
мадським контролем, створює умови, за яких кожний 
громадянин матиме змогу побудувати впорядковане 
житло або придбати його у власність чи взяти в орен-
ду», а також зазначити, що «в державі реалізується 
програма пільгового кредитування будівництва житла 
для молодих сімей».

Суттєво уточнюються положення Конституції стосовно 
права на охорону здоров'я, безоплатну (це поняття слід 
зафіксувати в Основному Законі) медичну допомогу та 
медичне страхування. Існуюча мережа закладів охорони 
здоров'я, в яких медична допомога надається безоплатно, 
не може бути скорочена і «має забезпечувати потреби 
населення в медичній допомозі». Розвитку лікувальних 
закладів різних форм власності держава має сприя-
ти лише «за умови доступності медичних послуг для 
населення». Окремо виділяється необхідність розроб-
ки і здійснення не тільки медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних, а й відновлювальних програм. В 
контексті турботи про здоров'я людей наголошується 
на забороні дитячої праці, не пов'язаної з навчанням і 
трудовим вихованням.

Для реального забезпечення права на освіту 
пропонується зазначити в Конституції, що «мережа дер-
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жавних і комунальних навчальних закладів не може 
бути скорочена», а також, що «громадянам, які 
закінчили державні вищі та професійні навчальні за-
клади, гарантується надання роботи за фахом».

Гарантуванню права користування здобутками 
культури мають слугувати такі положення, які містяться 
у проекті:

- «Усі в Україні мають право користуватися здобутка-
ми культури, що забезпечується загальнодоступністю 
надбань вітчизняної і світової культури, культурно-
освітніх закладів, засобів масової інформації, у тому 
числі книговидавництва і періодичної преси, безплат-
них бібліотек, культурного обміну з зарубіжними 
країнами.

Держава гарантує вільний розвиток і 
взаємозбагачення культур усіх національностей, що 
населяють Україну, створює умови для збереження й 
розвитку національних традицій і звичаїв, заохочує 
діяльність національно-культурних центрів, асоціацій 
та інших громадських формувань, що не суперечить за-
конодавству України.

Держава, громадські об'єднання, а також громадяни 
зобов'язані дбати про розвиток культури, збережен-
ня історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають 
культурну цінність».

Наближенню до визнаних у демократичних країнах 
стандартів у сфері гарантування особистих прав слугу-
ватимуть такі положення, які пропонується включити до 
Конституції:

 - «Громадянам, які проживають на території України, 
забезпечується відповідно до закону право користува-
тися рідною або будь-якою іншою мовою, вільно обирати 
мову навчання і виховання дітей і молоді, а також мову 
міжнаціонального спілкування. Громадяни зобов'язані 
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дбайливо ставитися до рідної мови як до духовного над-
бання народу, поважати мови інших народів».

- «Громадяни України самі визначають свою 
національну приналежність. Обмеження цього права не 
допускається. Незаконними є вимоги до громадян вка-
зувати свою національність при прийомі на роботу чи 
на навчання».

Це ж можна сказати про положення, якими пропонується 
збагатити статтю Основного Закону, де йдеться про 
шлюб, сім'ю, як основний осередок суспільства, охоро-
ну державою дитинства, материнства і батьківства. Зо-
крема зазначається, що батьки зобов'язані утримувати до 
повноліття дітей,

«народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо 
їхнє батьківство визнане ними самими або судом». 
«Держава, - зазначається у проекті, - піклується про за-
безпечення здоров'я матері і дитини, виховання дітей.

Забороняється втручатися в особисте і сімейне 
життя громадян, окрім передбачених законодавством 
випадків, коли це викликано потребою захисту життя, 
здоров'я, прав і законних інтересів дітей, батьків та 
інших членів сім'ї».

ІІІ.

Окремо слід сказати про гарантії політичних прав гро-
мадян. Ми вважаємо за необхідне наголосити в Основному 
Законі, що «ніхто не може піддаватися переслідуванням 
за свої переконання», «переслідування за крити-
ку карається законом», що «громадянам України, 
політичним партіям, громадським організаціям 
гарантується свобода висування і обстоювання аль-
тернативних програм соціального розвитку», а «права 
політичної опозиції і порядок їх реалізації визначають-
ся законом».
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У зв'язку з цим у статті, де йдеться про політичні партії 
та громадські організації, пропонується вказати, що:

«Політичні партії, профспілкові, молодіжні та інші 
громадські організації створюються громадянами на 
основі добровільного членства і самоврядування і вико-
нують функції, передбачені їх програмами і статутами, 
діючи в рамках Конституції і законів України. Вони не 
можуть перебирати на себе функції органів державної 
влади. Втручання у внутрішні справи об'єднань грома-
дян з боку держави, а також інших партій і об'єднань 
не допускається», а заборона діяльності політичних 
партій та інших об'єднань громадян здійснюється лише в 
судовому порядку.

Є потреба внести деякі уточнення в положення Конституції 
щодо свободи світогляду і віросповідання. Держава 
не повинна віддавати перевагу будь-якій релігійній 
конфесії. Має бути гарантовано право громадян ве-
сти як релігійну, так і атеїстичну діяльність, яка не 
суперечить Закону. Водночас потрібно чітко вказа-
ти, що «релігійні об'єднання, діяльність яких завдає 
шкоди здоров'ю людей, створює загрозу їх життю, на 
території України заборонені.

Порядок реєстрації релігійних об'єднань та їх відносин 
з державними органами визначаються законом».

З урахуванням досвіду останніх років є нагальна по-
треба чіткіше викласти у Конституції положення щодо 
гласності, інформованості громадян, їх участі в 
управлінні державними справами, доступу до 
державної служби та служби в органах місцевого са-
моврядування. 

Ми пропонуємо, зокрема, так сформулювати деякі з них:
 - «В Україні, відповідно до засад гласності, забезпе-

чуються свобода діяльності засобів масової інформації, 
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врахування громадської думки. Монополізація засобів 
масової інформації державними органами, громадсь-
кими об'єднаннями, політичними партіями, групами 
чи окремими особами, а також використання засобів 
масової інформації в антиконституційних цілях не до-
пускаються.

Державні засоби інформації є незалежними від 
політичних партій і громадських організацій.

Цензура забороняється.
Порядок заснування засобів масової інформації, їхні 

права, обов'язки і відповідальність встановлюються 
законом».

 - «Громадяни України мають право на одержання 
від державних органів, громадських об'єднань і поса-
дових осіб та поширення достовірної інформації про 
стан справ у всіх сферах державного, економічного, 
суспільного і міжнародного життя, про екологічний 
стан, а також з питань, що стосуються прав, законних 
інтересів та обов'язків громадян. Не допускається по-
ширення інформації, яка містить державну таємницю, 
що охороняється законом.

Відповідальність за перешкоджання реалізації пра-
ва громадянина на інформацію встановлюється зако-
ном».

- «Громадяни України мають право брати участь в 
управлінні державними справами, у всеукраїнському 
та місцевих референдумах, у здійсненні відповідно до 
Закону громадського контролю за діяльністю держав-
них органів, у вирішенні всіх питань життя трудових 
колективів, в яких вони працюють...

Вимоги, що ставляться до кандидатів на службові 
посади, можуть обмежуватись лише характером служ-
бових обов'язків».



181

Уточнюється і порядок розгляду скарг та звернень 
громадян.

 Окремо слід сказати про Комітет народного контролю 
України, який пропонується створити за нашим проектом. 
Відомо, що такий комітет був за часів Радянської влади. Він 
відігравав значну роль у виявленні й усуненні порушень і 
зловживань, відшкодуванні завданих ними збитків. Однак 
комітет був ліквідований мало не в перші дні після проголо-
шення незалежності України – на радість тим, хто грабу-
вав у ті часи країну.

В. Ющенко, виборюючи пост Президента, серед 
горезвісних «10 кроків назустріч людям» передбачав негай-
не (після обрання) видання указу про утворення Комітету 
народного контролю. Відтоді минуло три роки, однак указ 
так і не з'явився. Чи забув Президент, чи не дозволили 
олігархи і кримінальні авторитети з числа «любих друзів»... 
А комітет конче потрібний.

Сприятимуть зміцненню демократичних засад державно-
го життя і пропоновані доповнення до розділу ІІІ «Вибори. 
Референдум», зокрема зазначення того, що «важливі 
питання життя держави, області, міста, району, се-
лища, села можуть виноситись на народне обговорен-
ня», а також, що виключно всеукраїнським референду-
мом вирішуються питання не лише про зміну території 
України, а й про «характер суспільно-політичного ладу, 
форму державного управління, державну символіку, 
входження України чи приєднання її до політичних і 
економічних союзів з іншими державами».

За нашим переконанням, прийняття і реалізація за-
значених змін і доповнень значно збагатило б зміст і 
посилило б гарантії конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина, що відповідає інтересам і життєвим 
потребам наших співвітчизників, сприяло б піднесенню 
авторитету України в світі.
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ІV.

За 16 років після проголошення незалежності в Україні 
випробувано різні моделі організації державної 
влади - парламентська, президентська, президентсько-
парламентська, парламентсько-президентська. Цей 
досвід засвідчив, що при будь-якій моделі існування 
інституту президентства не сприяло забезпеченню 
стабільності в суспільстві, ефективного управління 
державою. Навпаки, незалежно від того, хто був гла-
вою держави: Л. Кравчук, Л. Кучма чи В. Ющенко, - всі 
минулі роки позначені протистоянням президента і 
парламенту, яке особливо гострих, потворних і цинічних 
форм набуло після президентських виборів 2004 року. 
Прагнення зазначених «керманичів» зосередити в своїх 
руках необмежені повноваження, узурпувати владу при-
звело до встановлення в Україні диктаторського, 
неототалітарного режиму, який виражає інтереси тієї 
чи іншої групи кримінально-олігархічних кланів, до пору-
шення конституційних прав і свобод.

Сьогодні ми дійшли до того, що В. Ющенко, 
який спирається на найреакційніші проамериканські, 
пронатовські праволіберальні й націонал-шовіністичні 
кола, на «любих друзів» у своєму оточенні, підбурюваний 
ними, видав кілька указів, якими припиняв - за відсутності 
конституційних підстав – повноваження Верховної Ради, 
вчинив антиконституційну, по суті злочинну спробу 
знищити в Україні парламентаризм, заблокував ро-
боту Конституційного Суду, ігнорує судові рішення, 
брутально порушуючи Конституцію, закони України, 
намагається перетворити свій секретаріат, Раду 
національної безпеки і оборони України, місцеві 
держадміністрації, Збройні Сили, органи державної 



183

безпеки, Внутрішні війська МВС, всі силові структу-
ри на знаряддя у протиборстві з парламентом і сфор-
мованим Коаліцією національної єдності урядом. Це 
розколює наше суспільство, політикум, створює за-
грозу силового конфлікту і кровопролиття. Це осо-
бливо показали недавні події навколо Генеральної прокура-
тури, коли Україна опинилася за півкроку до прірви. 
На щастя, до трагічного розвитку подій не дійшло. Але які 
є гарантії, що це не станеться у майбутньому? Особливо 
якщо врахувати агресивну налаштованість В. Ющенка, 
лідерів «помаранчевих» домогтися будь-що реваншу.

Звичайно, дається взнаки те, що найвищу в 
державі посаду всі ці роки обіймали люди з 
гіпертрофованими амбіціями, яким, однак, бракува-
ло якостей справжніх державних діячів. Та справа не 
тільки в цьому. Президентська модель не притаманна 
українському суспільству, тим паче, коли вона сформо-
вана за протиприродним принципом: Президент формаль-
но, за Конституцією, виконавчу гілку влади не очолює, але 
намагається підім'яти під себе уряд, всі органи виконавчої 
влади, силові структури, судову систему, диктувати свою 
волю парламенту, ні за що не відповідаючи. Непотрібність 
інституту президентства стає все більш очевидною.

Тому наш проект виходить з необхідності зробити 
черговий крок у державному будівництві - перей-
ти від парламентсько-президентської республіки 
до парламентської, в якій відсутня посада Прези-
дента. Найвищим органом державної влади буде єдиний 
законодавчий орган - Верховна Рада, уряд - Рада 
Міністрів - стане вищим колективним органом у системі 
виконавчої влади. Буде відновлено повновладдя рад усіх 
рівнів - справжніх органів самоврядування. Скасовується 
система державних адміністрацій, а виконавчу владу в 
регіонах здійснюватимуть виконавчі комітети відповідних рад.
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У зв'язку з цим уточнюються повноваження Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів, органів регіонального і 
місцевого самоврядування. Відновлюється Президія 
Верховної Ради, на яку покладається організація ро-
боти парламенту та здійснення інших передбачених 
Конституцією і законами функцій.

Реалізація наших пропозицій дозволить відновити 
чітку, струнку, позбавлену паралелізму, умов для 
протистояння, ефективно діючу систему органів 
влади і управління.

Ми пропонуємо радикально переглянути положення 
Основного Закону про депутатську недоторканність, 
яка сьогодні є гіпертрофованою і слугує щитом для тих, хто 
прийшов у парламент, прагнучи реалізувати свої бізнесові, 
що нерідко межують з криміналом, інтереси. Цьому сьогодні 
сприяє норма чинної Конституції, згідно з якою навіть по-
рушення кримінальної справи відносно народного депутата 
України можливе лише за згодою Верховної Ради.

