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                 НА ЖОРСТОКОМУ РУБЕЖІ
                               

Кожна  зустріч з людьми залишає в мене незабутнє 
враження, додає снаги. І саме цей інтелектуальний та 
емоційний  заряд, одержаний під час  спілкування, постійно 
спонукає  дивитися на життя очима  співвітчизників.

Я бачу, що  для  більшості  людей  усе очевиднішою стає 
сувора правда: народові, відлученому від влади і власності 
нинішніми мільярдерами і мільйонерами,  нічого не може 
світити, доки він сам не поверне  собі  те, що йому належа-
ло і  має належати, – свою рідну країну. 

Звичайному  громадянинові  України просто огидно 
дивитися на панів, які – вкотре вже! – знову підсовують 
йому в обновлених обгортках  щедрі обіцянки «європейського 
життя», хочуть  обдурити, щоб експлуатувати і грабува-
ти  його й далі.

Він оглядається в минуле, в  катастрофічний 1991-й. 
Відтоді йому постійно доводиться освоюватися з різними 
нерадісними змінами,  болісними втратами, які накочу-
ються одна за одною, приносячи нові проблеми, надаючи  
повсякденності ознак агресивного середовища. 

Що людина може сказати про минуле двадцятиліття? 
Вона каже: загальнонародне добро  загребли  прихва-
тизатори, знищується вітчизняне виробництво, ринок 
заповнюється іноземними товарами, зростає безробіття, 
зникли дитсадки, закриваються школи і лікарні,  занепадає  
комунальна сфера, слабнуть Збройні Сили,  мільйони наших 
трудових мігрантів освоюють по світу найменш престижні 
робочі місця, зростає державний борг, ширяться  бідність, 
злочинність, розпуста, хвороби, дитяча безпритульність…  
А ще – непоправна втрата: українців стало майже на 
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7  мільйонів менше. Зате на цьому трагічному тлі стрімко 
зростають доходи олігархів.

Український громадянин згадує, як із перших днів тако-
го «нового життя» у суспільстві все більше посилювалося 
відчуття тривоги, яке лідери «національного відродження» 
і  ліберали-реформатори економіки намагалися  гасити  хи-
тромудрими  «поясненнями» та  описами перспектив уже 
близького загального збагачення. Людей змушували звикати 
до переборення чергових «труднощів» безконечного періоду, 
який прихватизатори  назвали «перехідним» до «ринку, який 
усе врегулює».

Після антисоціалістичного перевороту і незаконної 
заборони Компартії  буржуазно-націоналістична влада 
постійно протидіяла  комуністам, перешкоджаючи їм не-
сти трудящим  правду. Лише після пятирічного (!) розгляду у 
Конституційному Суді були визнані антиконституційними 
укази Президії Верховної Ради про заборону діяльності КПУ. 
Оновлена Компартія України, незважаючи на шалений спро-
тив влади і буржуазно-націоналістичних сил, активізувала 
боротьбу за інтереси трудового народу.

Це нелегка, жорстка боротьба, адже ліберальне і 
націоналістичне панство при  постійній підтримці За-
ходу підступно маніпулювало і маніпулює свідомістю мас,  
нав’язує  вигідні для буржуазії  оцінки стану справ у країні. 
Воно втягло багатьох людей у «помаранчеву» «революцію», 
щоб замінити при владі один буржуазний клан іншим. 
Випестувані кримінальним капіталом популісти і тепер 
продовжують перехоплювати лозунги комуністів, задобрю-
ють виборців дрібними подачками, спонукаючи голосувати 
за висуванців новоявленої буржуазії. 

Український громадянин не забув, як із захоплених 
олігархами телеканалів і газет лилося безліч  спокусливих 
обіцянок, яким люди хотіли б вірити, нерідко навіть усу-
переч здоровому глуздові.  Багато хто жив  обнадійливими 
очікуваннями. Як мовиться, казав пан – кожух дам, так  і  
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його слово тепле. Оглушливий потік заяв, концепцій, про-
грам, заходів, законів, постанов, полеміка перед виборами 
парламенту і президента – черговими й позачерговими…
До речі, вихваляння себе, хороших, на телеекранах було до-
ступне лише терміново вирощеним і щедро профінансованим 
капіталістами буржуазним партіям, так само, як до-
рога реклама на телебаченні – ділкам-товстосумам. 
Буржуазні партії об’єднувалися  і роз’єднувалися, міняли  
назви і лідерів, але основна частина їхнього «активу», час 
від часу затіваючи сварки й скандали, незмінно залишала-
ся в парламенті і виконавчій владі, поєднуючи політику з 
бізнесом, не пускаючи  людей праці до влади і власності,  по-
збавляючи їх важелів, за допомогою яких можна було б по-
збутися таких «слуг народу».

Ці та подібні дійства відбувалися під акомпанемент 
демагогічних виступів  балакучих «демократів», «викрит-
тя комуністичних злочинів» і возвеличення в ранг героїв 
колишніх пособників фашистських загарбників. Суспільству  
навіюються надії на можливість при такому ладові 
поліпшити життя, навіть «уже сьогодні».  Атмосфера 
брехні, зради і злодійства, створена новими «активістами», 
цілком вписується в атмосферу світового капіталізму, де  
реальне виробництво все більше підмінюється фінансовим  
шахрайством. Так наші ліберали разом зі світовими 
глобалістами довели країну до кризи, яка зірвала з них маски.

Тепер громадянин України оцінює результати їхньої 
«діяльності» за підсумками двох десятиліть незалежності 
держави.

Він бачить: через двадцять років після антисо-
ціалістичного перевороту в Україні утвердилися нові 
суспільні відносини. Немає суспільної власності на засоби 
виробництва,  близько 95% об’єктів народного господар-
ства передано у приватну власність. У суспільстві стали 
провідними дві  групи – господарі і наймані працівники.

Для українця стає абсолютною очевидністю:  «панацея 
від усіх бід» – приватизація і ринкові відносини – не забез-
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печила обіцяного лібералами-реформаторами  економічного 
піднесення. Внутрішній валовий продукт в Україні сягає 
лише близько двох третин  ВВП 1990 року.

У країні відбулося різке майнове розшарування. Грун-
товне вивчення трансформації українського суспільства, 
проведене вченими Інституту соціології НАН України, дало 
підстави для  наступного висновку: багатими стали (і 
стають!) не ті, хто розвиває виробництво і створює нове 
багатство, а ті, хто робить бідними інших, до того ж – 
багатьох. Бідною стала переважна більшість населення, в 
тому числі  й значна кількість тих, хто працює. Існуючий 
державний лад  і механізми буржуазної «демократії» згубно 
впливають на молодь, позбавляючи її можливості  вироста-
ти фізично і морально здоровою, життєрадісною, безплат-
но одержувати освіту, спеціальність і  гарантоване перше 
робоче місце, підштовхуючи її до духовного і морального 
розтління, нав'язуючи їй  культ споживацтва, насильства, 
цинізму і націонал-шовінізму.

Іншого варіанту в умовах згаданих «реформ» і  не могло 
бути. Якщо на Заході клас капіталістів виростав знизу і 
«шліфувався» кількавіковою класовою боротьбою,  то  на-
хабна українська буржуазія  виникла згори, адже все було 
готове: засоби виробництва і ресурси були передані у при-
ватну власність разом зі зміною державного управління і 
суспільно-політичного ладу. Водночас «реформатори» дуже 
швидко витіснили робітників і селян з органів державно-
го управління, а до управління приватною власністю нові 
господарі життя тим більше їх не допустили. На охорону 
тепер уже  їхньої («священної»!)  власності, обслуговування  
сімей та задоволення власних амбітних забаганок вони по-
ставили сотні тисяч  повносилих людей, відлучивши тих від 
праці в  секторі реальної економіки.Новоявлені бізнесмени  
захопили друковані ЗМІ, телебачення й радіо, зомбуючи на-
селення перспективами  загального, нібито всеохоплюючого 
ринкового збагачення,  налагодження  життя «як у Європі», 
хоча  під акомпанемент такої агітації переключали мак-
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симально можливі багатства лише на себе і  швидко забез-
печили собі таке «поліпшення життя вже сьогодні»– куди 
там до них економним європейцям! Прибутки, одержувані  
за рахунок експлуатації трудящих та хижацького викори-
стання виробничих потужностей, створених у радянські 
часи,   олігархи переправляють за кордон, підтримуючи у 
такий  спосіб економіку інших  держав.

Представники  буржуазних кланів, базікаючи  про  
«відділення влади від бізнесу», постійно займають державні 
посади або проштовхують туди своїх людей, щоб забепечи-
ти формування і розкручування потрібного їм державного 
механізму. Згори донизу склався союз новоявленого бізнес-
панства і чиновництва. Олігархи пішли у верхні ешелони 
влади,  фінансуючи  свої та близькі їм партії,  а бізнесмени 
меншого калібру встановили контакти з чиновниками 
відповідно до своїх рангів, сплачуючи їм «данину». Таке ста-
новище  їх влаштовує, така влада є для нового суспільного 
«активу» рідною,  вона працює в інтересах нових багатіїв, а 
гучні розмови про боротьбу з корупцією є  лише виявом дис-
комфорту, незгоди хабародавців з одержувачами хабарів 
щодо  розміру плати за чиновницькі послуги. 

На основі досліджень учених постає нове обличчя 
суспільства: великі, середні й дрібні власники, акціонери, 
рантьє, банківські та біржові працівники, ферме-
ри, безземельні селяни і безробітні, трудові мігранти і 
безпритульні...

Тепер ідеологи нового ладу намагаються створити собі 
опору шляхом формування так званого середнього класу. 
За їхніми вимірами, до нього належать люди з гідним до-
ходом. Зокрема, сюди  зараховують і дрібних управлінців, 
представників освіти, охорони здоров'я, науки. Реформи виш-
товхнули у сферу дрібного бізнесу значну частину педагогів, 
лікарів, службовців, яких також  «спокушають перспекти-
вою» увійти до  середнього класу. Брехливі панські агітатори 
не хочуть бачити, що «середній клас» не зростає, зате по-
всюдно міцніє прошарок посередників, які нічого не виро-
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бляють, але, наприклад, тільки через недоплату селянам за 
молоко і мясо у кишенях цих ділків, як свідчать учені-аграрії,  
щорічно осідає 26,9 мільярда гривень!  Самі ж «бізнесмени», 
насміхаючись  над узвичаєними світовими розмірами  опла-
ти посередницьких послуг (35–55%), наганяють ринкову ціну 
удвічі-втричі. Крім селян, вони оббирають інші верстви насе-
лення, адже така штучна маржа призводить до інфляції.

Український громадянин через роки побачив, що ж 
насправді приніс Україні  реальний капіталізм – привати-
зація, ринкова економіка і ринкові відносини. Кількість 
тих, хто негативно ставиться до приватизації великих 
підприємств,  серед опитаних з 1992 по 2010 рік зросла з 
33% до 61%.

Згубність шляху, на який зіштовхнули Україну демагоги–
націоналісти і ліберали, ще виразніше постає на тлі спала-
ху чергової кризи капіталізму. Світ ліберальної економіки і 
західної демократії, на який так захоплено молилися наші 
велемовні «реформатори», до якого вони так прагнули і нині  
туди ж таки пнуться і  який мав би стати для них зразком 
і могутньою підтримкою, – цей світ показав своє безсилля 
і безпорадність у протистоянні з кризою, продемонстрував 
злочинну жорстокість на Балканах, в Афганістані, Лівії та 
в інших місцях планети. Досить влучно про капітал сказав 
американський аналітик Р.Бейкер: «Для капіталізму харак-
терно те, що він увесь час щось руйнує: псує землю, розколює 
суспільство, калічить людей».

Підірвавши своє економічне здоров’я на спекулятивно-
шахрайських операціях, світовий капітал на чолі зі США та 
ЄС, як і личить справжньому паразитові, намагається на-
братися сил за рахунок слабших країн, що мають природні й 
людські ресурси. Одним із таких донорів є для них і Україна. 
З неї міжнародний капітал з допомогою вишуканих важелів, 
особливо через СОТ і МВФ, висмоктує життєві соки. 

Оскільки новий лад  позбавив  значну частину українців 
засобів до існування, слуги буржуазії у представниць-
ких органах влади час від часу  безуспішно закликають 
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багатих «ділитися з бідними», «підвищувати соціальну 
відповідальність бізнесу». Лицемірна абсурдність та-
ких закликів очевидна.  Чи не правомірніше говорити про 
відповідальність грабіжника перед пограбованим? І якщо 
виборець знову підхопить оновлену, підфарбовану «під лівих» 
панську наживку-обіцянку типу «замінимо диктат бізнес-
інтересів диктатом інтересів простих людей!» і проголосує 
за будь-яку буржуазну партію, то він може вважати себе  
знову ошуканим: доки при владі  буржуазія, вона захищати-
ме тільки свої інтереси. Україна ж бо  не Китай, де  рішучі 
комуністи примушують  бізнес працювати в інтересах на-
роду. Життя вкотре підтверджує правильність ленінсь-
кого визначення: економіка, підпорядкована інтересам на-
роду, – це і є політика комуністів, наша чітка мета.

За двадцять років націоналісти та ліберали-рефор-
матори привели Україну не на європейський шлях, як вони 
обіцяли й продовжують гучно обіцяти, а на олігархічне 
узбіччя, де  новоявлені   мільярдери  та мільйонери створю-
ють собі оазиси, а народові – пустелю.

Через двоє десятиліть постає питання: куди вони ще 
можуть завести країну? Світ одвертається від буржу-
азного ладу, все більше людей прозріває,  бачачи звірячу 
суть капіталізму,  а український олігархат разом зі своїм 
союзником – чиновництвом зухвало тягне державу в 
позавчорашній день, лаштується забрати в народу останнє 
багатство– землю.

Буржуазні ЗМІ потужним конвейєром вганяють у 
свідомість українців культ індивідуалізму, споживацт-
ва, егоїстичних задоволень, в'їдливу рекламу, а показ  при-
несених контрреволюційним переворотом  і  капіталізмом 
трагедій перетворився   у  безконечне телешоу. І десь на 
обочині залишаються серйозні  аналітичні статті, чесні 
книги вітчизняних і зарубіжних учених.

Кілька слів про одне з таких видань з проникливою на-
звою – «Капитализм в нашем доме», яке опублікував  відомий 
учений доктор філософських наук, професор Є. І. Суїменко. 
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Ця праця створена на основі ґрунтовного вивчення соціально-
економічних процесів в Україні, матеріалів кількарічних 
досліджень, які проводили Інститут соціології та інші  
аналітичні центри,  у ній  використані неспростовні факти 
і статистичні дані. Учений пише: «Я, як автор, однознач-
но заявляю, що в нашому домі поселився капіталізм, адже 
основна його ознака і систематизуючий елемент– відносини 
приватної власності на засоби виробництва і використання 
найманої праці – наяву, визнана як факт і не підлягає ніякому 
сумніву». Свою книгу Є.І.Суїменко написав, за його словами, 
на захист  поколінь, які будували соціалізм і захищали його 
завоювання. Вони вже відійшли за вічну межу і не можуть 
захистити себе і свою справу, якій безкорисливо віддали  зу-
силля розуму і рук. Це належить зробити нам, сучасникам.

Отже,  капіталізм, по-злодійськи залізши в соціаліс-
тичний  дім,  забрав у мільйонів наших співвітчизників 
створені попередніми поколіннями багатства, позбавив га-
рантованих раніше  Радянською державою прав, передусім 
права на працю, житло, безкоштовну освіту і охорону 
здоров’я, гідне пенсійне забезпечення, позбавив упевненості 
в завтрашньому дні. Людина-трудівник бачить: капіталізм 
– її ворог.

Українське суспільство вийшло на жорстокий рубіж. 
Воно задихається у лещатах підступно відновленого ек-
сплуататорського ладу.  Злочинне панування олігархічного 
капіталу  і безцеремонний диктат  Заходу  несуть  загрозу 
незалежності і самому існуванню Української держави.

Тому комуністи  осмислено й рішуче закликають спів-
вітчизників: об’єднаємось і  виженемо хамський, руйнівний 
капіталізм з нашого дому!

Про бачення комуністами ситуації у світі і в нашій 
державі та шляхів  мирного революційного повернення влади 
і власності  народові багатостраждальної України – у на-
ступних розділах книги.
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                    СОЦІАЛЬНА  ПРІРВА 
    ЗАМІСТЬ «ШИРОКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

На початку 90-х років чимало  українських громадян 
піддалися ілюзії, що демонтаж соціалістичного ладу й 
перехід до ринкових відносин створить їм  ширші можли-
вості для професійної самореалізації та збільшення 
особистих доходів. Багато хто сподівався зв'язати свої 
життєві перспективи з бізнесом, власною справою. Але 
час показав, що далеко не всі – переважно цинічні й 
жорстокі – змогли добитися підприємницького успіху. 
Тоді як долею для більшості виявилися безправ'я та  ро-
бота за наймом з мізерною оплатою або заняття дрібною 
торгівлею, часто пов'язаною із численними ризиками та 
порушеннями прав  як підприємців, так і покупців.

Така ситуація знайшла своє відображення у форму-
ванні специфічної соціально-майнової структури на-
селення України, яка стала результатом утверджен-
ня капіталістичних відносин. Вона характеризується 
різкою поляризацією на багатих і бідних. Згідно з даними 
соціологічних досліджень, три чверті українського на-
селення – це «дуже бідні», «бідні» або «малозабезпечені» 
громадяни.