Звичайно, народний депутат не повинен нести юри-
дичну відповідальність за результати голосування або 
висловлювання в парламенті та його органах – за винят-
ком відповідальності за образу чи наклеп. На наш погляд, 
кримінальна справа стосовно народного депутата має по-
рушуватись Генеральним прокурором України, а дозвіл 
на арешт давати Верховна Рада. У разі затримання на-
родного депутата на місці вчинення злочину має негайно 
сповіщатись Президія Верховної Ради для вирішення - у 
дводенний строк - питання про давання згоди на арешт.

Ми вважаємо також необхідним позбавляти депутатсь-
кого мандату народних депутатів, які перебігають з 
однієї фракції до іншої, по суті, зраджуючи ту політичну 
силу, від якої вони були обрані до парламенту, і виборців, 
які проголосували за неї.
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V.

Зміцнення демократичних, правових засад державно-
го життя неможливе без наявності в державі справді 
незалежного, справедливого суду, ефективно 
функціонуючої судової системи.

На жаль, здійснення судової реформи (як і реформу-
вання Служби безпеки, інших правоохоронних органів) не-
виправдано зволікається. Багато нагальних питань, від 
яких залежить нормальна робота судів, не вирішуються. 
Десятки тисяч судових справ роками не розглядаються. 
Корупція глибоко проникла в цю систему. Винесення не-
правосудних судових рішень стало мало не системою. 
Як наслідок, громадяни, юридичні особи фактично 
позбавлені судового захисту своїх законних прав і 
інтересів. Положення Конституції про захист прав люди-
ни і громадянина судом у багатьох випадках залишається 
декларацією.

Розмов про реформування судової сфери, силової сфе-
ри взагалі точиться багато, однак на ділі мало що робить-
ся. Створюється враження, що таке становище влаштовує 
Президента В. Ющенка, який обіцяв покласти край 
корупції, відділити бізнес від влади, утворити чесну владу 
«з чистими руками». Влаштовує тих, хто живе за принци-
пом, сформульованим видатним російським сатириком М. 
Є. Салтиковим-Щедріним: «Порядка будет много - обилия 
не станет»...

життя показало, що відмова від обрання суддів районних 
і міських судів безпосередньо населенням, від обмеження 
перебування суддів на посадах певним строком була перед-
часною. Судді фактично виведені з-під контролю мас. Об-
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рання суддів Конституційного Суду за квотою Президента, 
Верховної Ради, З'їзду суддів (так звана «трихвістка») ство-
рило передумови для політизації єдиного в державі органу 
конституційної юрисдикції, а зрештою - до заблокування 
його діяльності у найвідповідальніший момент.

З урахуванням цих обставин ми пропонуємо поверну-
тись до практики обрання суддів на певний строк. 
При цьому судді районних і міських судів мають обиратися 
населенням відповідного регіону, а судді Конституційного 
суду - Верховною Радою за пропозицією З'їзду юридичної 
громадськості України.

*   *   *

Законодавча ініціатива депутатів-комуністів має 
на меті зміцнити демократичні засади державно-
го і суспільного життя, покласти край правовому 
безладдю і свавіллю в державі, надійно захистити 
конституційні права і свободи людини і громадянина.

Сподіваємось на широку всенародну підтримку на-
ших пропозицій.

Червень 2007 року.
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ПРОЕКТ  ЗАКОНУ   УКРАЇНИ                                  
«ПРО   ВНЕСЕННЯ   ЗМІН   

ДО   КОНСТИТУЦІЇ   УКРАЇНИ»

підготовлений народним депутатом України,
головою фракції комуністів у Верховній Раді 

Петром СИМОНЕНКОМ

Внести до Конституції України (Відомості Верховної 
Ради України, 2005 р., № 2, ст. 44) такі зміни, виклав-
ши її у такій редакції:

“КОНСТИТУЦІЯ    УКРАЇНИ

Верховна Рада України від імені Українського народу,
виражаючи його суверенну волю,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних 

умов її життя, прагнучи розвивати і зміцнювати демокра-
тичну, соціальну, правову державу як неодмінну умову 
забезпечення соціальної справедливості, спираючись 
на багатовікову історію українського державотворення, 

на основі здійснення права на самовизначення, 
керуючись Декларацією про державний суверенітет 

України від 16 липня 1990 року та Актом проголошення 
незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 
1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, 

приймає цю Конституцію – Основний Закон Української 
держави. 

___________________________
Примітка: зміни, які пропонується внести до чинної Конституції 
України, виділені в тексті жирним шрифтом.
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Р о з д і л   I

ОСНОВИ  КОНСТИТУЦІЙНОГО  ЛАДУ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократич-
на, соціальна, правова держава. 

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її 
територію. Територія України в межах існуючого кордону є 
цілісною і недоторканною. 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов'язком дер-
жави. Відносини держави і громадянина в Україні 
ґрунтуються на їх взаємній відповідальності.

Усі органи держави і посадові особи 
підпорядковують свою діяльність інтересам усього 
суспільства, а не якоїсь окремої його частини.

Стаття 4. Підстави набуття і припинення громадянства 
України визначаються законом. 

Громадянин України не може бути позбавле-
ний громадянства і права на вихід із громадянства 
України, а також вигнаний за її межі або виданий 
іншій державі.

Подвійне громадянство в Україні допускається 
лише на підставі міждержавних угод.

Стаття 5. Україна є республікою. 
Громадяни усіх національностей, які проживають 

на її території, становлять народ України.
Народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом вла-

ди. Народ здійснює владу безпосередньо та через органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування. 
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Право визначати і змінювати конституційний лад в 
Україні належить виключно народові і не може бути узур-
поване державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на за-

садах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і 
відповідно до законів України. 

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве 
самоврядування. 

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховен-
ства права.  Конституція України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймають-
ся на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 
Норми Конституції України є нормами прямої дії. 

Правові акти, які не були офіційно оприлюднені, 
не мають юридичної сили.

Звернення до суду для захисту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 
Конституції України гарантується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язко- 
вість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які не узгоджують-
ся з Конституцією України, можливе лише після внесення 
відповідних змін до Конституції України.

 Стаття 10. Державними мовами в Україні є українська 
та російська мови. 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
державних мов в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і 
захист мов усіх національних меншин України. 
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Держава сприяє вивченню мов міжнародного 
спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією 
України та визначається законом. 

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові 
української нації, її історичної свідомості, традицій і куль-
тури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України. 

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-
культурних і мовних потреб українців, які проживають за 
межами держави. 

Стаття 13. Основою економічної та соціальної 
організації суспільства  в Україні   є   вільна  пра-
ця  людей та  однакові  можливості користувати-
ся результатами  власної  праці.   Економічна і 
соціальна організація   суспільства   має  забезпечу-
вати послідовну  реалізацію  принципів  соціальної  
справедливості  і захищеності, гідні  сучасної  
цивілізації  умови   життя   людей. 

Держава  забезпечує  для  всіх  громадян  рівні 
вихідні  умови  у всіх сферах життя суспільства.

Стаття 14. Економічна організація  в  Україні  
ґрунтується  на таких основних засадах:

- виняткове право власності народу України на її 
національні багатства і національний доход;

- забезпечення  умов  для  вільного   розвитку   і   
захисту конституційно визнаних форм власності, що 
виключають привласнення результатів чужої праці, 
при пріоритетному значенні її колективних форм;

- державне планування і регулювання економічних 
і соціальних процесів на основі економічних методів 
і законів;
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- здійснення   народного  і  громадського  контролю  
у  сфері виробництва, розподілу та обміну;

- господарська самостійність юридичних і фізичних осіб 
у виробничій сфері у межах, визначених законом;
- постійне  переоснащення   промисловості  і сільського 

господарства на сучасній високотехнологічній, 
інноваційній, наукоємній, ресурсозберігаючій 
основі;

- цілеспрямована  структурна  перебудова  
економіки  з урахуванням  провідних тенденцій су-
часного розвитку виробництва в інтересах зростання 
добробуту народу і зміцнення могутності держави;

- пріоритетність   розвитку   галузей,   від  яких  за-
лежить насичення споживчого    ринку,    задоволен-
ня    першочергових людських потреб;

- запобігання  монополізації  виробництва,  яка   
суперечить інтересам суспільства.

Стаття 15. Власність в Україні виступає в таких формах:
- власність громадян (приватна (особиста);
- колективна власність (власність трудових 

колективів, об`єднань громадян);
- комунальна власність (власність територіальних 

громад);
- державна (загальнонародна) власність.
Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони, весь економічний і науково-технічний 
потенціал, створений на території України, є об'єктами 
права власності Українського народу, матеріальною осно-
вою державного суверенітету України і використовуються 
з метою забезпечення його матеріальних і духовних потреб. 
Від імені Українського народу права власника здійснюють 
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органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня в межах, визначених цією Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природни-
ми об'єктами права власності народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує і є недоторканною. Власність не  
повинна використовуватися на шкоду людині і 
суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів пра-
ва власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 

Відносини власності встановлюються та регулю-
ються Конституцією і законами України.

Стаття 16. Земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави і не може 
належати іноземним громадянам та юридичним осо-
бам, а також особам без громадянства. Право власності 
на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 
громадянами, юридичними особами та державою виключно 
відповідно до закону. 

Землі сільськогосподарського призначення не мо-
жуть бути об`єктом купівлі і продажу.

Стаття 17. Забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на території України, по-
долання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастро-
фи планетарного масштабу, збереження  й використан-
ня природних ресурсів  в  національних  інтересах, 
турбота  про  їх відновлення, відшкодування  
втрат,  заподіяних  здоров'ю  і майну громадян 
неправомірними діями  у  сфері  природокористуван-
ня,  що призводять  до  забруднення  навколишнього  
середовища,  є  обов`язком держави.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, збе-
реження генофонду народу  Україна  здійснює  програ-
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му  охорони і науково обґрунтованого, раціонального   
використання  її  надр, водних ресурсів,  рослинного 
і тваринного світу,  для  збереження чистоти повітря   
і   води,  забезпечення відновлення  природних ба-
гатств і поліпшення навколишнього середовища.

В Україні забороняється будівництво будь-яких  
підприємств,  інших об'єктів, які створюють загрозу 
екологічній безпеці.

Стаття 18. Суспільне життя в Україні ґрунтується на  
пріоритеті суспільства над  державою  і   послідовному   
втіленні принципу «Вільний розвиток  кожного  є  
умовою  вільного  розвитку  всіх». Найважливішою 
умовою свободи і добробуту людей держава  вважає 
формування і розвиток суспільства як асоціації 
вільних, рівноправних громадян,  що  функціонує  на  
засадах самоврядування і саморегулювання  з широ-
ким залученням трудящих до управління справами 
держави і суспільства.

Держава створює умови для вільного розвитку і 
якнайповнішого розкриття  особистих здібностей, 
творчого потенціалу кожної  людини, всебічного  роз-
витку  демократії, реалізації принципів  соціальної 
справедливості  і  захищеності, забезпечує поєднання  
інтересів  різних верств  населення,  недопущення  
привласнення  результатів чужої праці.

Стаття 19. В Україні гарантується політична, 
економічна та ідеологічна багатоманітність. жодна 
ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. 

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не 
забороненої Конституцією і законами України. 

Стаття 20. Захист суверенітету і територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної та інформаційної без-
пеки є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу. 
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Оборона України, захист її суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили 
України. 

Забезпечення державної безпеки і захист державного 
кордону України покладаються на відповідні військові фор-
мування,  правоохоронні органи та спеціальні служби 
держави, організація і порядок діяльності яких визначають-
ся законом. 

Збройні Сили України та інші військові формування 
ніким не можуть бути використані для обмеження прав і 
свобод громадян або з метою повалення конституційного 
ладу, усунення законних органів влади чи перешкоджан-
ня їх діяльності. Такі дії є злочином проти держави і 
народу.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, 
які перебувають на службі у Збройних Силах України та 
в інших військових формуваннях, а також членів їхніх 
сімей. 

На території України забороняється створення і 
функціонування будь-яких збройних формувань, не перед-
бачених законом. 

На території України не допускається розташування 
іноземних військових баз та формувань. 

Стаття 21. Україна урочисто проголошує, що вона є 
постійно нейтральною державою, яка не бере участі 
у військових блоках і дотримується неядерних 
принципів: не приймати, не виробляти, не набувати 
і не розміщувати на своїй території ядерної зброї.

Україна самостійно  вирішує  питання  про  вступ чи 
приєднання до будь-яких політичних та економічних 
союзів і вільний вихід із них.

Стаття 22. Україна є повноправним членом 
міжнародного співтовариства. Вона встановлює 
безпосередні дипломатичні, консульські, торгові та 
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інші  зв'язки  з  зарубіжними державами, укладає 
міжнародні угоди,  бере участь у  діяльності  
міжнародних організацій.

Україна як  один  із  засновників і член Організації 
Об'єднаних Націй у зовнішньополітичній діяльності 
керується загальновизнаними  принципами і нор-
мами міжнародного права.  Вона відкидає війну як 
засіб вирішення міжнародних суперечок, виступає 
за врегулювання їх виключно мирними засобами.

В Україні заборонено пропаганду і підготовку 
війни, а також будь-яку іншу  діяльність,  спрямова-
ну   на   порушення   мирних відносин між народами.  
Такі дії визнаються антиконституційними  і вони 
підлягають покаранню відповідно до закону.

Головними цілями і принципами зовнішньої 
політики України є:

зміцнення миру  і міжнародної безпеки;
здійснення і захист основних  прав  і  свобод  людини;
забезпечення соціального  прогресу  і підвищення 

рівня життя людей в умовах вільного розвитку;
активна участь   у   загальноєвропейських   про-

цесах  і європейських структурах,  рівноправному  
співробітництві  держав світу з метою розв'язання 
проблем, що стоять перед людством;

поглиблення всебічного співробітництва  з  Росією  
та  іншими членами Співдружності  Незалежних Дер-
жав,  з якими народ України пов'язує багатовікова 
спільна доля.

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 
членами міжнародного співтовариства за загальновизнани-
ми принципами і нормами міжнародного права. 
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У міжнародній  діяльності Україна виходить із 
необхідності ефективного   забезпечення   власних    
національних інтересів у   політичній, економічній, 
екологічній, науковій, технічній, інформаційній, 
культурній сферах.

У питаннях забезпечення колективної безпеки,  
боротьби з організованою злочинністю, іншими 
загрозами міжнародному миру і безпеці Україна 
співробітничає з зарубіжними країнами і 
міжнародними організаціями.

У разі  звернення  до  системи  міжнародного  
арбітражу при розв'язанні міжнародних спорів 
Україна визнає зобов'язуючу силу його рішень.

Стаття 23. Правовий порядок в Україні ґрунтується на 
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примуше-
ний робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 

Стаття 24. Відповідно до  засад  правової  держави 
у діяльності органів державної влади в Україні за-
безпечуються: 

законність,  охорона конституційного статусу дер-
жавних органів і службових осіб;

розмежування, функцій  і  повноважень  між  
різними  гілками влади і різними ланками держав-
ного апарату;

обов'язковість рішень  вищих  органів  для  нижчих  
згідно з поділом їхніх повноважень;

виборність представницьких органів влади і 
органів самоврядування;

формування виконавчих органів відповідними 
представницькими органами;
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підзвітність і підконтрольність,  а також змінність 
виборних осіб;

поєднання різноманітних форм безпосередньої 
і представницької демократії,  колегіальності 
і єдиноначальності  в функціонуванні органів 
державної влади,  відповідальність кожного держав-
ного органу  і  службової  особи  за   доручену справу;

гласність, урахування  громадської  думки;
контроль з боку представницьких органів 

державної  влади  за використанням засобів на утри-
мання управлінського апарату.

Стаття 25. Державними символами України є Держав-
ний Прапор України, Державний Герб України і Держав-
ний Гімн України. 

Державні символи України, їх опис та поря-
док використання встановлюються законами, що 
приймаються не менш як двома третинами від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

Стаття 26. Столицею України є місто Київ. 

Р о з д і л   IІ

ПРАВА,  СВОБОДИ  ТА  ОБОВ`ЯЗКИ  
ЛЮДИНИ  І  ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 27. Україна виходить з того, що всі люди є 
вільні і рівні у своїй гідності і правах. Держава визнає 
і гарантує  природні,  невідчужувані  і непорушні 
права людини і громадянина,  закріплює їх у зако-
нах, що відповідають міжнародним зобов'язанням 
України.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними.
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Права і свободи громадян, закріплені Конституцією 
та законами України,  не можуть бути скасовані 
іншими  нормативними  актами  і діями.  

Не мають чинності правові акти, які погіршують 
становище громадян.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чин-
них законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод.

Забезпечення охорони  і  здійснення  прав і сво-
бод громадян, захист їхньої  честі   та   гідності   як   
найвищих   соціальних цінностей -  обов'язок всіх 
органів державної влади,  громадських організацій, 
посадових осіб.

Стаття 28. Кожна людина має право на вільний розвиток 
своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 
свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, 
в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 
особистості. Здійснення прав і свобод несумісне з 
діями,  які завдають шкоди інтересам держави, 
державній  і суспільній безпеці,  громадському по-
рядку, здоров'ю і моральності населення.

Стаття 29. Громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового ста-
ну, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: на-
данням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за 
неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 
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жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, 
які дають жінкам можливість поєднувати працю з мате-
ринством; правовим захистом, матеріальною і моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і ма-
терям. 

Стаття 30. Україна гарантує піклування та захист своїм 
громадянам, які перебувають за її межами. 

Стаття 31. Іноземці та особи без громадянства, що пе-
ребувають в Україні на законних підставах, користуються 
тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встанов-
леними Конституцією, законами чи міжнародними догово-
рами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано 
притулок у порядку, встановленому законом. 

Стаття 32. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

Обов'язок держави – захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і 

здоров'я інших людей від протиправних посягань. 

Стаття 33. Кожен має право на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, пово-
дженню чи покаранню. 

жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам. 

Особам, позбавленим за рішенням суду волі, 
забезпечується гуманне  поводження з ними і повага 
їхньої гідності.  
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Стаття 34. Кожна людина має право на свободу та осо-
бисту недоторканність. 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки 
на підставах та в порядку, встановлених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 
перепинити уповноважені на те законом органи можуть 
застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 
запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сорока 
восьми годин має бути перевірена судом. Затримана осо-
ба негайно звільняється, якщо протягом сорока восьми 
годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути 
невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затриман-
ня, роз'яснено його права та надано можливість з момен-
ту затримання захищати себе особисто та користуватися 
правовою допомогою захисника. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржи-
ти в суді своє затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно 
повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. 

Стаття 35. Кожному гарантується недоторканність житла. 
Не допускається проникнення до житла чи до іншого 

володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше 
як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням 
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий 
інший, встановлений законом, порядок проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 
огляду і обшуку. 
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Стаття 36. Кожному гарантується таємниця листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 
Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 
передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи 
з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, 
якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. 

Стаття 37. Ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. 

Не допускається збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації про особу без її зго-
ди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, уста-
новах і організаціях з відомостями про себе, які не є дер-
жавною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростову-
вати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї 
та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, 
завданої збиранням, зберіганням, використанням та поши-
ренням такої недостовірної інформації. 

Стаття 38. Кожному, хто на законних підставах 
перебуває на території України, гарантується свобода пе-
ресування, вільний вибір місця проживання, право вільно 
залишати територію України, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом. 

Громадянин України не може бути позбавлений права в 
будь-який час повернутися в Україну. 

Стаття 39. Кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань. 
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Кожен має право вільно збирати, зберігати, використову-
вати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб – на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для за-
хисту репутації або прав інших людей, для запобігання роз-
голошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Ніхто не може піддаватися переслідуванням за 
свої переконання.

Стаття 40. В Україні, відповідно  до   засад   гласності, 
забезпечуються свобода  діяльності  засобів  масової  
інформації, врахування   громадської думки.  
Монополізація  засобів  масової інформації дер-
жавними   органами, громадськими  об'єднаннями, 
політичними  партіями,  групами  чи  окремими 
особами,  а  також використання засобів  масової  
інформації  в антиконституційних цілях не допуска-
ються.

Державні засоби  інформації  є  незалежними  від  
політичних партій і громадських організацій.

Цензура заборонена.  
Порядок заснування  засобів масової інформації,  

їхні права, обов'язки і відповідальність встановлю-
ються законом.

Стаття 41. Громадяни України  мають  право  на  
одержання  від державних органів, громадських  
об'єднань  і  посадових  осіб  та поширення достовірної  
інформації  про стан  справ у всіх сферах держав-
ного,  економічного,  суспільного і міжнародного 
життя, про екологічний стан,  а також з питань, що 
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стосуються прав, законних інтересів та  обов'язків  
громадян.  Не  допускається   поширення інформації, 
яка містить   державну  таємницю,  що  охороняється 
законом. 

Громадянам гарантується право спростовувати  
оприлюднену неправдиву інформацію,   що   завдає  
шкоди їхнім інтересам  чи принижує гідність,  а також 
вимагати  відшкодування  моральних  і матеріальних 
збитків, завданих такою інформацією.

Відповідальність за перешкоджання реалізації  
права громадянина на інформацію встановлюється 
законом.

Стаття 42. Кожен має право на свободу світогляду і 
віросповідання. Це право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно релігійні  культи і 
ритуальні обряди, вести релігійну чи атеїстичну діяльність, 
яка не суперечить закону. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом 
лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я 
і моральності населення або захисту прав і свобод інших 
людей. 

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа – від церкви. жодна релігія не може бути 
визнана державою як обов'язкова. Держава не надає пе-
реваг будь-якій релігійній конфесії.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за моти-
вами релігійних переконань. 

У разі якщо виконання військового обов'язку супере-
чить релігійним переконанням громадянина, виконан-
ня цього обов'язку має бути замінене альтернативною 
(невійськовою) службою. 
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Релігійні об'єднання,  діяльність яких підриває 
основи державності та завдає шкоди здоров'ю людей,  
створює  загрозу  їх  життю,  на   території України 
заборонені.

Порядок реєстрації релігійних об'єднань та  їх  
відносини  з державними органами визначаються 
законом.

Стаття 43. Громадяни України мають право на свобо-
ду об'єднання у політичні партії та громадські організації 
для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом 
в інтересах національної безпеки та громадського поряд-
ку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 
інших людей. 

Політичні партії, профспілкові, молодіжні та інші 
громадські організації    створюються   громадянами   
на   основі добровільного членства і самоврядуван-
ня і виконують функції, передбачені їх програмами 
і статутами, діючи в рамках Конституції і законів 
України.  Вони не можуть перебирати на себе  функції  
державної  влади.  Втручання  у  внутрішні  справи 
об'єднань громадян  з  боку  держави,  а  також  інших  
партій  і об'єднань не допускається.

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вира-

женню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. 
Членами політичних партій можуть бути лише громадяни 
України. Обмеження щодо членства у політичних партіях 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами 
України. 

Професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за 
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родом їх професійної діяльності, з метою захисту їх тру-
дових і соціально-економічних прав та інтересів. 
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу 
на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки ма-
ють рівні права. Обмеження щодо членства у професійних 
спілках встановлюються виключно цією Конституцією і за-
конами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 
об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність 
чи неналежність до політичних партій або громадських 
організацій. 

Стаття 44. Громадянам України, політичним 
партіям, громадським організаціям гарантується 
свобода опозиційної діяльності – висування і об-
стоювання альтернативних програм суспільного 
розвитку. Права політичної опозиції і порядок їх 
реалізації визначаються законом.

Стаття 45. Забороняються утворення і діяльність 
політичних партій та громадських організацій, програмні 
цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності 
України, зміну конституційного ладу насильницьким шля-
хом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров'я населення.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати 
воєнізованих формувань. 

Не допускається створення і діяльність організаційних 
структур політичних партій в органах виконавчої та 
судової влади і виконавчих органах місцевого самовряду-
вання, військових формуваннях, а також на державних 
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підприємствах, у навчальних закладах та інших державних 
установах і організаціях. 

Заборона діяльності політичних партій та інших 
об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. 

Стаття 46. Громадяни України мають право брати участь 
в управлінні державними справами, у всеукраїнському 
та місцевих референдумах, у здійсненні відповідно до 
закону народного контролю за діяльністю держав-
них органів, у вирішенні всіх питань життя трудових 
колективів, в яких вони працюють, вільно обирати і бути 
обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 

Громадяни відповідно до закону користуються рівним 
правом доступу до державної служби, а також до служби в 
органах місцевого самоврядування. 

Вимоги, що   ставляться до кандидатів на службові 
посади, можуть обмежуватися лише характером 
службових обов`язків. 

Стаття 47. Громадяни мають право збиратися мирно, 
без зброї і проводити збори, мітинги, вуличні походи і 
демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самовряду-
вання. 

Обмеження щодо реалізації цього права може встанов-
люватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку - з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Стаття 48. Усі мають право направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення або особисто  
звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, 



207

що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк. 

Переслідування за критику карається  законом.

Стаття 49. Кожен має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності, передавати у спад-
кування майно, набуте на законних підставах.

 Право приватної (особистої) власності набувається у 
порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть ко-
ристуватися об'єктами права державної та комунальної 
власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної 
(особистої) власності може бути застосоване лише як 
виняток з мотивів суспільної необхідності і тільки на 
підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови 
попереднього і повного відшкодування їх вартості. При-
мусове відчуження таких об'єктів з наступним повним 
відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за 
рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених 
законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди пра-
вам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Стаття 50. Кожному гарантується право на працю, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
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Будь-яке обмеження права на працю не 
допускається. Ніхто не може бути звільнений чи 
переведений на іншу роботу без його згоди чи на 
підставах, встановлених законом.

Держава створює умови для повного здійснення гро-
мадянами права на працю, гарантує рівні можливості у 
виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 
програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не 
вважається примусовою працею військова або альтерна-
тивна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка 
виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду 
або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний 
стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови 
праці, що відповідають установленим державою ви-
могам безпеки та гігієни, на  забезпечення  особли-
вих  умов  охорони  праці  жінок  під час вагітності 
і  після  пологів,   праці   неповнолітніх,  осіб з об-
меженою працездатністю,  а  також  осіб,  зайнятих  
на особливо важких роботах,  і тих,  що працюють на 
шкідливих для  здоров'я  або небезпечних для життя 
виробництвах.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпеч-
них для їхнього здоров'я роботах забороняється. 