Як свідчать опитування, респонденти характеризу-
ють своє матеріальне становище у такий спосіб: 

•«Грошей не вистачає навіть на продукти харчуван-
ня, іноді голодуємо» –  не менше 5% опитаних («дуже 
бідні»);

•«Грошей   вистачає   тільки   на   продукти   харчуван-
ня»  – близько   30% («бідні»);

•«Грошей вистачає   на харчування й на   придбання 
необхідних недорогих речей» –  близько 40% («малоза-
безпечені»).
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Результати опитувань узгоджуються з даними обліку 

бідних на основі критеріїв, розроблених ООН. Згідно з її 
стандартами, за межею бідності в Україні проживає 80% 
населення. Офіційна  межа бідності в Україні визначається 
щомісячним рівнем доходу в 1025 грн. За офіційною ме-
жею бідності живе 26,1% українських громадян. Для 
порівняння: у США за порогом бідності проживає 16% 
від загальної  кількості населення.

Найбільш уразливою соціальною групою є пенсіонери. 
Соціологічні дослідження показують: серед непрацюю-
чих пенсіонерів «бідні» і «дуже бідні» сумарно становлять 
близько 60%. При цьому  число «дуже бідних», які нерідко 
голодують, досягає 15%. Серед пенсіонерів тільки один 
з десяти входить до когорти «середньозабезпечених»* 
громадян (дохід яких досить скромний), а «забезпечені» 
(заможні) пенсіонери практично відсутні.

Люди похилого віку, пенсіонери належать до групи 
незаможних, яких можна назвати «старими бідними». 
Ця група з'явилася вже на початку 90-х років; її пред-
ставники першими відчули на собі наслідки демонтажу 
соціалістичної економіки й системи соціального забезпе-
чення. У так звані «нульові» роки, і особливо після почат-
ку в 2008 р. затяжної економічної кризи,  в країні сфор-
мувалася досить численна група незаможних, яку умовно 
можна назвати «новими бідними».

«Нові бідні» –  це насамперед молодь, для якої бідність 
є не просто відправним пунктом у трудовій біографії, а не-
переборним станом. Якщо в 90- ті роки серед безробітних 
значну частину становили люди передпенсійного віку, то 
останнім часом  склад безробітних в Україні (як і Східній 
Європі в цілому) різко помолодшав. За даними опитувань, 

* «Середньозабезпечені»  громадяни –  респонденти, які харак-
теризують своє (своєї родини) майнове становище в такий спосіб: 
«У цілому на життя вистачає, але придбання товарів тривалого ко-
ристування, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає 
труднощі».
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серед офіційних і неофіційних безробітних частка моло-
дих людей віком 18–29 років становить не менше 30%, а 
серед осіб 18–39 років –  більше половини.

На початку 90-х у зв'язку з формуванням приват-
ного сектора  в економіці спостерігався значний попит 
на професії, пов'язані з інтелектуальним супроводом 
діяльності бізнесу (менеджер, економіст, юрист, маркето-
лог, рекламіст та ін.). Ці професії вважалися престижни-
ми серед молоді, а комерційні вузи, не дуже дбаючи про 
якість освіти, випускали десятки тисяч фахівців згаданих 
професій. У цей час на ринку праці спостерігається струк-
турна криза, наяву – надлишок юристів, економістів, 
маркетологів. Відсутність модернізації виробництва при-
водить до зниження попиту на кваліфікованих фахівців 
у цілому. Колишні випускники університетів, відклавши 
незатребуваний диплом, масово шукають будь-яку 
можливість заробити на життя, нерідко торгуючи на ба-
зарах, у ролі чорноробів.

Слід ураховувати, що навіть серед працюючих громадян 
рівень доходів є незначним, а прошарок заможних українців – 
нечисленний. Наприкінці  2011 року 700 тисяч працівників 
одержували мінімальну заробітну плату, а близько 1,3 
млн. –  менше цього рівня. І це при тому, що в Україні 
мінімальна заробітна плата нижче прожиткового рівня 
(на 1 грудня  2011 р. – 1004 гривні). До того ж  в   умовах   
гострої   економічної   кризи   середня зарплата продовжує 
знижуватися. У січні 2012 року вона  знизилася  порівняно  
з груднем 2011-го на 10,8%, або на 332 гривні –  до 2722 
гривень на місяць.

За даними опитувань, «середньозабезпечені» і 
«забезпечені»* громадяни сумарно складають близько 
чверті українського населення. При цьому «забезпечені» 

*«Забезпечені» громадяни – респонденти, які характеризують 
своє (своєї родини) майнове становище в такий спосіб: «Живемо за-
безпечено, але зробити деякі дорогі покупки ми поки що не в змозі 
(купити квартиру, автомобіль і т.ін.)».
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громадяни –  середній майновий прошарок –  станов-
лять усього 2%. (Буржуазні політологи й маркетологи в 
цьому випадку використовують кліше «середній клас»). 
За час економічної кризи питома вага середнього май-
нового прошарку скоротилася з 10%  до 4%  в 2010  році, 
а потім поступово стиснулася до 2% на початку 2012-го.

Економічна криза 2008 р., наступ великого капіталу 
(видавлювання з ринку дрібного бізнесу) стали серйоз-
ним ударом для тих, хто зараховував себе до «середнього 
класу», хто сподівався перетворити свій малий бізнес у 
великий, хто мріяв із дрібного клерка вибитися в ділову 
еліту. У даний час спостерігається ужорсточення соціальної 
структури українського суспільства, коли перестають пра-
цювати соціальні ліфти, вертикальна мобільність стає усе 
більше й  більше ускладненою.

Не останнім чином це пов'язано з відсутністю можли-
вості отримувати освіту або «відкрити свою справу» 
вихідцями з бідних верств. Не маючи засобів до існування, 
вони змушені працювати  в основному для забезпечення 
елементарних потреб, втрачаючи час і сили навіть для 
одержання безкоштовної освіти. При цьому відмова від 
роботи на користь навчання часто позбавляє доходу цілі 
родини.

Це особливо актуально для мешканців регіонів,  які за-
раховують до депресивних, а також у періоди економічної 
нестабільності. Бідність, важка й виснажлива праця ста-
ють вироком до довічної безперспективності.

З іншого боку, монополізація ринку й тиск корумпо-
ваних державних органів спричиняється до  руйнування 
багатьох дрібних підприємств. Шлях від кредиту до бан-
крутства став долею для багатьох громадян України, які 
повірили в міф про широкі можливості, надавані ринко-
вою економікою. 

Саме наприкінці  другого десятиліття, коли підросло 
покоління дітей тих, хто брав участь у «первісному 
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нагромадженні капіталу» (розкраданні й приватизації 
соціалістичної власності)  набув поширення  крилатий 
вислів  «Діти наших начальників будуть начальниками 
наших дітей».

Відсталість соціальної структури також почала про-
являтися в «капсулюванні» соціальних станів, в утруд-
ненні горизонтальної соціальної мобільності. Для 
представників низів стало важкодосяжним не тільки про-
сування по кар'єрних (соціальних) сходах, але й заняття 
будь-яких скільки-небудь значимих посад і вакансій. 
Місця роботи зі стабільним доходом – у правоохоронних 
органах, на митниці, у медичних установах, викладання у 
вищих навчальних закладах  та  ін. –  стали передаватися 
в спадщину (найближчим родичам) або по блату (знайо-
мим, «своїм», «потрібним людям»). Явище кумівства 
при вирішенні кадрових питань в органах державного 
управління стало системою.

 Таким чином, українське суспільство почало набувати 
кастового характеру.

Особливістю соціальної структури українського 
суспільства є не тільки різка майнова диференціація 
(поляризація на багатих і бідних), але й юридичний 
партикуляризм*. Правові норми, соціальні гарантії, 
трудові, цивільні й політичні права і привілеї  де-
факто  поширюються на різні соціальні групи в різному 
ступені – в частині реалізації цивільних, політичних і 
соціальних прав, гарантованих Конституцією.

Що стосується сфери трудових відносин, то найбільш 
незахищеними є громадяни, які працюють у тіньовому 
секторі економіки без належного юридичного оформ-
лення; нерідко факт їх наймання обмежується усною 
домовленістю. Такі працівники повністю залежать від 
своїх роботодавців: розмір і своєчасність оплати праці, 

*Партикуляризм – (з лат.) частковість, відокремленість.
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тривалість робочого дня й тижня, наявність оплачуваної 
відпустки –  усе залежить від прихильності «хазяїв», які в 
гонитві за надприбутком  грубо порушують трудове зако-
нодавство: змушують працювати по 10–12 годин на день, 
заощаджують на техніці безпеки, спецодязі, на медично-
му й соціальному страхуванні, позбавляють працівників 
права на вихідні дні й відпустку, звільняють вагітних 
жінок, не виплачуючи їм належну грошову допомогу.

Щодо  соціального захисту, то як приклад  тут варто 
сказати про практику реалізації встановлених законодав-
ством пільг. Багато категорій «пільговиків» не можуть по-
вною мірою  реалізувати їх. Це стосується й оформлення 
грошових  допомог, і одержання «натуральних» послуг і 
видів допомоги. 

При цьому чиновники вищого рангу користуються 
соціальними благами й пільгами повною мірою. Згадаємо 
хоча б  про види допомог, які гарантовано одержують 
народні депутати: матеріальну допомогу, допомогу на 
оздоровлення (крім зарплати), надання квартири з пра-
вом приватизації і т.ін. 

Різною мірою доступна для українських громадян без-
коштовна медицина. У трохи кращому становищі  жителі 
мегаполісів –  для них більш-менш доступні безкоштовні 
медичні послуги (базові) у районних поліклініках. 
Тим часом жителі малих міст і сіл зустрічаються з 
цілеспрямованим скороченням медичних установ за 
місцем проживання (у рамках так званої  оптимізації ви-
трат бюджетних коштів на соціальні потреби); змушені   
користуватися   послугами   медичних   установ   з над-
звичайно застарілою матеріальною базою, які  вкрай  
недостатньо фінансуються,  персонал  яких нечислен-
ний  і малокваліфікований; часто не можуть безкоштов-
но одержати медичні послуги не за місцем проживання. 
Відсутність місцевої прописки виявляється приводом для 
вимагань з боку медперсоналу.
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Не рівні можливості  і в  доступі до вищої освіти. Для 
основної маси громадян вища освіта стала де-факто плат-
ною: їм або доводиться вступати на платні відділення й пла-
тити гроші за контрактом, або давати хабар за вступ на бюд-
жетне відділення. Безкоштовне навчання в університетах 
стало привілеєм дітей впливових чиновників.

Різною мірою доступні для громадян культурні блага. 
У зону культурного нещастя перетворилася провінція. У 
рамках «оптимізації» бюджетних витрат масово закрива-
ються сільські клуби, середні школи, дитячі секції, гурт-
ки й центри творчості (колишні палаци піонерів). Триває 
злидарське існування провінційних драмтеатрів, музеїв, 
бібліотек. Культурні практики сільських жителів часто 
обмежуються переглядом телепередач і прослуховуван-
ням передач провідного радіо. Виробництво  культурного 
продукту виявилося зосередженим у мегаполісах, причо-
му цей продукт розрахований, як правило, на заможну й 
невимогливу в естетичному плані публіку.

Не забезпечується принцип рівності перед законом. Для 
простих громадян навіть незначне правопорушення нері-
дко тягне за собою тюремне ув'язнення, навіть у тих випад-
ках, коли варто було б обмежитися адміністративним по-
каранням. Україна посідає десяте місце у світі за кількістю  
ув'язнених:  на 100 тис. населення їх припадає 334, що  у 
три-чотири рази  перевищує показники західноєвропей-
ських держав.

У той же час високопоставлені чиновники та  їхні 
родичі часто відбуваються порівняно легкими стягнення-
ми або взагалі уникають покарання  навіть у разі здійснен-
ня серйозних злочинів. Уседозволеність стала візитною 
карткою української «еліти», яка вважає її необхідним 
атрибутом свого суспільного статусу.

Значний резонанс в українському суспільстві викли-
кають дорожньо-транспортні пригоди, побиття громадян, 
зґвалтування, розбещення малолітніх і навіть навмисні 
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вбивства, винуватцями яких виявляються чиновники, 
депутати і їхні нащадки (так звані «мажори»). 

Багато подібних випадків  стали резонансними саме 
у зв'язку з  особливим цинізмом винуватців та закриттям 
справ або символічним  покаранням за скоєне.

Аналізуючи особливості соціальної структури украї-
нського суспільства, слід звернути увагу на неринкову й 
неконкурентну природу соціальної нерівності в Україні. Це 
дає підстави говорити про встановлення в країні «неофе-
одальних» порядків, у тому числі в практиці державного 
управління.

Їх  ключові ознаки:
•Відсутність реального поділу влади на законодав-

чу, виконавчу й судову, що виражається у фактичному 
підпорядкуванні всіх гілок влади одному центру – прези-
дентові, чиї широкі повноваження і непідконтрольність 
роблять його подібним  до монарха.

•Система корумпованої бюрократії, за якою чиновник 
призначається  не  на  посаду, а одержує «на   харчування» 
підконтрольну сферу, стягуючи з неї побори, компенсую-
чи низькі офіційні зарплати.

•Сюзерен-васальні принципи ієрархії, за яких  чинов-
ник є не слугою держави або конкретної громади, а особи-
стим васалом   більш   високопоставленого чиновника, яко-
му  він повністю підлеглий; заміщення  постів не  на під-
ставі професійних, а індивідуально-кланових критеріїв.

•Всевладдя бюрократів, засноване на необмежених 
контрольних функціях і непрозорому законодавстві.

•Зосередження засобів виробництва в руках «кланів», 
які  дісталися їм  не  на  конкурентних  ринкових  підставах,   
а  залежно від  близькості до правлячої «еліти».

Подібна організація суспільства гальмує розвиток 
продуктивних сил і виробничих відносин, заморожує 
архаїчну політичну систему, посилює поляризацію 
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суспільства на багатих і бідних, загострює соціальні 
протиріччя.  

Попри нерозвиненість капіталістичних відносин в 
Україні національна буржуазія не квапиться виступити 
ініціатором трансформацій, які б сприяли росту продук-
тивних сил і розвитку ринкових відносин. Вона прагне 
підвищувати свої доходи, подовжуючи робочий день, ро-
бочий тиждень, скорочуючи зарплату персоналу, заощад-
жуючи на техніці безпеки й соціальних виплатах. Влас-
ники підприємств не поспішають установлювати нове 
обладнання й впроваджувати нові технології, експлуату-
ючи без належної дбайливості виробничі потужності, які 
їм дісталися за копійки в процесі «прихватизації».

Можливості для отримання надприбутків буржуазія 
гарантовано одержує у випадку входження у вла-
ду, в державні структури. Злиття бізнесу й влади дає 
можливість представникам капіталу одержувати держ-
замовлення за завищеними розцінками, мінімізувати 
податки й мита, витрати на транспортування, зв'язок, 
реалізацію товарів і т.ін. Присутність у владі відкриває 
перспективу для приватизації високоприбуткових дер-
жавних підприємств на безконкурентній основі, за ціною, 
значно нижчою за ринкову.Отриманий прибуток вели-
ка буржуазія, як правило, виводить в офшори, вкладає в 
закордонну нерухомість, інвестує в іноземну економіку. 
Усе це, в кінцевому підсумку, негативно відбивається на 
рівні доходів населення, сприяє тому, що бідні стають ще 
біднішими, загострюється соціальний антагонізм.

    «Соціальна анестезія» – лукаве дітище
         «капіталізму з людським обличчям»

Здавалося б, що зростання соціального розшару-
вання, яке набуває усе очевидніших  і навіть гротескних 
форм, повиннo було спровокувати посилення соціальних 
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протестів в Україні. Однак демонстративне споживання 
нових українських «селебриті»*, пафосна розкіш олігархів 
і вищих державних вельмож викликають хіба що глу-
хе обурення, розчарування й ремствування в суспільстві. 
Феномен подібної пасивності багато в чому пояснюється 
специфікою політики,  насамперед соціальної, яку про-
водять правлячий клас і  підпорядкована йому буржуазна 
держава. 

Для зниження напруги соціальних протиріч в Україні 
традиційно використовується практика «соціальної 
анестезії» –  разових акцій, які часто набувають фор-
ми безсистемної банальної «роздачі грошей», що не 
має іншої мети, крім короткочасного умиротворення 
електорату. Як тільки в суспільстві починає визрівати 
відчутний протестний потенціал і загострюється відчуття 
несправедливості в перерозподілі благ, уряд уживає 
заходів для соціальної релаксації**. Проголошують-
ся нові «соціальні ініціативи»,  заяви про підвищення 
соціальних виплат і допомог. Цинізм у тому, що громадя-
ни, які потребують соціальної  підтримки, її, по суті, так 
і не одержують. Попри це  уряд твердить про «соціальну 
спрямованість» своєї діяльності.

Яскравий приклад –  повернення тисячі гривень із 
внесків, що залишилися у багатьох громадян в Ощадбан-
ку СРСР. Цей прийом був успішно апробований Ю.Тимо-
шенко в 2009-му, а в 2012-му його знову намагається ви-
користати Партія регіонів. У цьому ж ряді   разові виплати 
«до свят», різноманітні грошові подарунки. 