Право на своєчасне одержання винагороди за пра-
цю захищається законом. Винагорода за  працю  
встановлюється   відповідно  до  її кількості і якості,  
суспільної значимості і не може бути  нижчою за 
офіційно    встановлений   прожитковий   мінімум.  
Чоловіки й жінки, дорослі і підлітки мають право на 
рівну оплату за рівну працю.  У випадках тимчасової 
незайнятості з не  залежних  від  громадянина при-
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чин йому  гарантується  право  на  матеріальне  за-
безпечення у відповідності із законом. 

Держава регулює  в  інтересах  трудящих  питання   
праці   і заробітної плати,  професійної  підготовки  
кадрів,  соціального захисту громадян, у тому числі 
від безробіття, права та обов'язки державних  органів  
і  трудових  колективів   у   цих   питаннях. Вирішення 
цих    питань   узгоджується   з   профспілками,   яким 
гарантується свобода  дій   на   підприємствах,   в   
установах   і організаціях.

Забороняється дитяча праця, на пов’язана з на-
вчанням і трудовим вихованням.

Стаття 51. Кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена законом, на об`єднання в 
кооперативні, акціонерні та інші форми спільного 
ведення господарства. Права трудових колективів 
охороняються законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і служ-
бових осіб органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування може бути обмежена тільки законом. 

Держава  забезпечує захист конкуренції у підприємницькій 
діяльності. Не допускаються зловживання монопольним 
становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції 
та недобросовісна конкуренція. Види і межі природних 
монополій визначаються законом. 

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль 
за якістю і безпечністю продукції, послуг і робіт, сприяє 
діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 52. Ті, хто працює, мають право на страйк, тоб-
то на повне або часткове припинення роботи на 
підприємстві, в установі чи організації, незалежно 
від форми власності, для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів, політичних прав і свобод. 
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Порядок здійснення права на страйк встановлюється зако-
ном з урахуванням необхідності забезпечення національної 
безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. 

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті 
у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону у  
випадках, коли він може становити загрозу для життя 
і здоров`я людей або дестабілізувати функціонування 
служб, які забезпечують життєдіяльність суспільства 
чи реґіонів.

 Стаття 53. Кожному, хто працює, гарантується право 
на відпочинок.    Це право забезпечується наданням днів 
щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної 
відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо 
окремих професій і виробництв, скороченої тривалості ро-
боти у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, яка не може 
перевищувати 40 годин на тиждень, мінімальна 
тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, 
вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього 
права визначаються законом. 

Стаття 54. Громадяни мають право на соціальний за-
хист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, передбачених за-
коном. 

Це право гарантується загальнообов'язковим державним 
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків 
громадян, підприємств, установ і організацій, а також 
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; 
створенням мережі державних, комунальних, приватних 
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закладів для догляду за непрацездатними; наданням лю-
дям похилого віку допомоги у подоланні самотності і 
соціальної ізольованості, можливості для посильної 
участі у суспільному житті.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 
основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановле-
ного законом. 

Стаття 55. Кожен має право на житло. Держава, роз-
виваючи і охороняючи державний і громадсь-
кий жилий фонд, реалізуючи державні програми 
будівництва житла, надаючи допомогу кооператив-
ному та індивідуальному  житловому будівництву, 
забезпечуючи справедливий розподіл житлової 
площі під громадським контролем, створює умови, за 
яких кожний громадянин матиме змогу побудувати впо-
рядковане житло або придбати його у власність чи взяти 
в оренду. 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло 
надається державою та органами місцевого самоврядуван-
ня безоплатно або за доступну для них плату відповідно до 
закону. 

В державі реалізується програма пільгового кре-
дитування будівництва житла для молодих сімей.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла 
інакше як на підставі закону за рішенням суду. 

Стаття 56. Кожному гарантується достатній життєвий 
рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчуван-
ня, одяг, житло. 

Стаття 57. Кожен має право на охорону здоров'я, безо-
платну медичну допомогу та медичне страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним 
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фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних, оздоровчо-профілактичних та 
відновлювальних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного 
для всіх громадян медичного обслуговування. У державних 
і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомо-
га надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не 
може бути скорочена і має забезпечувати потреби насе-
лення в медичній допомозі. Держава сприяє розвиткові 
лікувальних закладів різних форм власності за умови 
доступності медичних послуг для населення. 

Держава дбає про розвиток фізичної культури, спорту і 
туризму, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 

Стаття 58. Кожен має право на безпечне для життя і 
здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до 
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів 
і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 
інформація ніким не може бути засекречена.

 Стаття 59. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і 
чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у 
шлюбі та сім'ї. 

Батьки зобов'язані утримувати до повноліття дітей, 
народжених як у шлюбі, так і поза шлюбом, якщо 
їхнє батьківство визнане ними самими  або судом. 
Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непра-
цездатних батьків. 

Сім'я, як основний осередок суспільства, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою. 

Держава піклується   про   забезпечення  здоров'я  
матері  і дитини, виховання дітей.

Забороняється втручання в особисте і сімейне жит-
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тя громадян, крім передбачених  законодавством  
випадків,  коли  це викликано потребою захисту  
життя,  здоров'я,  прав  і  законних  інтересів дітей, 
батьків та інших членів сім'ї.

Стаття 60. Діти рівні у своїх правах незалежно від по-
ходження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи 
поза ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 
переслідуються за законом. 

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування, покладається на державу.  
Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність 
щодо дітей. 

Стаття 61. Кожен має право на освіту. 
Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти 
в державних і комунальних навчальних закладах; розви-
ток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 
форм навчання; надання державних стипендій та пільг уч-
ням і студентам. Мережа державних і комунальних 
навчальних закладів не може бути скорочена.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу 
освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 
конкурсній основі. 

Громадянам, які закінчили державні вищі 
і професійно-технічні  навчальні заклади, 
гарантується надання роботи за фахом.

Громадянам, які належать до національних меншин, 
відповідно до закону гарантується право на навчання 
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рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і 
комунальних навчальних закладах або через національні 
культурні товариства. 

Стаття 62. Громадянам гарантується свобода 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, за-
хист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, мо-
ральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з 
різними видами інтелектуальної діяльності. 

Кожний громадянин має право на результати своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може викори-
стовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 
встановленими законом. 

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню науко-
вих зв'язків України зі світовим співтовариством. 

Культурна спадщина охороняється законом. 
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та 

інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає 
заходів для повернення в Україну культурних цінностей на-
роду, які знаходяться за її межами. 

Стаття 63. Усі в Україні мають право користу-
ватися здобутками культури, що забезпечується 
загальнодоступністю надбань вітчизняної   і світової  
культури,  культурно-освітніх закладів, засобів 
масової інформації, у  тому  числі книговидавництва 
і періодичної преси,  безоплатних  бібліотек, куль-
турного обміну із зарубіжними країнами.

Держава  гарантує  вільний розвиток і 
взаємозбагачення культур усіх національностей,  що 
населяють Україну, створює умови для збереження і 
розвитку національних традицій і звичаїв,  заохочує 
діяльність національно-культурних центрів, 
асоціацій та   інших  громадських  формувань,  що не   
суперечать законодавству України.
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Держава, громадські об'єднання,  а також грома-
дяни зобов'язані дбати про розвиток  культури,  збе-
реження  історичних пам'яток та інших об'єктів, що 
мають культурну цінність.

Стаття 64. Громадянам, які  проживають  на  
території  України, забезпечується відповідно до 
закону  право  користуватися  рідною або будь-
якою   іншою  мовою,  вільно  обирати  мову  на-
вчання  і виховання  дітей  і  молоді,  а   також   
мову   міжнаціонального спілкування. Громадяни  
зобов'язані  дбайливо ставитися до рідної мови як  
до  духовного  надбання  народу,  поважати  мови   
інших народів.

Стаття 65. Громадяни України самі визначають 
свою національну приналежність. Обмеження цього 
права не допускається. Незаконними є вимоги до гро-
мадян вказувати свою національність при прийомі 
на роботу чи на навчання.

Стаття 66. Права і свободи людини і громадянина захи-
щаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службо-
вих осіб. Скарги мають бути розглянуті в порядку і в 
строки, визначені законом.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Кожен має право після використання всіх національних 
засобів правового захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 
чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна. 
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Кожен має право будь-якими не забороненими законом 
засобами захищати свої права і свободи від порушень і про-
типравних посягань. 

Стаття 67. Кожен має право на відшкодування за рахунок 
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної 
та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 
при здійсненні ними своїх повноважень. 

Стаття 68. Кожному гарантується право знати свої права і 
обов'язки. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома 
населення у порядку, встановленому законом. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов'язки громадян, не доведені до відома населен-
ня у порядку, встановленому законом, є нечинними. 

Стаття 69. Закони та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 
пом'якшують або скасовують відповідальність особи. 

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчи-
нення не визнавалися законом як правопорушення. Якщо 
після вчинення правопорушення відповідальність за 
нього було ліквідовано або пом`якшено, застосовується 
новий закон.

Стаття 70. Кожен має право на правову допомогу. У ви-
падках, передбачених законом, ця допомога надається без-
оплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура. Організація 
і порядок діяльності адвокатури визначається законом.
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Стаття 71. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно 
злочинні розпорядження чи накази. 

За відання і виконання явно злочинного розпорядження 
чи наказу настає юридична відповідальність. 

Стаття 72. Ніхто не може бути двічі притягнений до 
юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення. 
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. 

Стаття 73. Особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана кримінальному покаран-
ню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду, який набрав 
законної сили. 

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у 
вчиненні злочину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одер-
жаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі 
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її ко-
ристь. 

У разі скасування вироку суду як неправосудного дер-
жава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану 
безпідставним засудженням. 

Стаття 74. Особа не несе відповідальності за відмову 
давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи 
близьких родичів, коло яких визначається законом. 

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на 
захист. 

Засуджений користується всіма правами людини і гро-
мадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду. 
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Стаття 75. Конституційні права і свободи людини і гро-
мадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, перед-
бачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть 
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазна-
ченням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені 
права і свободи, передбачені статтями 4, 28, 30, 33, 34, 
35, 49, 56, 58, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 
цієї Конституції. 

Стаття 76. Захист Вітчизни, незалежності та 
територіальної цілісності України, шанування її державних 
символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до 
закону. 

Стаття 77. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду 
природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним 
збитки. 

Стаття 78. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій 
за місцем проживання декларації про свій майновий стан та 
доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. 

Стаття 79. Кожен зобов'язаний неухильно додержувати-
ся Конституції України та законів України, не посягати на 
права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної 
відповідальності. 

Р о з д і л III

ВИБОРИ.  РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 80. Народне волевиявлення здійснюється через 
вибори, всенародне голосування (референдум) або 
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опитування (плебісцит) та інші форми безпосередньої 
демократії. 

Важливі питання життя держави, області, міста, 
району, селища чи села можуть виноситися на народне 
обговорення.

Стаття 81. Вибори до представницьких органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування є 
вільними і відбуваються на основі загального, рівного і пря-
мого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. 
Порядок проведення виборів встановлюється законом.

Стаття 82. Право голосу на виборах і референдумах ма-
ють громадяни України, які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років. 

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом 
недієздатними. 

Стаття 83. Всеукраїнський референдум призначається 
Верховною Радою України або Президентом України 
відповідно до закону.

 Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 
проголошується на вимогу не менш як трьох мільйонів 
громадян України, які мають право голосу, за умови, що 
підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш 
як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч 
підписів у кожній області. 

Стаття 84. Виключно всеукраїнським референдумом 
вирішуються питання про зміну території України, ха-
рактер суспільно-політичного ладу, форму держав-
ного управління, державну символіку, входження 
України чи приєднання її до політичних і економічних 
союзів з іншими державами. 

Стаття 85. Референдум не допускається щодо 
законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. 
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Р о з д і л  IV

ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ

Стаття 86. Найвищим органом державної влади і 
єдиним законодавчим органом в Україні є парламент – Вер-
ховна Рада України. 

Верховна Рада України,  маючи всю повноту  вла-
ди  і виступаючи від   імені  всього  народу  України,  
формує  найвищі державні  органи  держави,  
визначає  порядок  організації   і діяльності  інших  
центральних  та місцевих органів державної вла-
ди, а також правові засади утворення  і  діяльності  
об'єднань громадян в Україні,  здійснює законодавчі, 
засновницькі та контрольні функції.

Передача законодавчих повноважень Верховної 
Ради України іншим державним органам або служ-
бовим особам забороняється.

Стаття 87. Конституційний склад Верховної Ради 
України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, 
які обираються на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування на за-
садах пропорційної системи з обранням народ-
них депутатів України за виборчими списками 
кандидатів у депутати від політичних партій, вибор-
чих блоків політичних партій. 

Народним депутатом України може бути громадянин 
України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, 
має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 
п'яти років. 

Не може бути обраним народним депутатом України гро-
мадянин, який має судимість за вчинення умисного злочи-
ну, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановле-
ному законом порядку. 
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Повноваження народних депутатів України визначаються 
Конституцією та законами України. 

Строк   повноважень Верховної Ради України ста-
новить п`ять років.

Стаття 88. Чергові вибори народних депутатів України 
відбуваються в останню неділю березня останнього, 
п`ятого року повноважень Верховної Ради України. 

Позачергові вибори народних депутатів України призна-
чаються Президією Верховної Ради України і прово-
дяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення 
про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 
України. 

Порядок проведення виборів народних депутатів України 
встановлюється законом. 

Стаття 89. Народні депутати України здійснюють свої по-
вноваження на постійній основі. Народні депутати України 
не можуть мати іншого представницького мандата, бути на 
державній службі, обіймати інші оплачувані посади, 
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 
діяльності), входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства або організації, що 
має на меті одержання прибутку. 

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з 
іншими видами діяльності встановлюються законом. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги 
щодо несумісності депутатського мандата з іншими 
видами діяльності, народний депутат України у 
двадцятиденний строк з дня виникнення таких об-
ставин припиняє таку діяльність або подає особисту 
заяву про складення повноважень народного депу-
тата України.
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Стаття 90. Перед вступом на посаду народні депутати 
України складають перед Верховною Радою України таку 
присягу: 

«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми 
діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати 
про благо Вітчизни і добробут Українського народу. 

Присягаю додержуватися Конституції України та 
законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх 
співвітчизників». 

Присягу зачитує найстарший за віком народний депу-
тат України перед відкриттям першої сесії новообраної 
Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють 
присягу своїми підписами під її текстом. 

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатсь-
кого мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються 
з моменту складення присяги. 

Стаття 91. Народні депутати України не несуть 
юридичної відповідальності за результати голосування або 
висловлювання у парламенті та його органах, за винятком 
відповідальності за образу чи наклеп. 

Кримінальна справа стосовно народного депута-
та України може бути порушена лише Генеральним 
прокурором України.

Народні депутати України не можуть бути без згоди 
Верховної Ради України заарештовані.  В разі затримання 
народного депутата України на місці вчинення зло-
чину про його затримання негайно повідомляється 
Президії Верховної Ради України. Верховна Рада 
України в дводенний строк вирішує питання про 
надання згоди на тримання народного депутата 
України під вартою чи про його звільнення. У період 
між сесіями Верховної Ради України рішення з цього 



223

питання приймає Президія Верховної Ради України 
з внесенням рішення на затвердження Верховної 
Ради України у перший день чергової сесії.

Стаття 92. Повноваження народних депутатів України 
припиняються одночасно з припиненням повноважень 
Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняють-
ся достроково у разі: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

нього; 
3) визнання його судом недієздатним або безвісно 

відсутнім; 
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне 

проживання за межі України; 
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення 

обставин, які призводять до порушення вимог щодо 
несумісності депутатського мандата з іншими вида-
ми діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) невходження народного депутата України, 
обраного від політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій), до складу депутатської фракції 
цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) або виходу чи виключення народного депу-
тата України із складу такої фракції; 

7) смерті. 
Повноваження народного депутата України припи-

няються достроково також у разі дострокового при-
пинення відповідно до Конституції України повно-
важень Верховної Ради України – в день відкриття 
першого засідання Верховної Ради України нового 
скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень на-
родного депутата України у випадках, передбачених 
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пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається 
Верховною Радою України, а у випадку, передбаче-
ному пунктом 5 частини другої цієї статті, –  судом. 

У разі набрання законної сили обвинувальним ви-
роком суду щодо народного депутата України, виз-
нання народного депутата України недієздатним 
або безвісно відсутнім його повноваження припиня-
ються з дня набрання законної сили рішенням суду, 
а в разі смерті народного депутата України - з дня 
смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата України, 
обраного від політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій), до складу депутатської фракції 
цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) або виходу чи виключення народного депу-
тата України із складу такої фракції його повнова-
ження припиняються достроково на підставі закону 
за рішенням вищого керівного органу відповідної 
політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) з дня прийняття такого рішення. 

Стаття 93. Верховна Рада України працює сесійно. 
Засідання Верховної Ради України проводяться у 

сесійній залі будинку Верховної Ради України по вулиці  
М.Грушевського,5.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання 
не менш як двох третин від її конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на першу сесію не 
пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошен-
ня результатів виборів. 

Перше засідання Верховної Ради України відкриває най-
старший за віком народний депутат України. 

Стаття 94. Чергові сесії Верховної Ради України почина-
ються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня 
кожного року. 
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Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначен-
ням порядку денного, скликаються Президією Верховної 
Ради України за її рішенням або на вимогу не менш як 
третини народних депутатів України від конституційного 
складу Верховної Ради України. 

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях  Верховна Рада 
України збирається у дводенний строк без скликання. 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради 
України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її по-
вноваження продовжуються до дня першого засідання 
першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасу-
вання воєнного чи надзвичайного стану. 

Порядок роботи Верховної Ради України 
встановлюється Конституцією України та 
Реґламентом Верховної Ради України. 

Стаття 95. У Верховній Раді України за резуль-
татами виборів і на основі узгодження політичних 
позицій формується коаліція депутатських фракцій, 
до складу якої входить більшість народних депутатів 
України від конституційного складу Верховної Ради 
України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній 
Раді України формується протягом одного місяця 
з дня відкриття першого засідання Верховної Ради 
України, що проводиться після чергових або позачер-
гових виборів народних депутатів України, або про-
тягом місяця з дня припинення діяльності коаліції 
депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді 
України відповідно до цієї Конституції вносить 
пропозиції щодо кандидатури Прем'єр-міністра 
України, а також відповідно до цієї Конституції вно-
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сить пропозиції щодо кандидатур до складу Ради 
Міністрів України. 

Засади формування, організації діяльності та припинен-
ня діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній 
Раді України встановлюються Конституцією України та 
Реґламентом Верховної Ради України.

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до скла-
ду якої входить більшість народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України, має пра-
ва коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 
передбачені цією Конституцією. 

Стаття 96. Засідання Верховної Ради України прово-
дяться відкрито. За рішенням більшості від конституційного 
складу Верховної Ради України може проводитися закрите 
засідання. 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключ-
но на її пленарних засіданнях шляхом голосування. 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України 
здійснюється народним депутатом України особисто. 

Стаття 97. Верховна Рада  України  повноважна  
розглядати   й вирішувати будь-яке  питання,  що на-
лежить до відання України, крім тих,  що віднесені 
до повноважень виконавчої чи  судової влади, а та-
кож  тих,  з  яких  проводиться  всенародне голосу-
вання (референдум).

До виключного   відання   Верховної   Ради  України 
належить:

1) прийняття  Конституції  України   з   винесенням 
положень, що   пов`язані із визначенням чи зміною 
суспільно-політичного ладу, форми державного 
управління, державної символіки,  на   всенародне 
голосування   (всеукраїнський   референдум);   



227

2) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, 
передбачених розділом XII цієї Конституції; 

3) призначення всеукраїнського референдуму у порядку, 
встановленому законом; 

4) прийняття і власне (автентичне) тлумачення 
законів; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
6) затвердження Державного бюджету України та вне-

сення змін до нього; контроль за виконанням Державного 
бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його 
виконання; 

7) затвердження загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального, 
національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 
здійснення контролю за їх виконанням, затверджен-
ня звітів про виконання; 

8) оголошення стану війни і укладення миру, прийнят-
тя рішення про використання Збройних Сил України та 
інших військових формувань у разі збройної агресії проти 
України; 

9) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програ-
ми діяльності Ради Міністрів України; 

10) призначення за пропозицією коаліції депу-
татських фракцій у Верховній Раді України, до 
складу якої входить більшість народних депутатів 
України від конституційного складу Верховної Ради 
України,  Голови Ради Міністрів України, призначення 
за поданням Голови Ради Міністрів України членів Ради 
Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету 
України, Голови Державного комітету телебачення та 
радіомовлення України, Голови Фонду державного майна 
України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення 
питання про відставку Голови Ради Міністрів України, 
членів Ради Міністрів України; 
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11) призначення на посаду та звільнення з посади за по-
данням Президії Верховної Ради України Голови Служби 
безпеки України та Голови Служби зовнішньої розвідки 
України; 

12) здійснення контролю за діяльністю Ради Міністрів 
України відповідно до цієї Конституції та закону; 

13) прийняття рішень про надання Україною позик і 
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним 
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних 
держав, банків і міжнародних фінансових організацій по-
зик, не передбачених Державним бюджетом України, 
здійснення контролю за їх використанням; 

14) призначення на посади та звільнення з посад Голови 
та інших членів Рахункової палати; 

15) призначення на посаду та звільнення з посади Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини; за-
слуховування його щорічних доповідей про стан дотриман-
ня та захисту прав і свобод людини в Україні; 

16) обрання Комітету народного контролю України;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Національного банку України; 
18) призначення на посади та звільнення з посад складу 

Ради Національного банку України; 
19) призначення на посади та звільнення з посад скла-

ду Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення; 

20) призначення на посаду та звільнення з посади Ге-
нерального прокурора України; висловлення недовіри Ге-
неральному прокуророві України, що має наслідком його 
відставку з посади; 

21) призначення на посади та звільнення з посад складу 
Конституційного Суду України; 

22) обрання суддів Верховного Суду України, 
Вищого господарського суду України, Вищого 
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адміністративного суду України, відповідно облас-
них, Київського і Севастопольського міських судів; 

23) призначення на посади та звільнення з посад членів 
Центральної виборчої комісії; 

24) затвердження загальної структури, чисельності, виз-
начення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України, інших 
утворених відповідно до законів України військових форму-
вань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 

25) прийняття рішення про надання військової допомо-
ги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних 
Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів 
збройних сил інших держав на територію України; 

26) встановлення державних символів України; 
27) заснування державних нагород і встановлення 

почесних звань;
28) дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим за наявності виснов-
ку Конституційного Суду України про порушення нею 
Конституції України або законів України; призначен-
ня позачергових виборів до Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна 
меж областей, районів і міст, віднесення населених пунктів 
до категорії міст, найменування і перейменування населе-
них пунктів і районів; 

30) встановлення права набуття і припинення 
громадянства України, а також правового статусу 
іноземців та осіб без громадянства;

31) призначення чергових та позачергових виборів до 
органів місцевого самоврядування; 

32) прийняття рішення про введення воєнного чи над-
звичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, 
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про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення 
окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 
ситуації; 

33) видання актів про амністію;
34) надання законом згоди на обов'язковість 

(ратифікація) міжнародних договорів України та 
денонсація міжнародних договорів України; 

35) встановлення дипломатичних рангів, спеціальних 
звань;

36) затвердження переліку об'єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації, визначення пра-
вових засад вилучення об'єктів права приватної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної 
Республіки Крим, змін до неї;

38) здійснення парламентського контролю відповідно до 
цієї Конституції у порядку, встановленому законом та 
Реґламентом Верховної Ради України; 

39) призначення на посаду та звільнення з посади 
керівника апарату Верховної Ради України; затвердження 
кошторису Верховної Ради України та структури її апарату; 

40) прийняття Реґламенту Верховної Ради України; 
 
Стаття 98. Народний депутат України має право на 

сесії Верховної Ради України звернутися із запитом 
до органів Верховної Ради України, до Ради Міністрів 
України, до керівників інших органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, а також до керівників 
підприємств, установ і організацій, розташованих на 
території України, незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності. 

Керівники органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій 
зобов'язані повідомити народного депутата України про ре-
зультати розгляду його запиту. 
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Стаття 99. Верховна Рада України за пропозицією не 
менш як однієї третини народних депутатів України від 
її конституційного складу може розглянути питання про 
відповідальність Ради Міністрів України та прийняти 
резолюцію недовіри Раді Міністрів України більшістю від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Ради Міністрів України не 
може розглядатися Верховною Радою України більше одно-
го разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом 
року після схвалення Програми діяльності Ради Міністрів 
України або протягом останньої сесії Верховної Ради 
України даного скликання.

Стаття 100. Верховна Рада України обирає із свого складу 
Голову Верховної Ради України, Першого заступника і за-
ступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з 
цих посад. 

Стаття 101.  Для організації  роботи  Верховної  

Ради  України та здійснення інших передбачених  
Конституцією  і  законами  функцій утворюється 
Президія  Верховної  Ради  України на чолі з Голо-
вою Верховної  Ради  України.  

До  складу   Президії Верховної Ради  України та-
кож входять:  заступники Голови Верховної Ради  
України, керівники депутатських фракцій, голови  
комітетів Верховної Ради України,   народний депу-
тат    України від Автономної Республіки Крим, ре-
комендований до складу Президії Верховної Ради 
України Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим.

Президія Верховної Ради України здійснює  
підготовку сесій Верховної  Ради України;  
координує діяльність парламентських комітетів; 
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організує проведення всенародних голосувань 
(загальноукраїнських референдумів), опитувань 
(плебісцитів), а  також  народних  обговорень  
проектів законів України  та  інших найважливіших 
питань державного життя, сприяє народним де-
путатам України у здійсненні ними своїх  повно-
важень, забезпечує  їх необхідною інформацією 
та довідковими матеріалами; керує роботою Апа-
рату Верховної Ради України; проводить іншу 
організаційну роботу.