Набула  поширення також практика разових акцій 
соціальної опіки. Приміром, організація  так званого 
«Дня надання медичної допомоги сільському населен-
ню», у рамках якого передбачалося провести повне ме-
дичне обстеження жителів сільської місцевості. 
        * Відомі особи (з англ. celebrity).

**Релаксація– стан спокою, розслабленості після пережитого на-
пруження.
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На «потребу дня»  може бути прийнятий пакет 
ініціатив, що збільшують соціальні виплати й розширю-
ють державну допомогу  певним групам населення на 10, 
20 або навіть 30%. Нерідко такі ініціативи не підкріплені 
чітким обґрунтуванням параметрів підвищення й визна-
ченням джерела фінансування.

За схожою схемою сьогодні діє й бізнес. Формою ви-
явлення «соціальної відповідальності» капіталу вже  дав-
но стало демонстративне   «меценатство»,   а  не  повна й   
своєчасна  виплата   заробітної плати, підтримка соціальної 
інфраструктури для трудящих і сплата податків. 

Непоодинокими є факти, коли  бізнесмен, підприєм-
ства якого номінально нібито зазнають збитків і тому 
нічого не платять у бюджет, виступає  спонсором медіа-
проектів, елітарних арт-тусовок.

Інший, чий бізнес перебуває в подібній же ситуації, 
може витрачати мільйони на утримання спортивного клу-
бу, позиціонуючи це  як внесок у розвиток вітчизняного 
спорту. 

Особливістю політики «соціальної анестезії» є 
відсутність системності у визначенні розмірів соціальних 
виплат і порядку надання соціальної допомоги. Норма-
тивне регулювання розміру державних асигнувань на 
розвиток соціального забезпечення, освіти й охорони 
здоров'я в Україні на практиці  відсутнє. 

У підсумку, незважаючи на існування встановленої 
законом норми про індексацію грошових доходів на-
селення, влада просто ігнорує   або явочним порядком 
переглядає  соціальні зобов'язання.  Переконливий при-
клад тому   – Закон «Про соціальний захист дітей війни», 
який на сьогодні не виконується нібито через нестачу 
бюджетних коштів.

Всупереч  вимогам Конституції  (стаття 22) й рішенням 
судів (у тому числі Конституційного Суду –  справа  
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№1-28/2008) при визначенні параметрів Державно-
го  бюджету вносяться зміни в інші чинні закони, які  
погіршують соціальне становище громадян, передбача-
ються скорочення пенсійних та інших соціальних ви-
плат.

Настільки ж безвідповідально й безсистемно діє дер-
жава і як роботодавець. Приміром, хоча в країні номіна-
льно існує так звана Єдина тарифна сітка, єдиний підхід 
в оплаті праці працівників бюджетної сфери відсутній. 
Нерідко базовий посадовий оклад встановлюється нижче 
рівня мінімальної заробітної плати.

Пропозиції законодавчо закріпити обсяг державних 
витрат на систему соціального забезпечення, прив'язавши 
його до розміру ВВП або відсотку доходів Державного 
бюджету, нормативно врегулювати порядок підвищення 
мінімальних зарплат і пенсій, щоб гарантувати адекватні 
темпи зростання доходів громадян відповідно до  зро-
стання економіки, ігноруються.

Специфічний принцип «ощасливлення копійкою» 
залишається домінуючим у бюджетній практиці. Виз-
начення параметрів соціальної політики є винятковою 
прерогативою правлячої політико-економічної групи. 
Тому щоразу  питання бюджетування соціальних витрат 
перетворюється на акт «опіки» і «милосердя».

Отже, за рахунок разових акцій створюється ілюзія тур-
боти держави про громадян і соціальної відповідальності 
влади й бізнесу. У більш широкому сенсі нав'язується дум-
ка про гуманність і справедливість існуючого  суспільного 
ладу. 

Прикметно, що навіть процес продажу державної 
власності найчастіше подається як вища форма соціальної 
відповідальності. Мотив простий –  від продажу вигра-
ють усі. Продамо завод – наповнимо Пенсійний фонд, 
піднімемо зарплати.

У цьому сенсі показовий приклад повторної 
приватизації «Криворіжсталі», яка подавалася як при-



24  Петро СИМОНЕНКО

клад відповідальності держави. Було заявлено, що кош-
ти, отримані від приватизації,  сприятимуть виконанню 
додаткових соціальних програм, інвестиційних проектів, 
нових досліджень у науково-технічній сфері. Куди ре-
ально  спрямовані кошти – невідомо дотепер.

До речі, нещодавно  ЗМІ повідомили про масове ско-
рочення працівників  гірничо-металургійного  комбінату 
«ArcelorMittal Kryviy Rih» (колишньої «Криворіжсталі») 
з 55 тисяч до менше ніж 33 тисяч. Компанія продовжує 
реалізацію програми «добровільного звільнення 
працівників» з виплатою компенсацій. Двадцять тисяч 
«добровільно  звільнених» – черговий переконливий 
приклад діяльності «ефективного власника» і справжніх 
наслідків курсу олігархічної влади на приватизацію.

      Ліберальна демократія як театр популізму

Однією з причин негараздів, від яких потерпає пе-
реважна більшість українського народу, є відсутність 
системного підходу в державній політиці в цілому і в 
соціальній політиці зокрема. 

 Жоден  з урядів, що перебували при владі за  роки 
незалежності, не вжив заходів щодо розкриття й забез-
печення  конституційного статусу України як соціальної 
держави. Законодавчо закріплені права на працю, на жит-
ло, забезпечення соціальної спрямованості економіки, 
гарантії достатнього життєвого рівня – виявлялися не 
нормою прямої дії, якими мають бути конституційні по-
ложення, а побажанням.

Конкуренція між буржуазними партіями в питаннях 
соціального забезпечення звелася до маніпулювання циф-
рами зростання соціальних допомог, а «справедливість 
влади»  стала визначатися винятково розміром грошової 
милостині. 
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У цьому криється й суть феномена  «народного 

прем'єра»  Ю.Тимошенко. Вона створила й підтримувала 
образ політика, який «завжди знає, де знайти гроші й роз-
дати людям, щоб народ жив краще». Цей нехитрий образ 
дозволяв вдало маскувати  справжні мотиви дій політика 
й прорахунки  у реалізації державної політики.

Такий образ виявився настільки яскравим і привабли-
вим в очах виборця, що більшість олігархічних партій і 
політиків і сьогодні всіляко експлуатують його. А нинішня 
партія влади, аби підтвердити власну ефективність, 
змушена активно включитися в це змагання. Звідси й 
з'явилися відомі «соціальні ініціативи» В.Януковича, 
які практично під копірку відтворюють програму уряду 
Ю.Тимошенко. Адже коли політичній силі не вдається 
забезпечити «покращення життя вже сьогодні» –  її рей-
тинг починає падати.

Значна частина українського суспільства, схоже, 
прийняла правила цієї політичної гри. Багато громадян 
при реалізації свого права вибору, оцінки діяльності вла-
ди вирішили керуватися винятково вузькомеркантиль-
ними інтересами. Визначальним стало не забезпечення 
гарантованих сьогодні і в  майбутньому своїх соціальних 
прав, а негайне одержання разової вигоди. За таких умов  
частина виборців намагається максимально дорого про-
дати свій голос на виборах.

Соціальний популізм утвердився в ролі універсаль-
ної політичної технології й способу маніпулювання 
суспільною думкою. Постановочні баталії між різними 
політичними силами, що представляють інтереси капіталу, 
прагнення виборця до обміну гарантованих прав на за-
доволення разової потреби суттєво знизили значимість 
народного волевиявлення. Вибори, а потім організовані 
народні невдоволення їх результатами, перетворилися 
в ще один зручний «клапан» для випуску «пари»соціаль-
ного невдоволення.
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Не виключено, що на виборах 2012 року знову 
буде розіграний подібний сценарій. Так звана опози-
ція вже готується опротестовувати й не визнавати під-
сумків виборчої кампанії. Заздалегідь розгортається 
«антифальсифікаторська» кампанія, тренуються партійні 
активісти, а суспільна думка підготовляється до нового 
Майдану. У свою чергу влада, стежачи за цими приготу-
ваннями, сподівається  використати чергову політичну 
дестабілізацію для того, щоб списати на неї всі прийдешні 
проблеми – падіння виробництва, інфляцію, девальвацію 
гривні, зростання вартості життя. Де-факто у чесних ви-
борах не зацікавлена жодна  з буржуазних партій. У кож-
ному разі вони одержать істотні політичні дивіденди 

– мобілізують прихильників, сховають дійсні причини 
провалу своєї політики, нарешті, у черговий раз «випу-
стять пару» озлобленого й розчарованого населення.

Прослідковується чітка закономірність: чим вище гра-
дус напруги в суспільстві, чим гострішими стають соціальні 
протиріччя, тим частіше проводиться ротація управлінських 
груп  у владі. Перемога будь-якої популістської сили на 
практиці не приводить навіть до спроб змінити систему, 
зробити її справедливішою й соціально орієнтованою. 
Навпаки, соціальний популізм, підмінюючи системну 
соціальну політику, дискредитує її. Він знову й знову стає 
прелюдією для чергової хвилі ліберальних реформ. 

Ця «гойдалка» між соціальним популізмом і наступом 
капіталу є базовим механізмом, що забезпечує панування 
української буржуазії.

          Економічна криза  –  кінець ідилії

Істотні корективи в усталену модель соціальної 
політики вносять реалії економічної кризи. При крайній 
неефективності національної економіки, в умовах  скоро-
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чення ресурсів для розподілу, протиріччя між правлячим 
в Україні класом імущих і більшістю населення приречені 
на загострення.З 2008 року, зіштовхнувшись із падінням 
попиту і зростанням конкуренції на зовнішніх ринках, 
українські олігархи почали гарячково шукати компен-
сатори для прибутків, які стали помітно зменшуватися. 
Більшість фінансово-промислових груп почали процес 
«оптимізації бізнесу». В українських реаліях це  постало як 
скорочення витрат на оплату праці, ухиляння від сплати 
податків  і зборів. Однак у ролі головного антикризового 
спонсора олігархат традиційно побачив державу.

Антикризовим донором  для великого українського 
капіталу до нинішнього дня виступає бюджет: через не-
доплати податків, нарощування державних закупівель 
у підконтрольних фінансово-промислових груп (ФПГ) 
підприємств, через продаж і передачу в довгострокову 
оренду (концесію) прибуткових активів.

У цьому сенсі варто пригадати процес  приватизації  
енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній –  
ПАТ«Дніпроенерго» (1 учасник «аукціону», ціна 1179 млн 
за 25% акцій), «Донецькобленерго» (1 учасник, 40% за 
467,6 млн грн), «Київенерго» (2 учасники, 25% за 450,5 млн 
грн) і «Західенерго» (1 учасник, 45,1% за 1,9 млрд грн).   

Щоб оцінити вартість «продажу» компаній і 
відповідно прямі втрати для бюджету, досить глянути на 
якість активів.

Довідково. ПАТ «Дніпроенерго» є одним із провідних 
українських виробників електроенергії й тепла. Вста-
новлена потужність цієї компанії становить 8185 МВт, 
що складає 16% від загальної потужності електростанцій 
України. На її частку припадає 8,9% від загального обсягу 
виробленої в державі електроенергії. На  аукціоні 1 кВт 
генеруючої потужності цієї кампанії був проданий при-
близно за  72 долари.



28  Петро СИМОНЕНКО

Схожа ситуація і з ПАТ «Західенерго». Це– п'ята за ве-
личиною енергогенеруюча компанія України із установле-
ною потужністю 4707,5 мегават – близько 9% від загальної 
потужності електроенергетики України. До складу товари-
ства входять Бурштинська ТЕС, Ладиженська ТЕС і Добро-
творська ТЕС, а також сервісні підприємства «Галременер-
го», «Львівенергоспецремонт», «Львівенергоавтотранс», 
«Західенергопостач». Якщо навіть не враховувати вартість 
сервісних підприємств у ціні всього майнового комплек-
су, вийде, що 1кВт генеруючих потужностей «Західенерго» 
продано приблизно за 111 доларів.

Для порівняння: при приватизації російської теплоенер-
гетики (2006–2007 рр.) 1кВт установленої потужності 
обійшовся інвесторові в середньому 480 доларів, а у випадку 
з  оптовою генеруючою компанією (ОГK-4) – 753 долари.

Роль донорів для українських ФПГ фактично викону-
ють державні компанії, насамперед  «Нафтогаз України». 
Зокрема, набула поширення схема нагромадження 
«боргів» базовими підприємствами ФПГ перед «Нафто-
газом». Приміром, у 2008–2009 роках, за прем'єрства 
Ю.Тимошенко, великий борг перед державною компанією 
мала корпорація  «Індустріальний союз Донбасу»  (ІСД). На 
початок 2010 року сукупний борг підприємств В.Гайдука 
й С.Тарути (Алчевського металургійного комбінату,  
Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинсь-
кого і Краматорського заводу ім. Куйбишева) перед «На-
фтогазом» становив 527 млн. грн. При цьому борг не ви-
плачувався, а газ без проблем поставлявся практично до 
літа 2010-го, коли нова влада вирішила згорнути збиткову 
для держави схему.

Аналогічна практика одержала поширення й серед 
інших ФПГ. Так, хімкомбінати, що належать Д. Фірташу 
(«Рівнеазот», «Стирол», сєвєродонецький «Азот»), за 
2010 рік нагромадили боргів перед «Нафтогазом» на суму 
близько 2,1 млрд. грн. У менших розмірах  борги були в 
підприємств «Інтерпайп» і холдингу ДТЕК Р. Ахметова. 
По  більшості  цих боргів уже кілька років мляво розгля-
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даються  судові позови, з касаціями й апеляціями, але по-
вернення боргів державна компанія так і не побачила.

Симптоматично, що при накопичуваних «газових» 
боргах українських ФПГ постійно порушується тема 
підняття комунальних тарифів для населення. В 2010–
2011 роках багато українських міст пережили хвилю чер-
гового підвищення  цін на комунальні послуги (газ, опа-
лення, гарячу й холодну воду). У цей період у зв'язку зі 
скасуванням перехресного субсидування в деяких містах  
одномоментне підвищення тарифів перевищило 50%.

За підрахунками галузевих експертів, в останні де-
сять років тарифи на ЖКП в Україні виросли в 3,5 раза, 
і,  судячи з рішучості влади відновити співробітництво із 
МВФ, – це далеко не межа.

Вийти на новий формат домовленостей з Росією про 
поставки газу й знизити ціну не вдається. Промисловість, 
підконтрольна ФПГ,  вимагає постійних дотацій. Власний 
видобуток газу стагнує. А це означає, що  компенсаторів 
підтримки хоча б нинішнього рівня цін практично не за-
лишилося.

У цілому дії нинішньої влади демонструють готовність 
до повної «лібералізації», а  якщо говорити відверто, 

– до скасування системи соціального забезпечення, 
побудованої на правових гарантіях. Тобто  маємо справу 
з прагненням влади взагалі  відмовитися від надання гро-
мадянам  передбачених Конституцією і законами прав на 
одержання від держави гарантованих можливостей (право 
на працю, відпочинок, на житло), послуг (система пільг) 
і допомог (пенсії й соціальні виплати, що забезпечують 
достатній життєвий рівень). Як альтернатива, ймовірно, 
буде запропонований набір грошових компенсацій, 
розмір і порядок виплат яких буде визначати виконавча 
влада, виходячи з «можливостей» держави. Дозвіл на це 
фактично дав Конституційний Суд України.

Як  працюватиме така «система» соціального забезпе-
чення – ясно вже сьогодні. Так, з'являються повідомлення 
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про випадки відмови у виплаті допомоги при народженні 
дитини, передбаченої Законом «Про державну допомогу 
сім'ям з дітьми».

Із заяв деяких представників влади також можна ба-
чити, які зміни будуть реалізовані відразу після виборів.
Так, віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики 
С.Тігіпко заявив про необхідність ревізії системи пільг 
і адресності їх нарахування. Зокрема, планується вве-
дення процедури визначення майнового становища 
пільговика, його доходу і доходів членів його родини. 
Це означає повний перегляд принципу надання пільги, 
яка тепер буде залежати не від заслуги громадянина 
перед державою й суспільством, а від думки чиновника 
про достатність доходів громадянина, який може мати 
потенційне право на державну допомогу.

Разом з тим передбачається внести зміни в трудове 
законодавство в напрямку скорочення прав найманих 
робітників і розширення можливостей наймача. Про це, 
зокрема,  свідчать пропоновані зміни до Кодексу законів 
про працю. Допомогу у зв'язку з безробіттям може бути 
скасовано.Водночас буде легалізована безоплатна праця 
молодих фахівців.

В  кінцевому підсумку вже зрозуміло, що саме така 
практика «соціальної анестезії» незабаром буде зведена в 
ранг основи державної соціальної політики. Це означає, що 
громадяни втратять свої соціальні права і будуть жити «від 
щедрот» держави, яка належить капіталу. А передвиборний 
«атракціон» популізму, організований владою у 2012 році, 
згодом виявиться «останнім привітом», переданим буржу-
азною державою українським трудящим.