Президія Верховної   Ради   України    забезпечує 
публікацію державними  мовами  законів  та інших 
актів, прийнятих Верховною Радою України.

Президія Верховної Ради України:
1) нагороджує   державними   нагородами   України, 

присвоює почесні звання України;
2) здійснює   помилування   громадян,   засуджених    

судами України;
3) приймає рішення про надання громадянства 

України та припинення громадянства України і про  
надання  притулку в Україні;

4) призначає   і   відкликає   дипломатичних   
представників України   у  зарубіжних  державах  і  
при  міжнародних організаціях;

5) приймає  вірчі  і відкличні грамоти акредитова-
них при ній дипломатичних представників іноземних 
держав;

6) розглядає питання і вносить на затвердження 
Верховної Ради України пропозиції про введення 
на території України або в окремих її місцевостях 
воєнного або надзвичайного стану, оголошення окре-
мих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 
ситуації. Порядок запровадження  і  правовий режим  
воєнного стану,  мобілізації військовослужбовців, а  
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також  порядок  запровадження   і  правовий  режим 
надзвичайного стану і зон надзвичайної екологічної 
ситуації визначаються законом;

7) за поданням Ради Міністрів України вирішує 
питання про відкриття дипломатичних представ-
ництв, консульств, представництв України при 
міжнародних організаціях, торгових представництв 
України;

8) призначає головних редакторів засобів масової 
інформації Верховної Ради України;

9) ставить перед відповідними радами питання 
про звільнення з посад голів рад у разі недотриман-
ня  ними Конституції або законів України; 

10) призначає на посади та звільняє з посад 
вище командування Збройних Сил України, інших 
військових формувань;

11) присвоює вищі військові звання, вищі 
дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання 
і класні чини;

12) приймає рішення про визнання іноземних держав;
13) призначає та звільняє глав дипломатичних 

представництв України в інших державах та при 
міжнародних організаціях;

14) зупиняє дію правових актів Ради Міністрів 
України та правових актів Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим з мотивів 
невідповідності їх Конституції з одночасним звер-
ненням до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності.

З питань, що їх розглядає Президія Верховної Ради 
України, приймає укази і постанови.

Стаття 102. Голова Верховної Ради України організовує 
роботу Верховної Ради України, координує 
діяльність її органів,  здійснює  загальне керівництво 
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підготовкою питань,  що підлягають розгляду Вер-
ховною Радою України  і  її   Президією, веде засідання 
Верховної Ради України,   підписує   закони та інші акти, 
прийняті Верховною Радою та Президією Верховної Ради 
України, організовує роботу Апарату Верховної Ради 
України.  

Голова  Верховної Ради України представляє 
Україну у зносинах   із   зарубіжними    державами    
та    міжнародними організаціями, веде   переговори   
й   підписує   міждержавні  та міжнародні договори, 
приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних 
представництв іноземних держав.

Голова Верховної  Ради  України  очолює Раду 
національної безпеки і оборони України, є Верхов-
ним Головнокомандуючим Збройних Сил України.

Голова Верховної  Ради  України видає розпорядження.
Голова Верховної  Ради  України здійснює повноваження, 

передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому 
Реґламентом Верховної Ради України.      

Заступники Голови Верховної Ради України  виконують 
за уповноваженням  Голови  Верховної  Ради України окремі 
його функції і заміщують  Голову  в  разі  його  відсутності  
або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

Стаття 103.  Рада національної безпеки і обо-
рони України є координаційним органом з пи-
тань національної безпеки і оборони при Президії 
Верховної Ради України. 

Рада національної безпеки і оборони України 
координує діяльність органів виконавчої влади у 
сфері національної безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони 
України є Голова Верховної Ради України. 
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Персональний склад Ради національної безпеки і 
оборони України формує Президія Верховної Ради 
України. 

До складу Ради національної безпеки і оборони 
України за посадою входять Голова Ради Міністрів 
України, Міністр оборони України, Міністр 
внутрішніх справ України, Міністр закордонних 
справ України, Міністр фінансів України, Голова 
Служби безпеки України,  Голова Служби зовнішньої 
розвідки України, Голова Прикордонної  служби 
України. 

Рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України вводяться в дію постановами Президії 
Верховної Ради України. 

Компетенція та функції Ради національної безпе-
ки і оборони України визначаються законом. 

Стаття 104. Верховна Рада України для здійснення 
законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду 
питань, віднесених до її повноважень, виконання контроль-
них функцій відповідно до цієї Конституції і закону створює з 
числа народних депутатів України комітети Верховної Ради 
України та обирає голів, перших заступників, заступників 
голів та секретарів цих комітетів. 

За наявності висновку відповідних комітетів Вер-
ховна Рада України розглядає віднесені до її по-
вноваження питання про призначення на посади та 
звільнення з посад службових осіб.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може 
створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і 
попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення розслідування 
з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює 
тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш 
як одна третина від конституційного складу Верховної Ради 
України. 
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Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є 
вирішальними для слідства і суду. 

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради 
України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих 
комісій встановлюються законом. 

Стаття 105. Повноваження Верховної Ради України при-
пиняються у день відкриття першого засідання Верховної 
Ради України нового скликання. 

Повноваження Верховної Ради України достроко-
во припиняються, якщо: 

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України 
не сформовано коаліцію депутатських фракцій 
відповідно до статті 95 цієї Конституції; 

2) протягом шістдесяти днів після відставки Ради 
Міністрів України не сформовано персональний 
склад Ради Міністрів України; 

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії 
пленарні засідання не можуть розпочатися. 

Рішення про дострокове припинення повноважень 
Верховної Ради України при наявності зазначених 
підстав приймається Президією Верховної Ради 
України, а до її сформування  Головою Верховної 
Ради України після консультацій з головами депу-
татських фракцій у Верховній Раді України. 

Повноваження Верховної Ради України не можуть 
бути достроково припинені в останні шість місяців 
строку повноважень Верховної Ради України. 

Стаття 106. Верховна Рада України приймає закони, по-
станови та інші акти більшістю від її конституційного скла-
ду, крім випадків, передбачених цією Конституцією. 

Закони України встановлюють вихідні засади пра-
вового  регулювання в усіх сферах життя суспільства 
і  держави.  Вони  не можуть   суперечити   Конституції   
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України.  Усі  інші нормативні акти державних 
органів і посадових осіб приймаються на підставі і  
на виконання Конституції та інших законів України 
і не можуть їм суперечити.

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради 
України підписує Голова Верховної Ради України.

Стаття 107. Виключно законами України визначаються: 
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод; основні обов'язки громадянина; 
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус 

іноземців та осіб без громадянства; 
3) права корінних народів і національних меншин; 
4) порядок застосування мов; 
5) засади використання природних ресурсів, виключної 

(морської) економічної зони, континентального шельфу, 
освоєння космічного простору, організації та експлуатації 
енергосистем, транспорту і зв'язку; 

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлю-
бу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; ви-
ховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної 
безпеки; 

7) правовий режим власності; 
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила 

конкуренції та норми антимонопольного регулювання; 
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної 

діяльності, митної справи; 
10) засади регулювання демографічних та міграційних 

процесів; 
11) засади утворення і діяльності політичних партій, 

інших об'єднань громадян, засобів масової інформації; 
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, 

основи державної служби, організації державної статисти-
ки та інформатики; 
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13) територіальний устрій України; 
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової 

експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів 
дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання 
покарань; основи організації та діяльності адвокатури; 

15) засади місцевого самоврядування; 
16) статус столиці України; спеціальний статус інших 

міст; 
17) основи національної безпеки, організації Збройних 

Сил України і забезпечення громадського порядку; 
18) правовий режим державного кордону; 
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон 

надзвичайної екологічної ситуації; 
20) організація і порядок проведення виборів і 

референдумів; 
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради 

України, статус народних депутатів України; 
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, 

які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями, та відповідальність за них;

23) повноваження Комітету народного контролю 
України і порядок його формування. 

Виключно законами України встановлюються: 
1) Державний бюджет України і бюджетна система 

України; система оподаткування, податки і збори; за-
сади цінової політики; створення і функціонування 
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 
ринків; митної політики; статус національної валюти, а 
також статус іноземних валют на території України; по-
рядок утворення і погашення державного внутрішнього 
і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних 
цінних паперів, їх види і типи; 

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил 
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України до інших держав; порядок допуску та умови пере-
бування підрозділів збройних сил інших держав на території 
України; 

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення дер-
жавних стандартів; 

4) порядок використання і захисту державних символів; 
5) державні нагороди; 
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні 

звання; 
7) державні свята; 
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших 

спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний  
режим, відмінний від загального. 

Законом України оголошується амністія. 
Стаття 108. Право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України належить народним депутатам України, 
комітетам Верховної Ради України і Раді Міністрів 
України. 

Законопроекти, визначені Президією Верховної Ради 
України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою 
України позачергово. 

Стаття 109. Бюджетна система України будується 
на засадах справедливого і неупередженого розподілу 
суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами. 

Виключно законом про Державний бюджет України виз-
начаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. 

Держава прагне до збалансованості бюджету України. 
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюдже-

ту України мають бути оприлюднені. 
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Стаття 110. Державний бюджет України затверджується 
щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 
грудня, а за особливих обставин – на інший період. 

Рада Міністрів України не пізніше 15 вересня кожно-
го року подає до Верховної Ради України проект закону 
про Державний бюджет України на наступний рік. Разом 
із проектом закону подається доповідь про хід виконання 
Державного бюджету України поточного року. 

Стаття 111. Рада Міністрів України відповідно до закону 
подає до Верховної Ради України звіт про виконання Дер-
жавного бюджету України.

Поданий звіт має бути оприлюднений. 

Стаття 112. Контроль від імені Верховної Ради України за 
надходженням коштів до Державного бюджету України 
та їх використанням здійснює Рахункова палата.

Стаття 113. Грошовою одиницею України є гривня. 
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною 

функцією центрального банку держави – Національного 
банку України. 

Стаття 114. Рада Національного банку України розробляє 
основні засади грошово-кредитної політики та здійснює 
контроль за її проведенням.

Правовий статус Ради Національного банку України 
визначається законом. 

Стаття 115. Парламентський контроль за додержан-
ням конституційних прав і свобод людини і громадянина 
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини у порядку, встановленому законом. 
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Р о з д і л  V

РАДА  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ – УРЯД  УКРАЇНИ. 
ІНШІ  ЦЕНТРАЛЬНІ  ОРГАНИ  ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ

Стаття 116. Рада Міністрів України – Уряд України є 
вищим органом у системі органів виконавчої влади. 

Рада Міністрів України відповідальна перед Верховною 
Радою України, підконтрольна і підзвітна Верховній Раді 
України у межах, передбачених цією Конституцією. 

Рада Міністрів України є колегіальним органом. 
У своїй діяльності Рада Міністрів України керується 
цією Конституцією та законами України, а також постано-
вами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України. 

Стаття 117. До складу Ради Міністрів України входять 
Голова Ради Міністрів України, Перший заступник 
Голови Ради Міністрів, заступники Голови Ради 
Міністрів, міністри. 

Голова Ради Міністрів України призначається Верхов-
ною Радою України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Голови Ради 
Міністрів України вносить Президія Верховної Ради 
України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 
95 Конституції України, або депутатської фракції, до скла-
ду якої входить більшість народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

Члени Ради Міністрів України призначаються Верхов-
ною Радою України за поданням Голови Ради Міністрів 
України. 

Голова Ради Міністрів України керує роботою Ради 
Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми 
діяльності Ради Міністрів України, схваленої Верховною 
Радою України. 
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Стаття 118. Рада Міністрів України складає повнова-
ження перед новообраною Верховною Радою України. 

Голова Ради Міністрів України, інші члени Ради 
Міністрів України мають право заявити Верховній Раді 
України про свою відставку. Прийняття Верховною Ра-
дою України резолюції недовіри члену Уряду має 
наслідком його відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Вер-
ховною Радою України резолюції недовіри Раді Міністрів 
України чи Прем`єр-міністрові України мають наслідком 
відставку всього складу Ради Міністрів України. У цих ви-
падках Верховна Рада України здійснює формування ново-
го складу Ради Міністрів України у строки і в порядку, що 
визначені цією Конституцією. 

Рада Міністрів України, яка склала повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України або відставку якої 
прийнято Верховною Радою України, продовжує виконува-
ти свої повноваження до початку роботи новосформованої 
Ради Міністрів України. 