                      Криза довіри до влади 
       та  інститутів буржуазного суспільства

Підсумком більш як 20-річного буржуазно-демо-
кратичного «транзиту» стала глибока, прогресуюча  криза 
довіри громадян до влади, що представляє інтереси бізнесу, 
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державних інститутів,  буржуазних партій, включаючи 
опозицію.

Як показують соціологічні дослідження, три чверті 
населення України тією чи іншою мірою  негативно 
оцінюють  роботу Кабінету міністрів, президента В.Яну-
ковича, прем'єр-міністра М.Азарова. 

Рейтинг Партії регіонів за два роки  знизився у два 
з половиною раза: з 45% у червні 2010 року до 20%  у 
березні 2012 року (серед респондентів, які мають намір 
голосувати).

Навіть у Донбасі й Криму, що розглядаються Партією 
регіонів як базові в електоральному відношенні, домінує 
негативне ставлення до влади.Тут лише чверть населен-
ня лояльно сприймає діяльність президента, уряду і 
його глави, тоді як частка негативних оцінок становить 
дві третини.

Криза довіри громадян стосується всіх інститутів вла-
ди,  всіх державних органів. 

Як свідчать дані опитування, проведеного Центром 
імені О.Разумкова, більшість населення України не 
підтримує діяльність

•Верховної Ради України (вказали 66,6% 
респондентів);

•судових органів (64 %);
•органів внутрішніх справ (56%);  
•органів прокуратури (56,3%) .
Тільки 6,4% опитаних повністю довіряють обласним  

держадміністраціям, 8,6% – районним, 14,2% – органам 
місцевого управління.

Не доводиться говорити й про довіру до  добровільних 
об'єднань, покликаних складати основу громадянсько-
го суспільства й забезпечувати суспільний контроль над 
державою. Їм не довіряє  половина населення (повністю 
довіряють тільки 3,2% опитаних). 

Сьогодні в країні налічується близько 50 тис. гро-
мадських і благодійних організацій, з них 3,5 тис. – 
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загальноукраїнських. Водночас, за даними Інституту 
соціології, більше 80% громадян не перебуває в будь-яких 
добровільних об'єднаннях. Особливо критично населен-
ня ставиться до політичних партій: їм тією чи іншою 
мірою  не довіряють три чверті опитаних громадян.

При критичному ставленні населення до влади і 
опозиція не змогла завоювати симпатії більшості громадян. 
Падіння рівня електоральної підтримки Партії регіонів не 
супроводжувалося помітним приростом підтримки інших 
політичних сил; рейтинги таких партій, як «Батьківщина», 
«Фронт змін», «Свобода» тривалий час залишаються 
незмінними.

Найчастіше  виборці  виявляють готовність проголосу-
вати за опозиційні партії в знак протесту проти нинішньої 
економічної й соціальної політики. Іншими словами, 
вибір на користь опозиції – це вибір «меншого зла». Пер-
спективи опозиції на майбутніх парламентських виборах 
сприймаються скептично.

Слід також зазначити, що судові процеси щодо Ю.Тимо-
шенко, утримання її у місцях позбавлення волі не пере-
творили екс-прем'єра у масовій свідомості в жертву ре-
жиму, не додали  ореолу мучениці. 

Населення в основному негативно ставиться до ідеї 
декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, відпо-
відно до  якої засудили Ю.Тимошенко.

Посилення в Україні соціального антагонізму зв'язане 
не тільки з кричущою диференціацією доходів, коли 
багаті стають багатшими, а бідні –  біднішими. 

Як би не намагалися провладні і так звані опозиційні 
ЗМІ представити великий капітал в образі благодійника 
країни (зокрема, як головного платника податків, спон-
сора благодійних акцій і культурних проектів), населен-
ня усвідомлює принципову розбіжність інтересів великої 
буржуазії  і простих громадян.
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Дослідження цінністно-ідеологічних установок 

жителів Лівобережної України показало: дві третини з 
них вважає, що Партія регіонів не представляє в органах 
влади їх інтереси й інтереси таких громадян, як вони самі, 
що партія захищає інтереси великого бізнесу (великого 
капіталу).

Переважна більшість населення України  вважає, що 
президент В.Янукович і Партія регіонів не виконують 
своїх передвиборних обіцянок. Найчастіше  невдоволення 
населення викликають:

•пенсійна  реформа,  підвищення пенсійного віку 
(найбільший подразник);    

•підвищення тарифів на житлово-комунальні послу-
ги (вказав приблизно кожен третій респондент);

•нездатність або  небажання  стримати  зростання  цін  
на  основні споживчі товари;

•скасування ряду пільг для соціально незахищених 
груп населення;

•податкова реформа, яка привела до ужорсточення 
умов для діяльності малого бізнесу;

•нездатність або небажання налагодити партнерські 
стосунки з Росією. Зближення з ЄС, яке до того ж 
здійснюється контроверсійно стосовно   Росії;

•відсутність   реальних  зусиль,   спрямованих   на  на-
дання російській мові статусу державної;

•неправомірне надання дозволів на будівництво, у 
тому числі –у заповідних і рекреаційних зонах.

Погіршення матеріального становища населення 
привело до радикалізації настроїв. 

Суттєво знизився відсоток респондентів, які вважають, 
що події в Україні розвиваються «у правильному напрям-
ку» –  з 42,7% (у травні 2010 р.) до 11,7% (у грудні 2011 р.). 

Водночас дві третини населення (67,3% опитаних) 
вважає, що події в країні розвиваються «у неправильному 
напрямку».
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Відповіді на запитання «Як, на Вашу думку, кра-
ще описати реакцію в суспільстві на нинішню ситуацію?» 
розподіляються так:

(респондент міг вказати кілька варіантів відповіді)

  Грудень
   2009 р.

   Грудень 
    2011 р.

Політичні лідери нас обманули        37,2       39,3

Сум        16,9        22,5

Бажання проводити акції протесту        11,6        20,8

Оптимізм, очікування кращого        22,5        16,8

Треба набратися терпіння і діждатися 
кращих часів

       32,0        16,9

Народ також винен у ситуації, яка склалася        12,0        16,2

Відчуття сорому і вини          9,3        11,2

Байдужість        12,1        10,7

Усе йде нормально           1,7          4,8

Важко відповісти           2,6          7,2

Соціологічні дослідження показують, що емоційний 
фон  кінця 2011 р. частково схожий на той, що спостері-
гався в грудні 2009 р. –  наприкінці  каденції президен-
та В.Ющенка. В обох випадках ситуація, яка склалася в 
країні, викликає в людей скепсис («смуток»), песимізм, а 
головне – відчуття того, що політичні лідери їх зрадили.

Головна відмінність емоційного фону кінця 2011 року  
від настроїв 2009-го полягає в тому, що громадяни мен-
ше налаштовані терпіти й чекати кращих часів. У 2009 р. 
суспільство певні надії зв'язувало з майбутніми виборами й 
зміною глави держави. Тепер же  все більше тих, хто вважає, 
що необхідні зміни й рішення можуть бути досягнуті тільки 
шляхом тиску на нинішню владу.
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Більше половини учасників дослідження вважають, 

що у разі значного погіршення умов життя слід виходи-
ти на вулицю із протестом (вказали 52 % респондентів). 
І тільки чверть (23,3% респондентів) вважає, що треба 
терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні 
порядку. 

Характерно, що зросла кількість тих, хто вважає, що 
й «народ також винен у ситуації, яка склалася». Близько 
половини (44,6%) опитаних тією чи іншою мірою  вира-
жають готовність взяти участь у санкціонованих мітингах 
і демонстраціях на захист своїх прав та інтересів.  

Саме зростання цін, а також систематичні затримки з 
виплати зарплати (пенсій, допомог і т.ін.)  передусім мо-
жуть виявитися приводом для масових протестних акцій. 

Значна частина (не менше 20%) опитаних гро-
мадян вважає, що могли б узяти участь у мітингах і 
демонстраціях

•у разі  значного підвищення цін на товари першої 
необхідності (вказали 38,1% респондентів);

•у разі затримки (невиплати) зарплат (32,3%);
•у разі  масового скорочення робочих місць на кон-

кретному підприємстві або в області, де проживає ре-
спондент (27,3%);

•через низький рівень заробітної плати (24,8%);
•проти злочинності й конкретних випадків беззакон-

ня (21,9%);
•проти свавілля місцевої влади (20,4%)*.
До переліку найактуальніших причин для протестних 

виступів попало й невдоволення злочинними діяннями й 
конкретними випадками беззаконня. 

*Результати опитування населення України, проведеного Цен-
тром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разум-
кова з 9 по 16 грудня 2011 р. Опитування проводилося у всіх обла-
стях України, Києві й АР Крим. Усього опитано  2008  респондентів  
віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентує доросле населен-
ня України за  основними соціально-демографічними показниками. 
Статистична похибка  вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не 
перевищує 2,3%.
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У зв'язку з цим слід нагадати, що саме резонансні 
прецеденти соціальної несправедливості стали детона-
тором для масових виступів, що вилилися в остаточному 
підсумку в ланцюг революційних подій у країнах Магрибу 
(«Арабську весну»).

          Олігархічні заявки на «правий поворот».
  Услід за економікою капітал  монополізує владу 

Безумовно, наївністю було б вважати, що капітал, 
злякавшись масових акцій протесту проти політики 
буржуазних урядів та всевладдя транснаціональних 
корпорацій, які охопили весь світ,  завтра добровільно 
відречеться від свого світового панування. Що  всі багаті, 
в тому числі й в Україні, візьмуть і самі поділяться з 
бідними. Що військово-політичний блок НАТО – оплот 
неоімперіалізму – раптом враз припинить бомбити 
непокірні країни й знищувати мирне населення.

Світова буржуазія й транснаціональний капітал до-
клали чимало зусиль, щоб зберегти своє панування, яке 
було підірване на початку XX століття Великою Жов-
тневою соціалістичною революцією в Російській імперії, 
подальшим об'єднанням пригноблених раніше народів 
у рівноправний Союз радянських республік, спільною 
перемогою наших народів над фашизмом, утворенням    
світової системи соціалізму.  

Правда, на рубежі 80-90-х років капітал здобув тим-
часову перемогу над соціалізмом, не гребував і не гребує 
у боротьбі з ним   ніякими засобами. Ані підтримкою 
фашистських та нацистських режимів, ані нацьковуван-
ням одних народів на інші, ані розпалюванням воєн, ані   
фінансуванням терористичних організацій і військових 
хунт, ані поваленням демократичних урядів і встановлен-
ням буржуазних диктатур. Мільярди й мільярди доларів, 
фунтів, марок, єн  витрачені капіталом на ці цілі.
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Але так, як капіталістична формація прийшла на 

зміну феодалізму,  з  такою ж історичною неминучістю 
соціалістичні відносини замінять у кінцевому підсумку 
відносини капіталістичні в усіх сферах людського життя.

В умовах, коли триває тотальний наступ капіталу на 
права трудящих, коли скорочуються соціальні програми, 
чиниться правове свавілля, коли людей викидають на 
вулицю, роками не платять зарплату, а деруть три шку-
ри, підвищуючи ціни й тарифи, коли, монополізуючи 
економіку, капітал узурпує владу, природно, зростає й на-
родний протест.

Та поки що цей протест перебуває у прокрустовому 
ложі буржуазної демократії, соціальний гнів народних мас 
спрямовується не на політичну боротьбу проти буржуазії 
як класу, а лише з метою виторгувати в неї ту чи іншу 
соціальну подачку. Поки народний гнів використовується 
різними загонами   буржуазії у боротьбі між ними за владу 
і власність, поки трудящих зіштовхують лобами, очікувати 
змін на краще, сподіваючись на милість «доброго, справед-
ливого й цивілізованого» олігарха, безглуздо.

До середини 2011 року капітал завершив процес 
монополізації економіки України, перейшов у  тоталь-
ний  наступ на соціальні права трудящих. Олігархія при  
цьому враховує  досвід останніх  років – автократична 
влада президента ще не дає надійних гарантій здійснення 
всевладдя капіталу. Потрібен  цілковитий контроль над 
парламентом.

І от сьогодні влада продумала й готова реалізувати 
сценарій перетворення Ради на кишеньковий орган, ко-
трий беззастережно штампуватиме урядові законопро-
екти, втратить свою головну соціальну функцію — за-
конодавчо відображати інтереси різних соціальних груп 
населення.

Український варіант «двопартійної системи» про-
штовхується з конкретною метою – законсервувати владу 
великого капіталу на десятиліття вперед.
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Ця загроза дуже серйозна, однак не всі ще оцінили її 
довгострокові негативні тенденції і результати.

Необхідно детально проаналізувати ситуацію, щоб 
люди були готові у всеозброєнні виступити проти спроб 
монополізації олігархами політичного простору України. 

Нинішні можновладці, як, втім, і  їхні попередники, 
демонструють неспроможність справитися з наростаю-
чими системними економічними проблемами. Обслу-
говуючи апетити правлячого класу – великої буржуазії, 
вони прагнуть розв'язувати назрілі проблеми за раху-
нок інтересів робітників, селян, бюджетників, малих 
підприємців. Продовжує зростати розрив між 10% найба-
гатших українців та рештою народу. 

Замість кардинальних кроків для забезпечення посту-
пального  розвитку вітчизняної промисловості і сільського 
господарства, замість давно назрілого повороту до про-
блем пересічних громадян Україну відкрито затягують у 
кабалу міжнародних фінансових структур – горезвісних 
МВФ та Світового банку.

Держава, по суті, відмовилася від повноцінного суве-
ренітету, по-перше, загрузши в борговій кабалі, котру 
не зможуть виплатити ще кілька поколінь наших грома-
дян. А, по-друге, дозволяючи міжнародним фінансовим 
структурам диктувати Україні умови й визначати, якою 
повинна бути соціальна політика в нашій країні.

Все це неминуче призводить до перетворення Украї-
ни на своєрідну європейську Нігерію — постачальни-
ка сировини й потогінку європейського масштабу, де 
напівголодна дешева робоча сила будуватиме «світле 
майбутнє» українських олігархів. Збільшення робочого 
тижня до 48-ми (а в перспективі навіть до 60-ти) годин, 
збільшення пенсійного віку, тотальна приватизація, про-
понований рабський Трудовий кодекс, податкова й ко-
мунальна реформи – сьогодні це багато в чому вже стало 



39Віч-на-віч  із  капіталізмом
реальністю. Втративши за роки «реформ» близько 7 міль-
йонів чоловік, Україна потрапила у групу відсталих країн, 
де середня тривалість життя зараз нижча, ніж вона була 
в 1970 році. Залишили політичну арену збанкрутілі «ре-
форматори» та «націонал-демократи» дев'яностих років, 
на зміну їм прийшли такі ж, але з іншими прізвищами, 
а важелі правління як були, так і залишилися в руках 
олігархічного капіталу. Як і раніше, «музику замовляють» 
ті, хто зумів привласнити левову частку народних багатств 
і державної власності.

Нинішні мільярдери виросли на нещадній експлуата-
ції радянської промислової спадщини, ресурси якої прак-
тично вичерпані, а зношеність і неконкурентоспромож-
ність інфраструктури набувають незворотного характеру.

Для українського капіталу питання постало руба – 
де і як нарощувати свій прибуток, якщо не інвестувати 
в матеріально-технічну базу. Єдиний відомий їм спосіб 

– вичавлювати гроші за рахунок посилення експлуатації 
найманої праці. Звідси й «реформаторська» активність 
Кабміну, і прагнення до максимального зближення з МВФ, 
і готовність виконувати всі його рецепти. Хоча досвід низ-
ки країн довів: упроваджувати в життя рекомендації МВФ 

– це те ж саме, що намагатися гасити пожежу бензином. 
Крім загострення економічних проблем, ці рекомендації 
неминуче приведуть Україну до соціальної катастрофи.

Тут ми підійшли до найголовнішого: наростаюча в 
геометричній прогресії економічна й соціальна криза неми-
нуче викличе кризу політичну. Трудящі  не хочуть миритися 
з погіршенням свого життя. Рейтинги партій влади тануть, 
як березневий сніг на сонці.

І влада це  розуміє. Розуміє, що за старими прави-
лами вона виграти не зможе. А отже, намагатиметься 
змінити правила гри, створивши для правлячого угру-
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повання максимально комфортні політичні умови. Але 
й відкрито відмовитися від гри в демократію влада не 
може. Звідси й випливає рішення сформувати двопартійну 
буржуазну політичну систему – систему хибних альтерна-
тив, котра складатиметься тільки з двох партій, партій ве-
ликого капіталу. Таку систему, яка дозволяла б позбавляти 
трудовий народ можливості вільного вибору, можливості 
відстоювати свої класові інтереси у Верховній Раді.

Провладний проект політичних реформ містить у 
собі три основні елементи:

По-перше, створення на основі Партії регіонів 
мегапартії влади, орієнтованої на завоювання й збережен-
ня конституційної парламентської більшості. Сьогодні 
триває процес формування такої сили шляхом втягуван-
ня в неї менших партій і окремих депутатів із так званої 
опозиції.

По конкуруючому ж олігархічному угрупованню в 
особі БЮТ  влада наносить точкові, але відчутні удари: за 
допомогою батога й пряника конкурент перетворюється 
на ресурс влади. Уже близько третини членів фракції 
БЮТ перейшли на бік Партії регіонів. За участю на її боці 
таких «тушок» протискуються найбільш антинародні й 
непопулярні рішення влади.

Щодо опозиційності БЮТ чи «Нашої України» не 
може бути ілюзій — це не опозиція, це — конкуренти в 
боротьбі за владу. Всі їхні інтереси зводяться лише до того, 
щоб забезпечити для своїх бізнес-кланів контроль над 
владою і власністю.

Одержавши  президентську владу, Ю.Тимошенко про-
водила б точнісінько таку ж політику. Адже саме завдяки 
їй та її однодумцям Україну втягли в МВФ і СОТ, саме 
політика її уряду поставила економіку нашої країни на 
межу краху.

По-друге, влада не заперечує сформування в парла-
менті невеликої, але галасливої псевдоопозиції. За-
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вданням так званих опозиціонерів має бути імітація 
демократії, «нещадна» публічна критика влади й «тиха» 
підтримка всіх її антинародних та антисоціальних 
ініціатив.

Власне, це ми вже бачимо –  щодо більшості прин-
ципових питань між владою і «опозицією» немає 
стратегічних суперечностей. І ті й інші виступають за 
ринкову економіку, за європейську інтеграцію, за вступ 
України в НАТО. Відмінності лише в тактиці. Наприклад, 
Партія регіонів схильна продавати сільськогосподарські 
землі вже зараз, а опозиція, не виступаючи проти ринку 
землі, вважає, що продавати її можна тільки тоді, коли 
вона прийде до влади.

Щоб заповнити вивільнювану електоральну нішу 
Ющенка й Тимошенко, влада й великий капітал пропону-
ють західноукраїнському виборцю «правильного» націо-
наліста Тягнибока. Відвертому ксенофобу надають пря-
мий ефір на багатьох телеканалах. Звідки така щедрість із 
боку олігархів, яким належать ці телеканали? Невже вони 
щиро гадають, що доморослі наці завжди будуть слухня-
но коритися волі хазяїв? 

Варто нагадати їм, що вісімдесят років тому в Німеч-
чині багатії, котрі фінансували Гітлера, теж вважали, що 
у них «все під контролем». До чого це призвело – відомо. 
До чого це може призвести в Україні, наші люди  побачи-
ли 9 Травня 2011 року у Львові.

Важливий момент – якщо партія влади формується 
як монолітна фінансово-політична сила, пов'язана взаєм-
ними зобов'язаннями, то буржуазна опозиція, оскільки 
вона не пов'язана дільбою, існує у вигляді конгломерату 
різнорідних сил, лідери яких відчайдушно борються один 
з одним. Це, з одного боку, знижує загрозу для правлячої 
партії, а з другого — створює ілюзію демократії «для 
Європи».
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І третя складова політичної реформи — це прагнення не 
допустити в парламент єдину в Україні справді ліву партію, 
єдину реально опозиційну політичну силу — Комуністичну 
партію. Все робиться для того, щоб комуністи не були 
представлені у Верховній Раді. Для цього запускаються 
псевдоліві проекти, робляться спроби розколоти єдність 
КПУ.

Олігархи добре розуміють, що сильна класова опози-
ція, справжня, ідеологічна опозиція є головною загрозою 
монополізації влади.

На першому етапі шляхом розколу лівих сил і одно-
часного підняття прохідного бар'єра  вони намагаються 
унеможливити присутність представників лівих сил у 
Верховній Раді. Підігріваючи  амбіції людей на кшталт 
Мороза й Грача,  вони намагаються розбити лівий елек-
торат між кількома провладними політичними «проек-
тами». 

Компартія занепокоєна спробами у протизаконний 
спосіб перекроїти політичну систему країни. Суть нав'я-
зуваної «двопартійності» зрозуміла: позбавити трудовий 
народ свого представництва у владі, позбавити можливості 
використовувати у боротьбі навіть інструменти буржуазної 
демократії.

Важкий стан України викликаний ні чим іншим, 
як пануванням олігархічної буржуазії в економіці. 
Закріплення ж і консервація буржуазією абсолютної 
політичної влади означатиме остаточне поневолення країни 
транснаціональним капіталом, перетворення України на 
джерело дешевих ресурсів і робочої сили для світових 
олігархів.

Особливо небезпечною така ситуація бачиться в умо-
вах світової кризи.

Комуністи  виступають за те, щоб у Верховній Раді 
були представлені інтереси всіх класів та соціальних 
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груп нашого суспільства. А запровадження двопартійної 
олігархічної «гойдалки» фактично веде до монопартій-
ності. Ну яка різниця, хто із представників капіталу гра-
буватиме народ?

Можуть заперечити, нагадавши про існування  моно-
партійної системи в СРСР. Радянський Союз часто й не  
завжди обгрунтовано звинувачують  у відсутності політи-
чних свобод, плюралізму. Так, в СРСР була однопартійна 
система, але не забуваймо, що  вона існувала в  умовах 
суспільства, позбавленого антагоністичних протиріч. У 
соціальному плані суспільство було однорідним, не було 
тієї кричущої нерівності, яку ми бачимо сьогодні.

Розвал СРСР, утвердження дикого капіталізму та 
«великого базару» призвели до соціальної і політичної 
структуризації суспільства. В умовах класового суспі-
льства монопартійність означає лише одне — позбавлення 
експлуатованого класу можливості впливати на владу че-
рез інститути буржуазної демократії.

Сьогодні такий вплив здійснюється через принципо-
ву позицію фракції КПУ у Верховній Раді, через жорстке 
протистояння партіям капіталу і їх уряду при проведенні 
ними антисоціальних реформ.

Запобігти узурпації влади капіталом, створити умо-
ви для демократичних реформувань на соціалістичних 
принципах рівності, свободи й справедливості можна 
лише спільними зусиллями всього трудового народу і 
його політичного авангарду — Комуністичної партії. І чим 
більше її представників буде в буржуазному парламенті,  
місцевих радах, тим краще буде трудящим відстоювати 
свої права й свободи, тим швидше трудовий народ стане 
хазяїном у своїй країні.

Ці питання були всебічно обговорені на 44-му з'їзді 
Компартії України. На ньому зазначалося, що нинішні 
соціальні протиріччя в Україні мають чіткий класовий 
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характер. Ми є свідками того, як великий олігархічний 
капітал веде тотальну війну не тільки проти інтересів 
найманих робітників, у тому числі й «білих комірців», 
а й проти малої буржуазії — приватних підприємців, 
фермерів. Це проявляється в  усіх сферах життя: від 
скорочення соціальних програм до намірів розпродажу 
сільськогосподарських земель, від підвищення тарифів 
на послуги ЖКГ до зростання цін на газ для населення.

Проблеми великого капіталу підконтрольна йому 
влада вирішує, перекладаючи їх на плечі найбідніших 
верств населення, які  виживають за рахунок проїдання 
останніх накопичень, зроблених кілька років тому. 
Назріваючий народний протест поки ще має риси  
швидше стихійного «протесту відчаю», проривається  у  
тих чи інших локальних верствах суспільства.Виборці 
продовжують голосувати за праві партії, які давно є 
політичними банкрутами, але мають на озброєнні  
потужні фактори впливу на народні маси: великі гроші, 
тотальний контроль над ЗМІ й нестримний популізм.

                         Що заплутує виборця?

Крім цілеспрямованої й густо приправленої шале-
ними грошима інформаційної політики зомбування, на 
руку партіям влади грало  деяке піднесення економіки 
у передкризові роки. І хоча всі вершки, як завжди, 
діставалися великому капіталу, але й народу дещо перепа-
дало — люди звикли до споживчих  кредитів, молодь – до 
модного, хоча й секондхендівського, одягу й до мобілок, 
а пенсіонерам перед виборами підкидали чергові, хоча й 
символічні, добавки до  пенсій.

Поняття «ліві сили», «ліві ідеї» зусиллями масованої 
буржуазної пропаганди стали штампами з негативним 
відтінком. 
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Завдяки цій же пропаганді якось швидко забулося те, 

кому дісталася соціалістична власність, створена потом і 
кров'ю трьох поколінь радянського  народу. 

І сьогодні якісь пройдисвіти  вирішують нашу долю,   
орудуючи мільйонами, а вчені, офіцери, учителі та лікарі, 
ветерани праці виявилися найбіднішими людьми в 
країні!

Нинішня специфіка полягає в тому, що старше 
покоління, яке пам'ятає соціалізм, не готове до активної 
боротьби із владою, оскільки жило в дуже тепличних 
умовах і про «гримаси» капіталістичної системи, про 
класову боротьбу знало тільки з підручників історії. А 
молоде покоління, котре народилося в роки «перебудо-
ви» й пізніше, про реальний соціалізм знає лише з чуток, 
і то з негативним відтінком. А ось із реальною кризою 
капіталізму та її наслідками воно зіткнулося вперше і не 
готове ще зрозуміти, що проблема полягає в антагонізмі 
між працею й капіталом, а не в поганому чи хорошому 
президентові.

На Заході трудящі  на власному досвіді за багато де-
сятиліть переконалися, що без боротьби немає перемо-
ги. Вони навчилися боротися й перемагати, навчили-
ся розуміти, що суспільний вододіл відбувається не за 
національною, мовною чи релігійною ознаками, а  за 
класовою. 

Наше ж суспільство сьогодні, на жаль, здебільшого 
політично неграмотне і політично аморфне. Багатьом 
людям не властиве гостре відчуття жорстокої реальності, 
у них не сформувалися неприйняття обману, протидія 
відвертій брехні.

А політичний інфантилізм неминуче призводить до 
пасивності й наївного очікування милості від олігархів та 
їхніх політиків, чим останні спритно користуються. Об-
рали Кучму з кишеньковими політичними проектами на 
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кшталт «За єдину Україну» (влучно згодом названу на-
родом «За ЄдУ») – помилилися. Обрали Ющенка з його 
«помаранчевою» командою молодих,  жадібних і агре-
сивних – помилилися. Поманили своїми обіцянками 
інші буржуазні партії – їх обрали, і знову розчарування. 

Але при цьому наївної віри в «добрий капіталізм» 
і в «доброго олігарха з людським обличчям» не позбу-
лися. Оця принизлива, обеззброююча наївність просто 
сидить у багатьох людях! Хоча, як показують  резуль-
тати ініційованого Компартією  Всеукраїнського на-
родного референдуму, 9 з 10-ти українців розуміють, у 
чому полягає розв'язання головних проблем країни, 

–підтримують на референдумі ідеї й гасла комуністів, 
тобто ліві ідеї. Але ж  парадокс: підтримують ліві ідеї, од-
нак  голосують за праві партії капіталу.

Наші люди повинні всебічно осмислити і глибо-
ко  зрозуміти те, що давно осмислили й зрозуміли на 
власному досвіді народи країн Західної Європи: бур-
жуазна демократія — це порожній звук, якщо її інститути 
не відчувають сильного тиску з боку «лівих». Праві партії 

–партії капіталу захищають ліберальну економіку й дохо-
ди роботодавців. Ліві партії – партії працівників найманої 
праці  захищають інтереси людей.

Праві дбають про те, щоб  багатим стати ще багатши-
ми, прагнуть допомогти  їм заробити чергові мільйони,  
розпоряджатися результатами праці багатьох людей. А 
комуністи думають над тим, як забезпечити зростання 
благ та  їх справедливий розподіл. Як змусити економіку 
працювати в інтересах не жменьки багатіїв, а всього наро-
ду, як за допомогою податків багаті повинні по-чесному 
ділитися з бідними, а соціальна політика держави – за-
хищати малозабезпечених.

У нашій партійній програмі, прийнятій на 44-му 
з'їзді,  сформульована  чітка й зрозуміла стратегія – 
партія послідовно здійснює  курс на соціалізм, вона  пере-
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ходить у  наступ. Але якщо говорити про тактику, про 
нинішню політичну ситуацію, то Компартії необхідно 
різко розширювати свою соціальну базу, активно працю-
вати зі своїми реальними і  потенційними прихильника-
ми. Відмовитися від кабінетного й листівкового стилю 
роботи, іти в народ, у трудові колективи –пояснювати, 
розповідати, переконувати.

Ми, комуністи, прагнемо, щоб наше спілкування з людь-
ми стало постійним і впливовим.При цьому усвідомлюємо  
обов'язок максимально використовувати всі, навіть  убогі 
й ущербні інструменти буржуазної демократії для того, 
щоб народ на практиці переконався: саме комуністи є тією 
політичною силою, яка здатна принципово змінити ситуацію 
на краще.

Ось з такої практичної точки зору партійні організації 
повинні сьогодні  планувати свою роботу з людьми, 
об'єднувати їх у боротьбі за соціальні права й свободи, 
реалізуючи тим самим глобальну стратегію партії: більше 
справедливості — більше соціалізму.

Будь-який партійний проект —  чи то програма 
сприяння повернення боргів із заробітної плати «Робо-
та. Зарплата. Захист», чи то проект наведення порядку в 
ЖКГ «Контроль. Порядок. Справедливість» — повинен 
у  кінцевому підсумку сприяти соціалістичному вихован-
ню народу, об'єднанню людей навколо Комуністичної 
партії.

Наше завдання — добитися того, щоб боротьба за 
економічні й соціальні права й свободи в рамках буржуаз-
ного суспільства переросла в політичну боротьбу народу 
за зміну суспільного ладу.

І якщо навіть у Франції, де рівень життя трудового на-
роду на порядок вищий, ніж в Україні, ліві ідеї оволоділи 
масами, ліві партії одержали більшість у сенаті, а народ 
обрав президентом соціаліста, то в нашій країні, у нашій 
ситуації лівий поворот — це єдино можливий вихід із 
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ліберального капіталістичного глухого кута. Зміни на кра-
ще відбудуться, якщо цим гострим відчуттям і розумінням 
перейметься переважна більшість співвітчизників. 

Про те, що люди не схвалюють ліберальні ідеї, свідчать  
і  підсумки президентських виборів у Російській Федера-
ції. Вибори показали, що  20–25% громадян Російської  
Федерації підтримують якраз ліву ідеологію. Виборці не 
проголосували за олігарха Прохорова, котрий відверто 
відстоює інтереси великого капіталу й виступає за розши-
рення прав мільярдерів.

                Які реформи потрібні Україні?

Негативна реакція в нашому суспільстві  на антисо-
ціальні закони і реформи, які нав'язує український уряд  
на догоду міжнародним фінансовим спекулянтам із 
МВФ та місцевим  грошовим мішкам, свідчать, що люди 
нарешті починають потроху звільнятися від впливу дур-
ману казок про «капіталістичний рай» та зухвалої брехні 
про «рівні права і можливості» буржуазного ладу. 

На зустрічах  із мешканцями  міст, селищ  і сіл, які 
проводять  місцеві організації Компартії в усіх областях 
України, люди висловлюють обурення тією політикою, 
яку диктує Україні світовий капітал і яку слухняно реалі-
зує влада. Обурення тим, що влада, за яку вони голосува-
ли і яка обіцяла їм «покращення життя вже  сьогодні», не 
виконує своїх обіцянок, порушує Конституцію, зраджує  
виборців.

Так, Україна потребує реформ. Але яких?
Це – націоналізація стратегічних галузей промис-

ловості, введення прогресивного оподаткування (над-
прибутки повинні обкладатися надподатками).

Це – перегляд  умов співпраці з Світовою організацією 
торгівлі, відмова від кредитів Міжнародного валютного 
фонду.
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Це – жорсткий державний контроль над фінансово-

банківською сферою. Необхідно забезпечити стабільність 
національної грошової одиниці, не допустити валютних 
спекуляцій та створення нових фінансових пірамід. Між 
тим, в Україні реанімоване сумнозвісне МММ, куди, за 
різними даними, втягнуто понад півмільйона довірливих 
громадян.

Потрібно проводити жорстку кредитно-грошову 
політику, забезпечити довготривалими та дешевими (під 
3–5%) кредитами реальний сектор економіки, сприяти 
розширенню виробництва, впровадженню інноваційних 
технологій, створенню нових робочих місць, збільшенню 
реальних доходів населення.

Це – розв'язання «газової» проблеми на користь гро-
мадян України.

Це – збереження земель сільськогосподарського 
призначення як надбання всього народу.

Ми переконані, що єдиний шлях відродження 
України як економічно розвинутої держави, де людина є 
вільною і захищеною, — це докорінна зміна ідеології ре-
форм,  суспільного ладу.

Компартія України категорично відкидає прагнен-
ня «реформаторів» від влади латати діри вітчизняної 
економіки за рахунок скорочення соціальних програм, а 
борги МВФ віддавати за рахунок розпродажу української 
землі.

Буржуазна  влада боїться зростання  авторитету  
Комуністичної партії, розширення  підтримки її ідей  
громадянами України. Про це свідчить інформаційна 
блокада діяльності КПУ, яку здійснює влада через 
державні та  олігархічні ЗМІ. Влада приховує від наро-
ду програми  й  пропозиції  нашої партії, спрямовані на 
принципові зміни економічної та соціальної політики 
держави. Вони узагальнені в Антикризовій програмі 
КПУ, Програмі продовольчої безпеки й відновлення 
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АПК, інших партійних документах. Позиція нашої партії 
відповідальна: ми не просто критикуємо недоліки – одно-
часно ми пропонуємо науково обґрунтовані, комплексні 
програми подолання негативних соціальних наслідків 
антинародних «реформ» і виходу із кризи. Влада вдає, що 
цих документів не бачить, але до окремих наших ініціатив, 
хоча й  з великим запізненням, все ж таки повертається. 
Так було із дворічної давнини вимогами КПУ про введен-
ня податків на багатство й на офшори. Через два роки до 
цих пропозицій змушений був повернутися  віце-прем'єр-
міністр С.Тігіпко, хоча ряд принципових положень на-
ших законопроектів  намагається вихолостити.