Стаття 119. Рада Міністрів України: 
1) забезпечує державний суверенітет і економічну 

самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави, виконання Конституції і законів 
України; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод люди-
ни і громадянина; 

3) розробляє і здійснює стратегію соціально-
економічного розвитку держави, яка конкретизується 
у річних, середньострокових програмах економічного 
і соціального розвитку України; здійснює управління 
економічними і соціальними процесами в інтересах 
суспільства з метою задоволення потреб громадян у 
матеріальних і духовних благах;
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4) розробляє проект закону про Державний бюджет 
України і забезпечує виконання затвердженого Верхов-
ною Радою України Державного бюджету України, подає 
Верховній Раді України звіт про його виконання; 

5) забезпечує проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної та податкової політики; політики у сферах 
праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, 
науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 
природокористування; 

6) розробляє і здійснює загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного, соціального і культур-
ного розвитку України; 

7) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; 
здійснює управління об'єктами державної власності 
відповідно до закону; 

8) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності 
і національної безпеки України, громадського порядку, бо-
ротьби зі злочинністю; 

9) організовує і забезпечує здійснення політики України 
у сфері відносин з іншими країнами і міжнародними 
організаціями, зовнішньоекономічної діяльності, митної 
справи; 

10) спрямовує і координує роботу міністерств, інших 
органів виконавчої влади; 

11) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до 
закону міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання 
органів виконавчої влади; 

12) призначає на посади та звільняє з посад за поданням 
Голови Ради Міністрів України керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не входять до складу Ради 
Міністрів України; 

13) виконує інші повноваження, визначені Конституцією 
та законами України. 
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Стаття 120. Рада Міністрів України в межах своєї 
компетенції має право зупиняти дію актів Уря-
ду Автономної Республіки Крим з одночасною по-
становкою перед Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим питання про скасування цих актів; 
скасовувати акти міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, а також рішення і розпо-
рядження виконавчих комітетів місцевих рад, якщо 
вони видані з порушенням цієї Конституції, законів 
України.

Рада Міністрів України в межах своєї компетенції видає 
постанови і розпорядження, які є обов'язковими до вико-
нання. 

Акти Ради Міністрів України підписує Голова Ради 
Міністрів України.

Нормативно-правові акти Ради Міністрів України, 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. 

Стаття 121. Виконавчу владу в областях і райо-
нах, містах Києві та Севастополі здійснюють виконавчі 
комітети відповідних рад. Виконавчі комітети 
рад  при здійсненні своїх повноважень підзвітні 
і підконтрольні органам виконавчої влади вищого 
рівня. 

Стаття 122. Члени Ради Міністрів України, керівники 
центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають 
права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою 
(крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробо-
чий час), входити до складу керівного органу чи наглядової 
ради підприємства або організації, що має на меті одержан-
ня прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності 
Ради Міністрів України, інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади визначаються 
Конституцією і законами України. 
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Р о з д і л  VI

ПРОКУРАТУРА

Стаття 123. Прокуратура України становить єдину  
систему, на яку покладаються: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в 

суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які прово-

дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обме-
женням особистої свободи громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина, додержанням законів з цих питань органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами. 

 Стаття 124. Прокуратуру України очолює Генераль-
ний прокурор України, який призначається на посаду та 
звільняється з посади Верховною Радою України. Вер-
ховна Рада України може висловити недовіру Генерально-
му прокуророві України, що має наслідком його відставку з 
посади. 

Строк повноважень Генерального прокурора України – 
сім років. 

Стаття 125.  Органи прокуратури  здійснюють  свої  
повноваження незалежно від будь-яких   держав-
них   органів,    політичних    партій    і громадських 
організацій.

Прокурори не можуть обіймати якусь іншу  
оплачувану  посаду, крім науково-педагогічної, 
викладацької чи творчої. 
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Організація і порядок діяльності органів прокуратури 
України визначаються законом. 

Р о з д і л VII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 126. Правосуддя в Україні здійснюється виключ-
но судами. Делегування функцій судів, а також привлас-
нення цих функцій іншими органами чи посадовими особа-
ми не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом 
України та судами загальної юрисдикції. 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуд-
дя через обрання суддів і народних засідателів районних, 
міських, районних у містах судів, а також  присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і 
є обов'язковими до виконання на всій території України. 
Судові акти можуть бути скасовані чи змінені лише вищи-
ми судами у порядку, встановленому законом.

Стаття 127. Система судів загальної юрисдикції в Україні 
будується за принципами територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд України. Він здійснює кон-
троль і судовий нагляд за судовою діяльністю всіх 
судів України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 
відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 
Створення надзвичайних та особливих судів у мирний час 
не допускається. 
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Стаття 128. Незалежність і недоторканність суддів, 
утворення умов для безперешкодного і ефективного 
здійснення їх повноважень гарантуються  Конституцією 
і законами України.

Вплив на суддів у будь-який спосіб, так само як і будь-
яке втручання у здійснення правосуддя забороняються. 

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради 
України затриманий чи заарештований до винесен-
ня обвинувального вироку судом. 

Судді всіх судів обираються терміном на сім років. 
Народні засідателі обираються терміном на три 
роки. 

Народних суддів  районних,  міських,   район-
них   у   містах народних судів обирають громадяни 
району,  міста,  району у місті на основі загального,  
рівного,  прямого виборчого  права  шляхом таємного  
голосування.

Суддів    Верховного    Суду України та вищих 
спеціалізованих судів,  обласних  і  Київського 
міського судів,  суддів Верховного Суду Автономної 
Республіки Крим  обирає  Верховна  Рада  України.

Народних засідателів районних,  міських,  рай-
онних у  містах народних судів  обирають  на  збо-
рах  громадян  за місцем їхнього мешкання або ро-
боти,  а також на  зборах  військовослужбовців  по 
військових частинах,  народних  засідателів обласних 
і Київського міського судів – відповідними радами, 
народних засідателів Верховного   Суду   Автономної   
Республіки   Крим  –  Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим,  народних засідателів Верховного 
Суду  України  –  Верховною Радою України.
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Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або 
призначив, у разі: 

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 
2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 
3) неможливості виконувати свої повноваження за ста-

ном здоров'я; 
4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 
5) порушення суддею присяги; 
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

нього; 
7) припинення його громадянства; 
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення по-

мерлим; 
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення 

з посади за власним бажанням. 
Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх 

сімей. 
Судді і народні засідателі можуть бути відкликані лише 

на підставі і в порядку, встановленому законом.

Стаття 129. Правосуддя здійснюють професійні судді 
та, у визначених законом випадках, народні засідателі, а  
також  присяжні. 

Професійні судді не можуть належати до політичних 
партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній 
діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-
які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану 
роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований 
кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну 
освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, 
проживає в Україні не менш як десять років та володіє дер-
жавними мовами. 
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Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які 
мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. 
Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій 
суддів. 

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, 
віку та їх професійного рівня встановлюються законом. 

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в по-
рядку, встановленому законом. 

Стаття 130. Голова Верховного Суду України обирається 
на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голо-
сування Пленумом Верховного Суду України в порядку, 
встановленому законом. Голови інших судів обирають-
ся суддями відповідного суду в порядку, встановле-
ному законом.

Стаття 131. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і 
підкоряються лише закону. 

Судочинство провадиться колегією суддів чи судом при-
сяжних  або суддею одноособово у випадках, встановлених 
законом.

Основними засадами судочинства є: 
1) законність; 
2) рівність усіх учасників судового процесу перед зако-

ном і судом; 
3) забезпечення доведеності вини; 
4) змагальність сторін та свобода у наданні ними суду 

своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; 
5) підтримання державного обвинувачення в суді проку-

рором; 
6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 
7) гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; 
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскаржен-

ня рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 



250

9) обов'язковість рішень суду. 
Судочинство в Україні  ведеться  українською  

або російською мовою, мовою більшості  населення  
даної  місцевості  чи мовою, прийнятною для насе-
лення відповідної місцевості.

  При розгляді у судах справ і матеріалів  учасни-
кам  процесу, які не    володіють   мовою   судочинства,   
забезпечується   право знайомитися з матеріалами 
справи,  брати участь  у  процесуальних діях через 
перекладача і виступати в суді  рідною мовою.

Законом можуть бути визначені також інші засади судо-
чинства в судах окремих судових юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до 
юридичної відповідальності. 

Стаття 132. Держава забезпечує фінансування та 
належні умови для функціонування судів і діяльності 
суддів. У Державному бюджеті України видатки на утри-
мання судів визначаються окремо. 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє 
суддівське самоврядування. 

Стаття 133. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання 
якої належить: 

1) внесення подання про призначення суддів на посади 
або про звільнення їх з посад; 

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і 
прокурорами вимог щодо несумісності; 

3) здійснення дисциплінарного провадження сто-
совно суддів Верховного Суду України і суддів вищих 
спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 
апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. 

Вища рада юстиції складається з двадцяти одного члена. 
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Верховна Рада України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів 
України, з'їзд представників юридичних вищих навчаль-
них закладів та наукових установ призначають до Вищої 
ради юстиції по чотири члени, а всеукраїнська конференція 
працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції. 

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова 
Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Гене-
ральний прокурор України.

 
Р о з д і л VIІI

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  УСТРІЙ  УКРАЇНИ

Стаття 134. Територіальний устрій України ґрунтується 
на засадах єдності та цілісності державної території, 
поєднання централізації і децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості і соціально-економічного 
розвитку реґіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, 
екологічних, географічних і демографічних особливостей, 
етнічних і культурних традицій. 

Стаття 135. Систему адміністративно-територіального 
устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 
області, райони, міста, райони в містах, селища і села,  
громади (сільські, селищні, міські). 

Громадою визнається адміністративно-
територіальна одиниця, до якої входять жителі 
одного або декількох населених пунктів та яка має 
визначені в установленому законом порядку межі її 
території.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, 
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, жи-
томирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумсь-
ка, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
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Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та 
Севастополь. 

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, 
який визначається законами України. 

Р о з д і л  IХ

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

Стаття 136. Автономна Республіка Крим є невід'ємною 
складовою частиною України і в межах повноважень, виз-
начених Конституцією України, вирішує питання, віднесені 
до її відання. 

Стаття 137. Автономна Республіка Крим має Конституцію 
Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада 
України не менш як половиною від конституційного складу 
Верховної Ради України. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим приймаються відповідно до Конституції 
України, законів України, актів Ради Міністрів України та 
на їх виконання і не можуть суперечити Конституції і за-
конам України. 

Стаття 138. Представницьким органом Автономної 
Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах 
своїх повноважень приймає рішення та постанови, які 
є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці 
Крим. 

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів 
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Автономної Республіки Крим призначається на посаду 
та звільняється з посади Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим.

Повноваження, порядок формування і діяльності 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим визначаються 
Конституцією України та законами України, нормативно-
правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з питань, віднесених до її компетенції. 

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється 
судами, що належать до єдиної системи судів України. 

Стаття 139. Автономна Республіка Крим здійснює нор-
мативне регулювання з питань: 

1) сільського господарства і лісів; 
2) меліорації і кар'єрів; 
3) громадських робіт, ремесел та промислів; 

благодійництва; 
4) містобудування і житлового господарства; 
5) туризму, готельної справи, ярмарків; 
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, 

історико-культурних заповідників; 
7) транспорту загального користування, автошляхів, 

водопроводів; 
8) мисливства, рибальства; 
9) санітарної і лікарняної служб. 
З мотивів невідповідності нормативно-правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції 
України та законам України Верховна Рада України може зу-
пинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до 
Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
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Стаття 140. До відання Автономної Республіки Крим  
належить: 

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, затвердження складу 
виборчої комісії Автономної Республіки Крим; 

2) організація та проведення місцевих референдумів; 
3) управління майном, що належить Автономній 

Республіці Крим; 
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету 

Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і 
бюджетної політики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація про-
грам Автономної Республіки Крим з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, раціонального 
природокористування, охорони довкілля - відповідно до за-
гальнодержавних програм; 

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встанов-
лення зон санітарної охорони курортів; 

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, 
національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та 
громадської безпеки; 

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та 
національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; 
охорона і використання пам'яток історії; 

9) участь у розробленні та реалізації державних програм 
повернення депортованих народів; 

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встанов-
лення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній 
Республіці Крим або в окремих її місцевостях. 

Законами України Автономній Республіці Крим можуть 
бути делеговані також інші повноваження. 
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Р о з д і л X

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 141. Місцеве самоврядування є правом 
територіальної громади – жителів села, селища чи міста 
або добровільного об'єднання у територіальну гро-
маду жителів кількох  населених пунктів самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. 

Особливості здійснення місцевого самоврядуван-
ня в містах Києві та Севастополі визначаються законом. 

Місцеве самоврядування здійснюється жителями насе-
лених пунктів в порядку, встановленому законом, як без-
посередньо, так і через органи місцевого самоврядування: 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Міські ради у містах Києві та Севастополі, інших 
містах з районним поділом можуть утворювати 
територіальні виконавчі органи міських рад.

Органами місцевого самоврядування, що представляють 
спільні інтереси жителів громад, селищ та міст, є районні 
та обласні Ради, повноваження яких визначаються  
законом. 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за 
ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення і 
наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Стаття 142. До складу сільської, селищної, міської, 
районної, обласної ради входять депутати, які обираються 
жителями села, селища, міста, району, області на основі 
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на п`ять років. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування  
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обирають строком на п`ять років відповідно 
сільського, селищного, міського голову, який очолює 
виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. 

Виконавчими органами рад є виконавчі комітети, 
які обираються на сесіях відповідних рад.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні 
повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації 
визначаються законом. Голова районної та голова обласної 
ради обираються відповідною радою з числа її депутатів і 
очолюють виконавчий комітет відповідної ради. 