Щоб прорвати інформаційну блокаду,  донести до 
широких верств населення  нашу позицію  з  найбільш 
гострих політичних і економічних питань життя країни, 
ЦК Компартії України проводить щомісячно прес-
конференції з журналістами регіональних ЗМІ. По суті, 
це своєрідний звіт про ідеї,  ініціативи  й  досягнення  
Комуністичної партії. 

У Законі про Державний бюджет України на 2012 рік 
закладена антиконституційна норма, яка надає право уря-
ду самостійно визначати, кому яка соціальна допомога і 
в яких обсягах може виділятися, виходячи з фінансових 
можливостей. 

Категорично виступаючи проти  подібних  «новацій», 
комуністи наполягають на тому, щоб  фінансово-
бюджетна політика грунтувалася на таких засадах:

– держава має фінансувати реальну економіку;
– у бюджеті повинен бути закладений реальний про-

житковий мінімум;
– Україні потрібен бюджет соціальної справедливості.
Актуальним питанням порядку денного є питан-

ня про землю.Позиція нашої партії, яка відображає 
точку зору   переважної  більшості українського на-
роду, – відома. Комуністи категорично проти вільної 



51Віч-на-віч  із  капіталізмом
купівлі і продажу сільськогосподарських земель. Нам 
вдалося  добитися продовження Верховною  Радою 
мораторію на продаж землі до 1 січня 2013 року. Але  
це не убезпечує нашу державу від зазіхань іноземних 
латифундистів. Прийняття нав'язуваного урядом За-
кону «Про ринок землі» означатиме, що на розвитку 
України і благополуччі народу буде поставлений хрест. 
Хоча в законопроекті прописаний механізм державного 
управління оборотом земель, визначені умови державної 
підтримки вітчизняного сільськогосподарського ви-
робника, він не вирішує головного завдання – недопу-
щення зосередження основного масиву земель у руках 
великого капіталу.

До чого це призводить на практиці, можна бачити на 
прикладі Росії, де було дозволено купівлю-продаж землі, 
а допомога сільському господарству з боку держави зве-
дена до мінімуму. Сьогодні в  руках олігархів і шахраїв 
опинилося близько 50% земель сільгосппризначення. 
Сільське господарство не одержує інвестицій. Як ре-
зультат – Російська Федерація майже на 70% залежить 
від імпорту сільськогосподарської продукції.

Інша ситуація в сусідній  Білорусі, де сільгоспземля 
на 100% залишилася в державній власності. Білорусам 
удалося зберегти АПК практично у тому стані, в якому 
він був за радянських часів. І сьогодні Білорусь посідає 
5-те місце у світі за виробництвом молочних продуктів 
на душу населення. Експорт продовольства в цілому 
становить 4 млрд дол., а найближчим часом дійде до 7 
млрд дол. Здійснюється оновлення техніки, щорічно 
будується 2 – 3 тисячі котеджів у селах, створюються 
агромістечка, де є вся сучасна  інфраструктура –  від 
шкіл до магазинів.

Україну ж чекають ті ж самі проблеми, які спіткали 
Росію. Ситуація в нашому  аграрному секторі вже давно 
критична. Причиною цього, звичайно, стала політика 
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влади, яка тривалий час ігнорувала високий ступінь 
важливості питання землі, робила все для розвалу 
сільського господарства.

Першим кроком  на цьому шляху стало знищення 
колгоспів і радгоспів. Розпаювання землі призвело до 
зміни власника –  тепер уже не народ розпоряджається 
землею, а маститі агробарони. Зараз вони в передчутті 
заключної глави земельної епопеї, яку старанно пишуть 
їхні прислужники у Верховній Раді, – з нетерпінням че-
кають  законодавчого дозволу вільної купівлі і продажу 
землі.

Лунають гучні заяви й обіцянки: мовляв, земель-
на реформа залучить потік інвестицій як безпосеред-
ньо в аграрний сектор, так і в переробні галузі, а та-
кож у сільськогосподарське машинобудування і посп-
рияє модернізації цих  галузей. Наївні розрахунки. 
Порівняймо, як  розвивалися однотипні автомобільні за-
води –Кременчуцький в Україні і  Мінський – у Білорусі. 
Це підприємства із практично однаковими проектними 
потужностями, обидва  спеціалізуються на випуску ван-
тажних автомобілів. В останні роки існування СРСР за-
води випускали 40 і 30 тисяч автомобілів відповідно. 
Коли ж велика держава була зруйнована, МАЗ залишив-
ся в  державній власності, а КрАЗ у 1999– 2001 роках був 
приватизований і тепер належить відомому олігарху й 
депутату-«бютівцю» Костянтину Жеваго.

За підсумками 2010 року  КрАЗ  відзвітував про ви-
пуск 1002 автомобілів при плані 2,5 тисячі, пояснюю-
чи такий провал світовою фінансовою кризою. Дійсно, 
криза торкнулася й МАЗу, але план ним був в основному 
виконаний,  завод поставив на ринок 13 800  автомобілів. 
Звичайно, це значно менше, ніж за радянських часів. 
Але  попит диктує ринок, а він же набагато менший, ніж 
у1990 році. Втім, зараз  МАЗи виробляються й за межами 
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Білорусі – в Ірані, наприклад. А у Венесуелі будується 
філія МАЗу. Про це наші автомобілебудівники можуть 
тільки мріяти!

В  розвинутих країнах  зусилля держави спрямову-
ються на підтримку і стимулювання орендарів. У США 
та Ізраїлі, наприклад, частка орендованої землі становить 
70%, у Німеччині – близько 80%. У Китаї  існує державна 
власність на землю з довічно успадкованим правом зем-
лекористування орендованих земельних ділянок, але без 
права купівлі-продажу. У європейських країнах частка 
різних субсидій на виробництво  сільськогосподарської 
продукції  сягає 50%, у Білорусі, як і в Сполучених Шта-
тах, – більше 20%. 

Що ж до нашої країни,  то ні для кого не є секретом, 
що українське село сьогодні знаходиться  на межі вими-
рання,  без масштабної державної допомоги його неми-
нуче чекає забуття. Допустити цього не можна.

             Велика українська буржуазія: 
    і поза суспільством,  і проти суспільства
                        
Національна буржуазія з самого початку відмовилася 

від позиціонування себе як сили, здатної управляти 
розподілом прибутку з метою і в інтересах облаштованості 
й розвитку країни як цілісного комплексу. Ситуація, коли 
приватизація будь-якого підприємства  супроводжується 
згортанням соціальної, культурної інфраструктури, 
різким зниженням рівня забезпеченості громадян, 
падінням якості продукції й послуг, стала звичною для 
України.

«Нові  власники»  відмовилися від виконання місто-
утворюючої функції, перекладаючи всю пов'язану із 
цим відповідальність на плечі держави й місцевих 
органів. У свою чергу ослаблена приватизацією держа-
ва  не  змогла  запобігти  пов'язаному  із  цим  занепаду  
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систем життєзабезпечення країни. Приватний капітал 
не зміг довести не тільки свою системоутворюючу, але й 
економічну спроможність. Теза про те, що «приватний 
власник кращий і  ефективніший, ніж держава», спросто-
вана 20-річною практикою.

Прорив українського бізнесу у світові рейтинги «ба-
гатих людей» супроводжується остаточним закріпленням 
України в статусі сировинної країни зі зношеними ви-
робничими потужностями. Приватний власник не став 
інвестором. Ця обставина знайшла своє вираження 
не тільки в небажанні великого капіталу фінансувати 
масштабні проекти модернізації виробничих  активів. 
Лікування, відпочинок, навчання, нагромадження й 
ін. –  це далеко не повний перелік вкладення грошо-
вих ресурсів, які багаті люди здійснюють поза межами 
України, що поступово перетворюється для них у місце 
тимчасового перебування.    

Враховуючи потужні офшорні зв'язки переважної 
більшості великих ФПГ, можна говорити про те, що ве-
лика   українська буржуазія  так і не перетворилася  в  
повноцінного «власника»України. Показовими є постійні 
посилання уряду на зв'язок ліберальних перетворень із 
рекомендаціями зовнішніх гравців, а не з потребами 
суспільства. Складається ситуація, коли  вибудовувана  
в Україні капіталістична модель набуває вигляду чогось  
чужого й привнесеного.

З моменту здобуття незалежності в Україні почала 
складатися специфічна економічна модель, основною 
характеристикою якої стала виразна експортна орієн-
тація. На початку 90-х подібний характер розвитку був 
багато в чому виправданий. В умовах дезінтеграції ко-
лись єдиного народногосподарського комплексу СРСР, 
відсутності платоспроможного попиту всередині  базою 
зростання  української національної економіки мали ста-
ти підприємства й сектори, продукція яких затребувана  
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на зовнішніх ринках. Проблема в тому, що за 20 років 
незалежності цей структурний дисбаланс не тільки не був 
усунутий, а ще більше вкоренився. 

Ігнорування питань розвитку внутрішнього ринку й 
стимулювання платоспроможного попиту населення на-
було характеру свідомої політики правлячого класу.

Дешевизна робочої сили й широкі можливості «опти-
мізації оподаткування» (а по суті – приховування доходів 
корпорацій) перетворилися на головні джерела надпри-
бутковості й конкурентоспроможності українських ФПГ на 
зовнішніх ринках. 

Із цього можна зробити два важливі висновки. 
Перший –  діюча в Україні модель сировинної експо-

ртної економіки консервує бідність населення, створює 
умови для процвітання капіталу. 

Другий – український капітал, будучи не зацікавленим 
у зростанні доходів працюючого населення, більше дбає 
про благополуччя інших країн, які  надають йому ринки 
для збуту продукції. 

Чи варто в таких обставинах дивуватися звичності 
практики здачі національних інтересів буржуазними уря-
дами?

Українська буржуазія вже давно не мислить себе части-
ною українського суспільства, активно інтегруючись,  а, по 
суті, емігруючи в глобальну капіталістичну систему. 

Захопивши панівне становище в розподілі додат-
кової вартості, буржуазія саботує пов'язану із цим відпо-
відальність за забезпечення розвитку суспільства. 

В Україні зріє протест проти «споживацтва» великого 
капіталу. Формується стійкий запит на державницьку про-
граму відродження країни, яка б містила у собі:

•гарантії захисту від   втручання  зовнішнього   управ-
ління (співробітництво  з МВФ, результатом  якого є «лібера-
льні  перетворення»),
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•розширення соціальних прав і гарантій, 
•розвиток внутрішнього ринку,
•націоналізацію великих промислових підприємств,
•боротьбу зі спекуляціями й жорсткий контроль над 

цінами й тарифами,
•ужорсточення  боротьби з «тіньовою» економікою й 

економічними злочинами,
•введення прогресивної  шкали оподаткування й  збіль-

шення податків на розкіш.
Зростання підтримки населенням  вимог, що їх вису-

вають комуністи, відкриває перед ними нові можливості.                  

             Нові  можливості для комуністів

Дослідження підтверджують, що в нашому суспільстві  
формуються уявлення про КПУ як про партію, яка «захи-
щає інтереси робітничого класу, простих людей», «робить 
щось для людей», «не підтримує рішення, які погіршують 
умови життя простих людей», виступає «за соціальні рефор-
ми», «захищає пенсіонерів», «виступає за націоналізацію 
підприємств».

КПУ також є єдиною лівою партією, яка має парла-
ментську перспективу й потенціал для збільшення свого 
впливу. Це підтверджується подібністю характеристик 
електорату КПУ й електорату Партії регіонів –  правлячої 
сили, яка прийшла до влади, у тому числі й завдяки 
активній апеляції до соціальної проблематики.

У зв'язку з цим  вмотивованими є очікування, що в 
міру розчарування в лібералізованій ПР думка все більшої 
кількості  виборців буде схилятися на користь КПУ. 
Соціологічні дослідження підтверджують обґрунтова-
ність цього припущення. Вони свідчать, що Компартія 
може розраховувати на підтримку 20–22% громадян. 
Це, звичайно, набагато краще, ніж  6–7%, які показу-
ють поточні соціологічні дослідження. Але цей рівень 
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суспільної підтримки не забезпечує достатню базу не 
тільки  для проведення соціалістичних трансформацій, а 
й для виходу нашої країни з кризи  в рамках буржуазної 
системи.

Останнім часом  соціологи фіксують пожвавлення 
інтересу населення до соціалістичної ідеї. За різними 
підрахунками,  до її симпатиків  відносять себе близько  
40% учасників дослідження.

Проте говорити про соціалістичну орієнтацію, що ста-
більно набирає оберти, передчасно. Привертає увагу не 
тільки кількісний розрив між прихильниками платфор-
ми відродження й прихильниками соціалізму. Не менш 
відчутним є й розрив між переконаними соціалістами й 
лояльними громадянами, які вагаються, –  1:2. Це свідчить 
про існування цілого ряду факторів, які   не  дозволяють    
прихильникам   сильної держави стати на позиції соціалізму, 
а «стихійним» соціалістам – підтримати КПУ.

По-перше, слід взяти до уваги неоднозначність сприй-
няття радянського досвіду соціалістичного будівництва в 
сучасному українському суспільстві. Буржуазними ЗМІ 
радянська історія подається не як суперечлива спадщина, 
складне сплетіння досягнень і прорахунків, а як історія 
деградації тоталітарного режиму. Ігнорувати впливовість 
такої логіки не можна. 

Буржуазна пропаганда малює образ «соціалістичної 
ієрархії», на верхівці якої розміщувалася партійна номе-
клатура, що маніпулювала масовою свідомістю   і викори-
стовувала владу  для забезпечення свого комфорту. Уни-
зу розташовувалася позбавлена права вибору більшість, 
змушена вести аскетичний спосіб життя. Соціалістична 
економіка зображується витратною, неефективною, та-
кою, що опиралася на неконкурентний монополізм і без-
оплатну  працю репресованих. І багато громадян саме так 
сприймають радянське минуле. Прагнучи  до поліпшення 
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свого добробуту, розширення доступу до матеріальних 
благ, вони не бачать свого місця в намальованій буржу-
азною пропагандою версії соціалістичного суспільства. І 
відкидають як капіталізм, так і соціалізм, безрезультат-
но намагаючись при цьому добитися заможного життя в 
умовах руйнування держави і деградації суспільства.

По-друге, зіштовхнувшись з цинізмом і жорсто-
кістю капіталістичного перерозподілу, населення здебі-
льшого не вірить у можливість здійснення соціалі-
стичної трансформації. Мовляв, якщо в Україні не 
змогли розв'язати більш просте завдання –  захистити 
соціалістичні завоювання,  то як можна говорити про 
вирішення більш складного –  добитися соціалістичного 
відродження? Приблизно так тепер формулюється широ-
ко розповсюджений у масах сумнів. Саме подібні  настрої 
ховаються за фразами типу «минув  їхній час», «дороги в 
Союз немає»,  «комунізм –  це нереально»  тощо.

З не меншим сумнівом сприймається людьми  можли-
вість мирного здійснення соціалістичної революції. На-
селення усвідомлює, що в Україні лівим  протистоїть не 
просто буржуазія, а криміналізований клас,  для якого 
беззаконня є одним із базових інструментів  панування  
й збагачення.

І чим більше приватизується українська економіка й 
посилюється захоплення держави бізнес-корпораціями, 
тим сильнішає цей сумнів. Керуючись такими мірку-
ваннями, громадяни підходять і до оцінки політичних 
сил, які пропонують соціалістичну альтернативу.

Побутує думка, що комуністична партія зобов'язана 
бути лише позасистемною опозицією, сповідувати  наси-
льницькі методи реалізації програмних цілей. 

Мотив  «лівого переродження» нерідко звучить у 
суспільних дискусіях, створюючи основу для розчару-
вання. «Це не ті комуністи, немає колишніх, залишилася 
одна назва», «КПУ співробітничає з олігархами, продала-
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ся багатіям», «комуністи не відстоюють інтереси народу», 
«наяву розбіжність слів зі справами, не виконують своїх 
обіцянок» –  саме так обґрунтовує певна  частина людей 
небажання підтримувати КПУ.

Таким чином, комуністи виявляються у своєрідній 
електоральній вилці. Зростання їх впливу обмежується,  з   
одного боку, острахом частини населення щодо можли-
вості повернення «соціалістичного терору», з іншого  – 
сумнівом у здатності партії цей терор здійснити.

Водночас все більше людей  задумується над тим, що 
і як  саме треба робити, аби  зупинити натиск руйнівного 
капіталізму, реалізувати соціалістичну перспективу. По-
ряд з протестними настроями в суспільстві помітно  на-
рощуються інтелектуальні зусилля, спрямовані на по-
шук шляхів  утвердження  соціальної справедливості на  
основі  поєднання досвіду соціалістичного будівництва 
в Радянському Союзі і нинішніх зразків соціалістичного 
державотворення та господарювання. Це вимагає від 
Компартії спільно з ученими соціалістичної орієнтації   
викривати і витісняти з суспільної свідомості нав'язані 
буржуазною пропагандою  стереотипи і при зростанні 
підтримки населення послідовно добиватися утверджен-
ня соціалістичних засад, повернення країни народові.

Для забезпечення системного теоретичного обґрун-
тування діяльності партії, організації   досліджень ви-
сунутих в оновленій  Програмі Компартії актуальних 
теоретичних і практичних завдань боротьби за соціалізм 
при ЦК КПУ нещодавно утворено Інститут проблем 
соціалізму. Згуртовуючи вітчизняних учених,  інститут 
насамперед працюватиме над всебічним осмисленням  
історичного досвіду та узагальненням сучасної прак-
тики революційної боротьби за перехід суспільства 
на соціалістичний шлях розвитку і утвердження 
соціалістичних форм  власності.
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                   КОМУНІСТИЧНИЙ РУХ: 
              ВІД ОБОРОНИ ДО НАСТУПУ



61

    ЖИТТЯ  ВИМАГАЄ  «ЛІВОГО ПОВОРОТУ»

Світова фінансово-економічна криза  змінила світ.
Визначальною рисою нинішніх соціальних протестів 

— особливо слід підкреслити — є те, що ці протести ви-
росли й набрали сил у надрах так званих благополучних 
і розвинутих країн. Де «середній» рівень життя набага-
то перевищує рівень життя в Україні, в інших колишніх 
соцкраїнах, не кажучи вже про держави «третього світу».

У лідера капіталістичного світу — США, чиє благопо-
луччя тримається на друкарському верстаті, який штампує 
знецінювані долари, і на воєнних операціях проти бага-
тих нафтою країн Близького Сходу, — і там  визрів народ-
ний протест проти  засилля й вседозволеності олігархів. 
Масовий рух  спрямований проти свавілля банкірів та 
фінансових спекулянтів, проти таких монстрів, як МВФ 
і Світовий банк. У Нью-Йорку спалахнула найбільша  за 
останнє десятиліття акція «Захопи Уолл-стріт!», учас-
ники якої висловили своє невдоволення соціальною 
нерівністю й високим рівнем безробіття в країні, а також 
тим, що політики насамперед допомагають корпораціям. 
Реакція влади була злякано-однозначною: поліція за-
арештувала більше 700 чоловік протестуючих проти 
«фінансового тероризму» у США.

Протести охопили Іспанію, Грецію, Італію, Велико-
британію  та інші країни. Мільйони людей об'єдналися 
під червоними прапорами, вимагаючи не подачок від бур-
жуазних урядів і корпорацій, – вони об'єдналися заради 
політичної боротьби за владу для «99% простого народу, а 
не 1 % олігархів». І не випадково знову над планетою лунає 
комуністичний гімн – «Інтернаціонал».

Французькі ліві вперше в історії П'ятої республіки 
(з 1958 року) одержали абсолютну більшість голосів у 
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верхній палаті парламенту.  Очолив  сенат представник 
Соціалістичної партії Жан-П'єр Бель, із 347 сенаторів 
його підтримали 179 колег. «Ми знаємо, що Франція по-
винна змінитися... Позитивний вихід може бути тільки з 
нашою вірністю цінностям соціальної справедливості...» 

— заявив після обрання Бель.
Услід за цим французи відмовили в довір'ї Ніколя 

Саркозі  і обрали президентом соціаліста Франсуа Ол-
ланда, який обіцяє підняти мінімальний рівень оплати 
праці, створити додатково десятки  тисяч робочих місць, 
знизити пенсійний вік для деяких категорій громадян, 
підвищити податки для багатих тощо. Словом, новий 
президент виступає за справедливішу Францію.

А якщо згадати більш ранні хронологічні події, мож-
на говорити про Чеську республіку, де в кількох областях  
на  місцевих виборах  перемогла збірна команда лівих 

— комуністів та соціал-демократів. Що вже казати про 
Грецію? Телевізійна картинка мітингуючих людей із чер-
воними прапорами стала звичною. Грецький народ рішуче 
протестує проти проведення політики «жорсткої економії» 
за рахунок широких мас в обмін на кредити ЄС та МВФ.

У будь-якому разі лівий поворот, особливо на муні-
ципальному рівні, почався не сьогодні, а кілька років тому. 
І на початок десятиліття з 27 країн-членів Європейського 
союзу вже третина держав мають ліві уряди.

І це в Європі, населення якої належить до приві-
лейованої меншості людства, — так званого «золотого 
мільярда»! Однак і європейці починають розуміти: світова 
криза підвела людство до межі фатального вибору.

І цей вибір складається лише із двох шляхів розвитку: 
або реформування світу на принципах соціальної справедли-
вості, або – панування транснаціональної, терористичної за 
своєю суттю  диктатури фінансової олігархії.

Глухий кут, у який завів людство глобальний капіта-
лізм, з історичною неминучістю привів суспільство до 
лівого повороту.
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Китай, Індія та Південно-Східна Азія готують у 

певному розумінні матеріально-технічну базу гряду-
щого суспільного перевороту, латиноамериканський 
«соціалізм» XXI століття реально протистоїть світовій 
експансії американських капіталістичних  цінностей.   
А  посилення лівих у країнах Європи загрожує самому 
існуванню світового капіталізму. Олігархи відчувають це 
й розуміють ступінь загрози.

У таких умовах на радикальні кроки пішли навіть 
США, ввівши знижені й нульові ставки кредитів для реаль-
ного сектора економіки, збільшивши держфінансування 
освіти й охорони здоров'я. А це, між іншим, – більше 
500 мільярдів доларів, вкладених у майбутнє фактично  
соціалістичним способом. 

Це, звичайно,  треба оцінювати передусім як вимушені 
кроки буржуазії, її намагання не втратити своїх позицій 
під впливом кризи, але це й ознака того, що у світову 
політику повертається час лівих ідей і цінностей.

Ще  раз наголосимо на тому, що зазначені  процеси 
відбуваються в більшості благополучних на вигляд захід-
них  країн. Хоча там, на відміну від України, все-таки 
існує певний баланс інтересів між найманою працею й 
капіталом. Проте виборці починають прислухатися до го-
лосу розуму, відмовляються від колишньої безмежної віри 
в праві партії та їхні обіцянки і голосують за партії лівого 
спрямування, вбачаючи у них силу, здатну витіснити з жит-
тя ті  загрози, які постійно несе в собі капіталізм.

                 Поглиблення економічної кризи
               й загострення  класових протиріч

Водночас світовий капіталізм дедалі глибше зану-
рюється в хаос. Падає промислове виробництво, на межі 
прірви балансує фінансова система. Спроби пожвавити 
економіку за рахунок безконтрольної емісії так званих 
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резервних валют — долара, євро та єни — лише розганя-
ють інфляцію і погіршують становище. 

Для великого капіталу, який править буржуазним 
світом, залишився єдиний шлях до порятунку — вижи-
ти за рахунок посилення експлуатації трудящих. Тому 
«заможний клас» став на шлях цілковитого демонтажу 
соціальних завоювань.

Особливо цинічними є дії глобального капіталу й бур-
жуазних урядів, які обслуговують його інтереси, у світлі 
того факту, що різке посилення експлуатації трудящих 
вони пишномовно охрестили «антикризовими заходами». 
Для переважної більшості країн така своєрідна «тур-
бота про суспільне благо» обертається стрімким зро-
станням державного боргу, урізуванням соціальних 
видатків і масовими звільненнями. У результаті багато 
ще вчора успішних держав сьогодні стоять перед загро-
зою «суверенного» банкрутства, щодня збільшується 
світова армія безробітних, зростає зубожіння народу, 
множаться соціальні хвороби. У такій ситуації цілком 
закономірно, що конфлікт між працею й капіталом 
вкрай загострюється. 

Дедалі відчутніше проявляється й зростання про-
тиріч усередині панівного класу. Використовуючи 
національні уряди, капіталісти різних країн ведуть за-
пеклу боротьбу за виживання із подібними до себе. 
Навіть відносини між формальними союзниками по 
імперіалістичному табору стали дедалі відчутніше виз-
начатися формулою «помри ти сьогодні, а я завтра». І 
ось уже американські банки й рейтингові агентства, 
не покладаючи рук, знищують фінансову систему 
Європейського союзу. Мотив зрозумілий: за рахунок 
кризи в ЄС залучити додаткові капітали, відстрочивши 
тим самим власне банкрутство й крах долара. 

Разом з тим зростає конкуренція між старими й но-
вими центрами світової економіки. Країни, що розвива-
ються, більше не хочуть мовчки відігравати роль сиро-
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винних придатків і звалищ шкідливих відходів Америки 
та Європи. Помітно змінюється їх фінансова й валютна 
політика; вони дедалі частіше намагаються координувати 
свої дії. Імперіалістична модель глобалізації, основана на 
тотальному домінуванні Заходу на чолі зі Сполученими 
Штатами Америки, тріщить по швах. 

На цьому тлі відчутно зростає міжнародне напружен-
ня. Прагнучи зберегти світову неоколоніальну систе-
му, імперіалісти втягують планету в безодню збройних 
конфліктів, низку валютних, торговельних, інформаційних 
воєн.

Як і попереджали комуністи, приватновласницький 
лад виявився нездатним забезпечити безкризовий роз-
виток і мирне співробітництво між країнами й народами. 
Більше того, глобальний капітал перетворився на головну 
загрозу для людства. Заради збереження буржуазної систе-
ми він нещадно експлуатує трудящих, згортає демократію, 
припиняє інакомислення, силою придушує соціальний про-
тест, породжує загрозу нової світової війни. 

Посилення капіталістичної реакції — це виклик 
усім прогресивним силам земної кулі. Навіть перемо-
га соціалізму в одній окремо взятій країні не дозволить 
ефективно протистояти натиску олігополії. Сьогодні 
питання стоїть руба: або людству вдасться здійснити 
глобальний лівий поворот, або світ зануриться в нове 
середньовіччя — період нескінченних воєн і тотального 
безправ’я трудящих. Тому настав час остаточно подолати 
замкнутість комуністичного руху в «національних» межах. 
Наша міжнародна діяльність повинна бути спрямована не 
тільки на зміцнення зв’язків між братніми партіями, а й на 
вироблення й просування моделі світових відносин, альтер-
нативних буржуазній глобалізації. 

Є всі підстави сподіватися, що таку позицію підтримає 
більшість населення планети. Адже головним результа-
том нинішньої кризи стало руйнування ілюзії соціальної 
захищеності трудящих в умовах капіталістичної формації. 
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Вибудувана фінансовим капіталом модель еконо-
міки «кредиту й споживання» дозволяла тривалий час 
ретушувати соціальні протиріччя. Постійно зменшу-
вана ставка за споживчими й іпотечними кредитами, 
готовність банків продовжити кредит, приймати лише 
відсотки за позикою дозволяли і далі нарощувати масо-
ве споживання за рахунок відчуження майбутньої праці. 
Незважаючи на те, що реальні доходи населення з ура-
хуванням інфляції падали, а борги постійно  зростали, у 
значної частини трудящих виникло відчуття комфорту, 
захищеності й доступності соціальних благ. 

Ця тенденція була характерною для всіх країн так 
званого «золотого мільярда» та деяких індустріально роз-
винутих держав Азії й Латинської Америки. Доки піраміда 
боргів і споживання розросталася, питання справедливого 
розподілу додаткової вартості й винагороди за працю вия-
вилися витісненими на периферію свідомості трудящих. Так 
виник міф про «капіталізм із людським обличчям». 

Однак щойно почалася криза, відсоткові ставки 
різко підскочили, дешевий кредит зник, майно трудя-
щих знецінилося, зросло безробіття. «Щасливий спожи-
вач» вмить перетворився на неспроможного боржника. 
Тільки в США в 2008 —2011 роках кількість банкрутств за 
іпотечними кредитами зросла до 800—900 тис. на рік, а за 
споживчими — більш ніж до мільйона.

Маски скинуті. На практиці «споживчий капіталізм» 
виявився ще одним витонченим способом експлуатації. Ті, 
хто продавав банкам результати своєї майбутньої праці, 
фактично не купували майно, а брали його в оренду. 
Тепер для того, щоб не втратити придбані блага, вони 
повинні виплачувати кабальні відсотки за кредитом і, не 
покладаючи рук, «горбатитися» на роботодавця, боячись 
виступити на захист своїх прав, оскільки над ними дамо-
кловим мечем висить загроза опинитися на вулиці без 
засобів до існування. Такі реалії сучасного капіталізму 
для трудових класів. 
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Ще однією жорстокою реальністю для них стало роз-

чарування у здатності й бажанні експлуататорської дер-
жави захистити їхні інтереси. 

До кризи буржуазні партії та уряди змагалися в 
демонстрації «турботи про благо населення», звеличува-
ли необхідність забезпечення політичних, економічних, 
соціальних прав громадян. Вони гучно розумували про 
тристороннє партнерство між бізнесом, державою й 
суспільством, теоретизували про середній клас і суспільне 
благо.

Тепер, в умовах кризи, великий капітал і буржуаз-
на держава відмовилися від підтримки ілюзії соціальної 
відповідальності. У більшості країн, які зіткнулися з різким 
погіршенням економічної ситуації, взятий курс на врятуван-
ня великого капіталу за рахунок населення. 

На тлі багатомільярдних програм урятування фінан-
сово-банківського сектора відбулося підвищення пода-
тків на споживання. У Греції, Португалії, Угорщині різко 
збільшені ставки ПДВ, у тому числі на базові товари й 
послуги. У більшості країн Європейського союзу зріс 
пенсійний вік. Так, в Італії його підвищили з 60-ти до 66 
років, у Німеччині — з 65-ти до 67-ми, у Франції — з 60-
ти до 62 років. 

У багатьох країнах відбулося скорочення зарплат і 
пенсій. Зокрема, у Греції, перетвореній на плацдарм для 
ліберальних експериментів, зарплати держслужбовців 
урізали на 20%, пенсії зменшили на 40—50%. Водно-
час практично у всіх державах «золотого мільярда» три-
вають масові скорочення державних і муніципальних 
службовців. 

«Скидання» соціальних зобов’язань із боку капіталу й 
буржуазної держави закономірно призвело до зростання 
народного невдоволення. Мільйони трудящих піднялися 
на захист своїх прав, збільшується кількість демонстрацій, 
активізується страйкова боротьба.
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Сьогодні масовий соціальний протест, який роз-
почався в деяких країнах Європи ще в 2009—2010 ро-
ках, поширився на інші континенти. У жовтні 2011 року 
на боротьбу проти глобальної фінансової олігархії, за-
силля транснаціональних корпорацій, всевладдя МВФ 
і асоціальної політики буржуазних урядів піднялися 
трудящі 82 країн світу. 

До антикапіталістичного руху масово підключаються 
профспілки. Поширеною формою протестних дій ста-
ли загальнонаціональні страйки. Кількість трудящих, 
які беруть участь у страйках, зростає. Приміром, у не-
давньому страйку працівників державного сектора у 
Великобританії взяли участь більше 2 мільйонів чоловік.  
Відповіддю на  намагання британської буржуазії перекла-
сти труднощі кризи на плечі простих людей  стала веле-
людна лондонська  демонстрація, в якій    взяли участь і 
тисячі поліцейських.

Важливо, що відбуваються трансформація й радика-
лізація вимог протестуючих. Від соціально-економічних 
гасел вони дедалі частіше переходять до політичних ви-
мог.

Наприклад, в Окленді (США, штат Каліфорнія) у 
листопаді 2011 року протестуючі проголосили себе «Окле-
ндською Комуною», підкреслюючи свою спадкоємність 
із першою у світі пролетарською державою — Паризькою 
Комуною 1871 року. Їхні вимоги вийшли далеко за межі 
звичайних для Сполучених Штатів Америки протестів,  
перетворившись на заклики до зміни економічної й 
політичної системи. 

Сьогодні стає зрозумілішим   й інше: хвалена західна 
демократія — це фіговий листок, який прикриває диктатуру 
буржуазії. 

Як реагують буржуазні уряди на справедливе народ-
не обурення? Вони забороняють акції протесту, масово 
застосовують силу для розгону мирних маніфестацій 
трудящих. Жодне із прийнятих владою рішень щодо 
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ущемлення соціальних прав громадян не пройшло про-
цедуру референдуму або хоча б дорадчого плебісциту. 
Варто було уряду Г. Папандреу в Греції лише заїкнутися 
про проведення загального референдуму щодо цих пи-
тань, як під тиском євробюрократії, МВФ і США він 
змушений був піти у відставку. 

Висновок очевидний:  експлуататорська держава в 
умовах кризи без будь-яких церемоній показує себе палицею, 
за допомогою якої великий капітал вибиває гроші з трудя-
щих. Причому всі формально «незалежні» буржуазні уряди й 
партії, як під копірку, виконують вимоги транснаціональних 
центрів управління, директиви емісарів Міжнародного ва-
лютного фонду, чиновників із Брюсселя й наглядачів із Ва-
шингтона. Перед народами Європи й усього світу реально по-
стала загроза остаточної втрати суверенітету й незалежності 
на користь наднаціональних структур, які перебувають під 
управлінням глобального фінансового спрута. 