Стаття 143. Матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, дохо-
ди місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресур-
си, що є у власності територіальних громад, а також об'єкти 
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні рай-
онних і обласних рад. 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть 
об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної 
власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 
проектів або для спільного фінансування (утримання) ко-
мунальних підприємств, організацій і установ, створювати 
для цього відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів 
місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 
самоврядування. Законом визначається мінімальна 
частка від податків і зборів, які спрямовуються на 
формування доходів місцевих бюджетів. Витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 
рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 144. Територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворювані ними органи місцевого 
самоврядування управляють майном, що є в комунальній 
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власності; затверджують програми соціально-економічного 
та культурного розвитку і контролюють їх виконання; за-
тверджують відповідні місцеві бюджети і контролю-
ють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори 
відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 
реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, 
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх 
діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програ-
ми соціально-економічного та культурного розвитку 
відповідних областей і районів та контролюють їх виконан-
ня; затверджують районні і обласні бюджети та контролю-
ють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені зако-
ном до їхньої компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади. 
Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному 
обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або 
шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановлено-
му законом порядку окремих загальнодержавних податків, 
передає органам місцевого самоврядування відповідні 
об'єкти державної власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення 
ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні 
відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 145. Органи місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, приймають рішення, 
які є обов'язковими до виконання на відповідній території. 

Місцеві ради  вирішують  всі місцеві питання, ви-
ходячи з інтересів громадян, які мешкають на їхній 
території, і загальнодержавних  інтересів;  беруть 
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участь в обговоренні питань загальнодержавного 
значення,  вносять з цих питань  пропозиції  до ви-
щих органів;   забезпечують   дотримання Конституції 
і законів  України, захист  прав і свобод  громадян, 
охорону громадського порядку.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів 
їх невідповідності Конституції чи законам України зупи-
няються у встановленому законом порядку з одночасним 
зверненням до суду. 

Стаття 146. Права місцевого самоврядування захища-
ються в судовому порядку. 

Стаття 147. Інші питання організації місцевого само-
врядування, формування, діяльності та відповідальності 
органів місцевого самоврядування, а також порядок до-
строкового припинення Верховною Радою України 
повноважень рад в разі порушення ними Конституції 
України визначаються законом. 

Р о з д і л XI

КОНСТИТУЦІЙНИЙ   СУД   УКРАЇНИ

Стаття 148.  Конституційний  Суд  України  є  єдиним  
органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про  
відповідність Конституції України законів та інших право-
вих актів, і дає офіційне тлумачення Конституції України 
та здійснює інші повноваження, визначені цією 
Конституцією.

Стаття  149.  Конституційний  Суд   України   складається   
з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Судді Конституційного суду України призна-
чаються Верховною Радою України за поданням 
з’їзду юридичної громадськості України. Порядок 
скликання і роботи з’їзду  юридичної громадськості 
України визначається законом. 
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Суддею Конституційного  Суду  України  може  бути  гро-
мадянин України, який на день призначення досяг  сорока  
років,  має  вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом 
не менш  як  десять  років, проживає в Україні протягом 
останніх  двадцяти  років  та  володіє державними мовами.

Суддя Конституційного Суду України призначається  на  
дев'ять років без права бути призначеним на повторний 
строк.

Голова  Конституційного   Суду    України    обирається    на 
спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду 
України  зі складу  суддів  Конституційного  Суду  України  
шляхом    таємного голосування лише на один трирічний 
строк.

Стаття  150.  На  суддів   Конституційного    Суду    України 
поширюються гарантії  незалежності  та  недоторканності,  
підстави щодо  звільнення  з  посади,  передбачені  цією 
Конституцією, та вимоги  щодо  несумісності,  визначені  в  
частині другій статті 129 цієї Конституції.

Стаття  151.  До  повноважень  Конституційного  Суду  
України належить:

1) вирішення питань  про  відповідність  Конституції  
України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України 
(крім законів про внесення змін до Конституції України);

актів Президента України, виданих в часи, коли в 
Україні існував інститут Президентства; 

актів Ради Міністрів України; 
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. 
Ці питання розглядаються за зверненнями: не менш як 

сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду 
України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
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2) надання за зверненням Верховної Ради України 
висновку щодо відповідності законопроекту про вне-
сення змін до Конституції України вимогам статей 
156 і 157 Конституції України;

3)офіційне тлумачення Конституції України та 
законів України; 

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний 
Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до вико-
нання на території України, остаточними і не можуть бути 
оскаржені. 

Стаття 152. Конституційний Суд України за зверненням 
Верховної Ради України або Ради Міністрів України 
дає висновки про відповідність Конституції України чин-
них міжнародних договорів України або тих міжнародних 
договорів, що вносяться до Верховної Ради України для на-
дання згоди на їх обов'язковість. 

Стаття 153. Закони та інші правові акти за 
рішенням Конституційного Суду України визнаються 
неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо 
вони не відповідають Конституції України або якщо була 
порушена встановлена Конституцією України процедура їх 
розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. 

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що 
визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність, якщо інше не зазначене у рішенні 
Конституційного Суду України. 

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним 
або юридичним особам актами і діями, що визнані 
неконституційними, відшкодовується державою у вста-
новленому законом порядку. Відшкодування державою 
шкоди, завданої внаслідок застосування актів, що 
визнані неконституційними, не звільняє осіб, які ви-
дали такий акт, від відповідальності. 
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Стаття 154. Порядок організації і діяльності 
Конституційного Суду України, процедура розгляду ним 
справ визначаються законом. 

Р о з д і л XII

ПРИЙНЯТТЯ  І  ВВЕДЕННЯ  В  ДІЮ 
КОНСТИТУЦІЇ   УКРАЇНИ.

ВНЕСЕННЯ   ЗМІН   ДО   КОНСТИТУЦІЇ   УКРАЇНИ

Стаття 155. Конституція України  приймається  
Верховною Радою України не менш як двома трети-
нами голосів від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Прийняттю Конституції має передувати всенарод-
не  обговорення її проекту, попередньо схваленого 
Верховною Радою України не менш як половиною 
конституційного складу Верховної Ради України.

Положення Конституції, які визначають характер 
суспільно-політичного ладу в Україні, форму держав-
ного управління, державну символіку, за рішенням 
Верховної  Ради  України  виносяться  на всенародне 
голосування (всеукраїнський референдум).

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до 
Конституції України може бути поданий до Верховної Ради 
України не менш як третиною народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України. 

Стаття 157. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України, крім розділу I «Основи конституційного 
ладу», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XII 
«Прийняття і введення в дію Конституції України. 
Внесення змін до Конституції України», попередньо 
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схвалений більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній 
черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосу-
вало не менш як дві третини від конституційного складу 
Верховної Ради України. 

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до розділу 
I « Основи конституційного ладу «, розділу III «Вибори. 
Референдум» і розділу XII «Прийняття і введення в дію 
Конституції України. Внесення змін до Конституції 
України» подається до Верховної Ради України не менш 
як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України і, за умови його прийняття не менш як дво-
ма третинами від конституційного складу Верховної Ради 
України, затверджується всеукраїнським референду-
мом, який призначається Президією Верховної Ради 
України. 

Повторне подання законопроекту про внесення змін до 
розділів I, III і XII цієї Конституції з одного й того самого 
питання можливе лише до Верховної Ради України наступ-
ного скликання. 

Стаття 159. Конституція України не може бути змінена, 
якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і 
свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на 
ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної 
цілісності України. 

Конституція України не може бути змінена в умовах 
воєнного або надзвичайного стану. 

Стаття 160. Законопроект про внесення змін до 
Конституції України, який розглядався Верховною Радою 
України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до 
Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня при-
йняття рішення щодо цього законопроекту. 



263

Верховна Рада України протягом строку своїх повно-
важень не може двічі змінювати одні й ті самі положення 
Конституції України. 

Стаття 161. Законопроект про внесення змін до 
Конституції України розглядається Верховною Радою 
України за наявності висновку Конституційного Суду 
України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 
156 і 157 цієї Конституції. 

Р о з д і л XIІI

ПРИКІНЦЕВІ   ПОЛОжЕННЯ

Стаття 162. Конституція України  та Закон про вне-
сення змін до Конституції України набирають чинності 
з моменту прийняття і публікуються не пізніше семи 
днів після офіційного оголошення результатів рефе-
рендуму в разі його прийняття або проведення.

Стаття 163. День прийняття Конституції України є дер-
жавним святом – Днем Конституції України. 

Р о з д і л XІV

ПЕРЕХІДНІ   ПОЛОжЕННЯ

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття 
чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не су-
перечить Конституції України.

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції 
України здійснює повноваження, передбачені цією 
Конституцією. 

Чергові вибори народних депутатів України проводяться 
у вересні 2012 року. 
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3. Повноваження Президента України припиня-
ються через три місяці з дня набуття чинності цією 
Конституцією. 

4. Рада Міністрів України формується відповідно до 
цієї Конституції протягом трьох місяців з дня  набуття нею 
чинності. 

5. Конституційний Суд України, Верховний Суд 
України, Генеральний прокурор України, Централь-
на виборча комісія, Рахункова палата, Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини, 
інші органи, сформовані до набуття чинності цією 
Конституцією, продовжують здійснювати свої  по-
вноваження відповідно до Конституції України. 

6. Місцеві державні адміністрації з дня набуття 
чинності цієї Конституції припиняють свої повнова-
ження і ліквідуються протягом шести місяців. 

7. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад з дня на-
буття чинності Конституцієї України здійснюють визначені 
нею повноваження до обрання нового складу цих рад на 
виборах, які мають бути проведені в шестимісячний 
термін з дня набуття чинності цією Конституцією. 

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією 
Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження 
до сформування нового складу цих рад на виборах, які 
мають бути проведені в шестимісячний термін з дня 
набуття чинності цією Конституцією. 

8. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чин-
них законів функцію попереднього слідства до сформуван-
ня системи досудового слідства і введення в дію законів, що 
регулюють її функціонування 

9.  Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до 
дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують 
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здійснювати свої повноваження згідно з чинним законо-
давством до закінчення строку, на який вони обрані чи 
призначені. 

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття 
чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати 
свої повноваження протягом одного року.

10. Існуючі військові бази на території України для 
тимчасового перебування іноземних військових форму-
вань використовуються на умовах оренди в порядку і 
строки, визначені міжнародними договорами України, 
ратифікованими Верховною Радою України”.

*   *   *

Фракція комуністів у Верховній Раді України  
своїми    пропозиція  ми    щодо   нової   редакції     Конституції 
України має на меті зміцнити демократичні  
засади державного і суспільного життя, покласти 
край правовому безладдю і свавіллю, надійно за-
хистити конституційні права і свободи людини і  
громадянина.

Фракція комуністів сподівається на широку всена-
родну підтримку наших пропозицій.

Газета «Голос України»,

7 липня 2007 року.
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СИМОНЕНКО  Петро  Миколайович
Біографія

Народився 1 серпня 1952 року в місті Донецьку  
у робітничій сім”ї, українець. Член Компартії 
України    з 1978 року. Освіта вища.

1974 р. – закінчив з відзнакою Донецький політехнічний  
інститут (гірничий інженер-електромеханік).

1991 р. – закінчив  Київський інститут політології   
і соціального управління (політолог).

1974-75 рр. – конструктор  проектного інституту 
“Донгіпровуглемаш”, м.Донецьк.

1975-88 рр. – комсомольська робота: інструктор, 
завідуючий відділом, другий секретар Донецького 
міськкому, секретар Донецького обкому, секретар ЦК 
Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.

1988-91 рр. – партійна робота: секретар 
Маріупольського міськкому, другий секретар 
Донецького обкому Компартії України.

1991-93 рр. – заступник генерального директора 
виробничого об’єднання “Укрвуглемаш”, м.Донецьк.

Червень 1993 р. – обраний Першим секретарем ЦК 
Комуністичної партії України.

1994 р. і по нині – народний депутат Верховної 
Ради України другого, третього, четвертого, п’ятого і 
шостого скликань.

У 1999 і 2004 роках – кандидат у Президенти 
України від Компартії України.



267

Петро Миколайович Симоненко активний учасник 
і видатний організатор соціального захисту 
трудящих. Кожний його робочий день сповнений 
бойовою готовністю, невтомною працею, є зразком 
самовідданого служіння партії, трудовому народу, 
рідній Батьківщині. 

Увагою до проблем простої людини, кожним кроком 
свого життя він показує приклад виконання свого 
громадянського і партійного  обов’язку, високої 
відповідальності  за  довір’я  людей  і  доручену  справу.

У новітній історії українського парламентаризму 
Петро Симоненко активно відстоює інтереси своїх 
виборців, плідно працює над створенням законодавчої 
бази, а також є членом Постійної делегації Верховної 
Ради в Парламентській Асамблеї Ради Європи  
і головою Постійної делегації Верховної Ради України 
в Міжпарламентській Асамблеї держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав.

Починаючи з 1999 року, він  один із ініціаторів і авторів 
реформування політичної системи щодо встановлення 
в Україні парламентсько-президентської  республіки, 
поліпшення форм управління державою.

Петро Симоненко розробив й вніс на розгляд 
Верховної Ради низку законопроектів, спрямованих 
на розвиток і зміцнення суверенітету, незалежності 
і демократії української держави, в тому числі нову 
редакцію Конституції України, а також інші політичні 
і соціально-економічні питання, проблеми захисту 
конституційних прав і свобод людини.

Біографія продовжується...
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СИМОНЕНКО  Петро  Миколайович 

НАРОДНИЙ  СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ
Політик про політику
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