       Криза «помірності»: між комуністами і наці

Економічна криза, яка розхитує світову капіталісти-
чну систему, продемонструвала абсолютну схожість 
більшості правлячих режимів. Незалежно від рівня 
«розвинутості» країни й партійної прив’язки її верхівки 
(а тут усього вистачає — лібералів, консерваторів, соціал-
демократів, християнських соціалістів і демократів, та й 
просто соціалістів) ми бачимо реалізацію однієї й тієї ж 
програми скорочення соціальних видатків. Іноді ці за-
ходи проводяться блискавично й безцеремонно. Іноді — 
під зразково-показові нарікання щодо їх нібито життєвої 
необхідності в умовах кризи. Але факт залишається фак-
том: жодна з буржуазних партій, яка прижилася у владі, 
не порушує питання про усунення основної причини 
соціально-економічних труднощів — спекулятивного 
способу одержання прибутків. Банкіри, великі власники, 
трейдери оголошені «священною коровою», яку в жод-
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ному разі чіпати не можна. Буржуазна пропаганда малює 
страшні картини занепаду й руйнування, в які нібито за-
нуриться світ у разі, якщо почнеться ущемлення інтересів 
капіталу.

Однак чим далі, тим стає очевиднішим: занепад і 
руйнування приходять до трудових класів тим швидше, 
чим більше коштів витрачається на захист надприбутків 
олігархів. А отже, немає жодного сенсу вірити буржуаз-
ним страшилкам.

Крах капіталізму буде не кінцем, а початком шляху до 
процвітаючого й справедливого суспільства. Усі без ви-
нятку буржуазні партії ігнорують цей незаперечний вис-
новок. Вони не хочуть виступати проти диктату грошових 
мішків, які купують не тільки яхти, автомобілі, особняки, 
але й політиків.

Корупційний симбіоз олігархічних груп і буржуаз-
них «демократів» більше не сховати за димовою завісою 
олігархічної пропаганди. Вкрай загострені протиріччя, не-
примиренна ворожість праці й капіталу — це та реальність, 
з якою зіткнулися трудящі всіх країн. І вона несе пряму 
загрозу системі політичного панування буржуазії. 

Економічна криза з усією очевидністю показала хибність 
тези про соціальне партнерство праці й капіталу, якою до-
вго морочили голову населенню. Не може бути дружби між 
робітником і хазяїном-паразитом, який живе за його ра-
хунок. А це означає, що настав час іншої політики й інших 
політичних сил. Показово, що навіть у головній цитаделі 
сучасного капіталізму — США — трудящі-бунтівники ви-
сунули гасло створення робітничої партії, яка б поклала 
край нескінченному республікансько-демократичному 
«танго». 

Потуги буржуазних політиків усіх мастей обілити 
експлуататорський лад приречені на провал. Капіталізм 
став загрозою для світової спільноти, несучи  з со-
бою смерть і злидні. Цю істину не сховати за убогим 
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популізмом і обіцянками соціальних подачок, «як тільки 
все владнається».

Чи усвідомлюють буржуазні політики згубність сво-
го курсу для суспільства? Напевно!  Але таким політикам, 
які діють від імені й за дорученням капіталу, плювати 
на людей. Буржуазні політичні діячі, які вихваляють-
ся своєю «виваженістю» і «поміркованістю», навіть не 
допускають думки про можливість проведення іншого, 
антиолігархічного, соціалістичного курсу. Слова «націо-
налізація», «плановість», «боротьба зі спекуляціями» ви-
кликають у них непідробний жах. 

І  це  стало сигналом для трудящих. Криза допомагає 
їм відділяти зерна від плевел. Ідеї соціалізму розпочина-
ють  наступ  на всіх континентах. Експлуатовані люди  
швидко позбуваються соціал-демократичного прими-
ренського заціпеніння. В авангард боротьби висуваються 
комуністичні й робітничі партії. Зокрема, зростання впливу 
марксистсько-ленінських ідей проявляється в результатах 
виборів у багатьох європейських і пострадянських країнах. 
Франція, Іспанія, Греція, Данія, Росія — безсумнівно, цей 
перелік буде продовжений. Його невдовзі має поповнити 
й Україна. 

Однак в умовах масового розчарування в буржуазній 
демократії разом зі зростанням популярності комуністичних 
і робітничих партій посилюється вплив їх ідейно-
політичних антиподів — націоналістів. Не маючи іншого 
способу запобігти соціалістичному повороту, капітал 
вдається до перевірених засобів — спускає з повідка пра-
вих екстремістів, які за допомогою нахабної брехні й не-
стримного популізму відвертають увагу людини праці від 
справжньої суті класових протиріч, намагаючись надати 
їм етнічного забарвлення.

Щодо націоналістів, то ці пани агресивні й радика-
льні за своєю природою. Виступаючи проти обридлої 
населенню буржуазної демократії й прагнучи вста-
новлення прямої диктатури великого капіталу, вони 
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на певному етапі сприймаються доведеним до відчаю 
обивателем як антиолігархічний «лом». Тим більше,  що 
в такі часи різкого зубожіння більшості населення, як 
нинішні, ці ланцюгові пси буржуазії добряче розбав-
ляють свої ксенофобські гасла соціальною демагогією. 
Причому чим ця демагогія нестримніша, тим більшу 
цінність становлять вони для панівного класу.

Тому націоналісти, незалежно від ступеня викори-
стовуваної ними «лівої» риторики, залишаються в переліку 
головних супротивників трудящих. А отже, і комуністичних 
партій. 

Між комуністами й націоналістами (навіть якщо 
ті експлуатують соціалістську риторику) є принципо-
ва відмінність. Комуністи виступають за ліквідацію експ-
луатації людини людиною й перетворення глобалізму на 
інтернаціоналізм — систему міжнародних відносин, які 
унеможливлюють гноблення одних країн і народів 
іншими. Націоналісти ж не заміряються на експлуата-
торський лад і говорять про подолання глобалізму шляхом 
стимулювання національного егоїзму, яке може обернутися 
міжнародними конфліктами й заміною «заретушованого» 
фінансового панування одних країн над іншими системою 
відкритого диктату й колоніалізму.

      Радикалізація протесту: кількість проти якості

Ще раз повторимо: економічна криза наочно демон-
струє занепад буржуазної демократії. Зрада інтересів 
виборців перетворилася на візитну картку політиків, які 
представляють інтереси панівного класу. Діяльність бур-
жуазних урядів звелася до систематичного ущемлення 
прав трудової більшості на користь капіталу. 

У таких умовах природним стає зростання суспіль-
ного запиту на радикальні методи розв’язання гострих 
класових протиріч. Те, чого можна було добиватися пар-
ламентськими методами в умовах економічного піднесення, 
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а саме: істотних соціальних поступок з боку капіталу — 
сьогодні недосяжне.

У благополучні  часи  буржуазія схильна «погратися в 
репутацію». Вона дозволяє лівим сформувати політичне 
представництво в органах влади. Під тиском цього пред-
ставництва капітал навіть приймає деякі пропозиції 
комуністів.

У період кризи «ігри в репутацію» припиняються. 
Соціальні завоювання «мирної епохи» в буржуазному 
суспільстві згортаються, незважаючи на  ліві кампанії та  
підтримку їх з боку населення. Ослаблення протиріч не 
приносять і вибори, результати яких фальсифікуються.

Саме тому на порядок денний з особливою гостро-
тою висувається питання про радикалізацію політичної 
діяльності комуністів. Вимагати підвищення зарплат і до-
помог явно недостатньо в нинішніх реаліях. Замикати 
суспільний протест на такій «програмі-супермінімумі» мо-
жуть лише пособники капіталу. 

Для комуністів  актуальним є прихід до влади, 
заміна диктатури капіталу диктатурою праці, проведен-
ня соціалістичних реформ. І нехай нікого не лякає сло-
во «диктатура» у даному контексті! Адже беззастереж-
на реалізація волі трудової більшості — це і є справжня 
демократія в дії.

Часто мають місце невиправдані спроби оцінити 
«радикальність» з позицій розгнузданості й руйнівності 
вуличних виступів, підійти до цього непростого питан-
ня з кількісними критеріями. З такої точки зору, чим 
більше розбито вікон, спалено автомобілів, захоплено 
адміністративних будівель, тим нібито швидше капітулює 
буржуазія.

Такий спосіб мислення й дій характерний для 
анархіствуючих течій, котрі, на жаль, мають сьогодні пев-
ну підтримку в динамічному молодіжному середовищі. 
Свідчення цього — події в Греції, Італії й Великобританії.
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По суті, анархісти та їм подібні виконують роль про-
вокаторів, новоявлених «попів гапонів», які грають на 
руку капіталу, котрий розгортає у зв’язку з їхніми діями 
«боротьбу з хаосом» і тим самим знаходить пристойне 
обґрунтування для застосування репресивних заходів 
проти трудящих.

Розвиток подій переконливо демонструє неефек-
тивність «кількісного» розуміння радикальності. Істин-
ним же є радикалізм, спрямований на прихід до влади 
політичних сил, мета яких — не «примус» експлуататорів 
до «відповідальної поведінки», а знищення капіталістичної 
моделі в цілому. 

Ми, комуністи, розуміємо радикальність не як вуличну 
«бузу», а як організовану рішучу боротьбу за глибокі соціа-
лістичні реформування, можливі лише після здійснення 
політичної революції. А чи буде ця революція мирною,  то 
це залежить тільки від ступеня егоїзму й  далекоглядності 
експлуататорів.

   Тактика боротьби й завдання комуністів України

Сучасний момент революційної боротьби за владу 
трудящих ставить перед комуністами України низку за-
вдань.

По-перше, всіма силами необхідно протидіяти поши-
ренню буржуазного пропагандистського міфу про причи-
ни виникнення економічної кризи. За офіційною версією, 
такими є «лінощі» і «споживацтво» трудових класів, які, 
мовляв, хочуть жити краще, ніж дозволяють їхні доходи. 
При цьому за межі обговорення шулерськи виводиться 
грабіжницький характер дій олігархів, які розкручують 
маховик фінансових махінацій і ухиляються від сплати 
податків зі зростаючого прибутку, який одержують у тому 
числі й за рахунок ужорсточення експлуатації найманої 
праці. Комуністи повинні допомогти трудовим класам 
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подолати «комплекс вини», безсоромно нав’язуваний їм 
буржуазною пропагандою.

По-друге, наш обов’язок — забезпечити глибоке про-
никнення комуністичного впливу в трудові колективи. У 
першу чергу — великих промислових підприємств. Осо-
бливо там, де має місце компактне розселення людей, які 
працюють на них. У цьому випадку  істотно спрощується 
завдання поширення ідейного впливу комуністів на  жит-
тя робітників. 

По-третє, слід вести непримиренну боротьбу з націо-
налістичними структурами, які намагаються прорости 
у трудових колективах. До останнього часу український 
націоналізм був територіально-культурним явищем. 
Його «соціалізація», експансія у сферу трудових відносин,  
самоорганізації громад,  причому як на  Заході, так і на 
Сході й Півдні України, загрожує  перспективам лівого 
повороту. Її потрібно припинити!

По-четверте, необхідно розмежуватися із силами, 
які проповідують насильство заради насильства. Їхні 
псевдореволюційні спроби використати  «радикалізм» як 
зброю проти буржуазного порядку можуть призвести до 
непередбачених наслідків. Комуністичний рух ризикує 
стати заручником деструктивної стихії, втратити статус 
носія альтернативної моделі організації суспільства.

По-п’яте, у боротьбі за владу трудящих не можна забу-
вати слова К. Маркса, що для здійснення революційного 
стрибка до соціалізму недостатньо оволодіти буржу-
азною державною машиною — її потрібно зламати. 
Правильність і універсальність цієї аксіоми марксизму 
не підлягає сумніву. Адже створені за ескізами і під на-
глядом буржуазії владна вертикаль, місцеве самовря-
дування, правоохоронні структури, заклади освіти й 
виховання, соціальні служби експлуататорської держа-
ви — всі вони пристосовані для обслуговування класо-
вих інтересів капіталу. Отже, комуністи, прийшовши до 
влади, не зможуть обпертися на них у реалізації своєї 
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платформи. Ці структури доведеться зламати,  вико-
риставши, як учив В.І. Ленін, усе цінне з організації 
управління, створене капіталізмом.  При цьому  партія 
не допустить, щоб крах капіталістичного ладу призвів 
до періоду лихоліття, суспільної нестабільності чи 
навіть до короткочасного погіршення становища хоча б 
невеликої частини трудящих. Тому вже зараз необхідно 
потурбуватися про те, щоб сприяти формуванню «знизу» 
альтернативних офіційним державним органам структур 
народовладдя, подібних до тих, якими були Ради в 1917 
році. Вони стануть оплотом боротьби проти капіталізму, 
а після перемоги над ним — політичною основою влади 
трудящих. 

Створення таких структур — аж ніяк не утопія. Аль-
тернативна капіталізму політична система вже сьогодні, 
на наших очах, із проекту перетворюється на «тіньову» 
реальність. Як на приклад, пошлюся на досвід згадуваної 
вище «Оклендської Комуни», коли під час масових 
протестів почали стихійно складатися неформальні 
органи соціальної допомоги, підтримки порядку, 
життєзабезпечення. В цьому випадку соціалістична аль-
тернатива експлуататорській державі набуває реальних 
обрисів.

Звичайно, оскільки успішне вирішення комуністами 
зазначених завдань становить пряму загрозу буржуазній 
владі, вона робитиме все для того, щоб цьому перешкоди-
ти. Можна не сумніватися: в міру наростання системної 
кризи капіталізму спрямоване проти комуністів  бур-
жуазне цькування посилюватиметься з кожним днем, 
ставатиме дедалі злобнішим і агресивнішим, все більше 
виходитиме за правові рамки. Але ми обов’язково 
витримаємо ворожий натиск і переможемо, бо за нами 

— трудовий народ і правда історії!
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   АНТИКРИЗОВА  ПРОГРАМА  КОМУНІСТІВ – 
ЧІТКИЙ ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

Серед модернізаційно-інтелектуальних кроків, зробле-
них Компартією після  44-го з'їзду, найважливішим ста-
ла підготовка «Антикризової  програми». Наша партія є 
єдиною політичною силою в країні, яка запропонувала 
реальну програму виходу України з  гнітючого становища 
ресурсно-сировинного придатка  капіталістичного світу, 
вимираючої країни,  в яке за 20 років завели її ліберальні 
реформатори й агресивні націоналісти. 

Презентація програми на зустрічах з журналістами, 
роз'яснення партійним активом  її положень привер-
нули увагу до цього грунтовного і вкрай необхідного 
суспільству документа. Серйозні аналітики підкреслюють 
реалістичність і виваженість програми, її спрямованість  
на відновлення й всебічну модернізацію народного го-
сподарства країни – основи зростання добробуту наших 
співвітчизників, забезпечення їх конституційних прав і 
свобод. Наша програма – не набір гасел, а реальний план 
дій.

Чим викликана необхідність розробки такого ком-
плексного документа?

По-перше, в країні триває економічна криза. Дефіцит 
торговельного балансу (перевищення імпорту над  ек-
спортом) порівняно з аналогічним періодом минулого 
року збільшився вдвічі. Фактично країна продовжує ви-
трачати більше, ніж заробляє, а це загрожує обвалом кур-
су гривні, що призведе до соціальної катастрофи.

По-друге, можна констатувати, що навіть без падіння 
курсу гривні соціальний дефолт уже став реальністю. 
Уряд фактично відмовився від  реалізації закріплених 
Конституцією соціальних гарантій. 
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По-третє, соціальна напруга в суспільстві наростає, 

довіра до влади катастрофічно падає. Окремі антикризові 
заходи, що ухвалювалися урядом, спроби  боротися з кри-
зою в ручному режимі виявилися неефективними. А ряд 
пропонованих ним заходів мають відверто популістський 
характер. Та головне полягає в тому, що в країні відсутня 
система антикризових дій. Країна пливе за течією, уряд 
молиться на кредити МВФ і заговорює народові зуби 
обіцянками чогось примарного й недосяжного.

Комуністи не мають права пасивно спостерігати за 
таким розвитком подій у країні. Цинічні міркування типу 
«чим гірше, тим краще» залишаємо іншим, так званим 
«опозиціонерам» з буржуазного табору, які готові зруйну-
вати країну заради того, аби повернути собі владу. 

Ось чому Компартія  розробила й представила суспі-
льству свою антикризову програму й буде наполягати 
на тому, щоб ця програма була обговорена Кабінетом 
міністрів і реалізована.

Наша програма розроблена за участю авторитетних 
фахівців, учених. Вона, по-перше, грунтується на світовому 
досвіді боротьби із кризами у ліберальній ринковій 
економіці на нинішньому етапі її розвитку, а по-друге, 

–враховує думку народу, виражену в ході ініційованого 
нашою партією Народного референдуму. Основні питан-
ня запропонованої нами антикризової програми в рам-
ках референдуму одержали підтримку більш ніж півтора 
мільйона громадян країни. 

До нинішньої кризи країна йшла вже давно. Два де-
сятки років буржуазна влада годує  народ  обіцянками 
квітучої демократії, ринкового раю й економічного 
процвітання держави. А  за цей час промисловість і 
сільське господарство були приватизовані й розгромлені, 
природні багатства України розпродані й розкрадені. 
Школи й вузи, музеї й театри поставлені на одну дошку 
з комерційними кіосками. Олігархи та їхні продажні чи-
новники нестримно збагачуються за рахунок пограбу-
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вання більшості народу. Українська влада, орієнтована 
на Євросоюз, вперто не хоче бачити інші, позитивні 
приклади стабільного економічного зростання. Хоча 
досвід  Народного Китаю, соціалістичного  В'єтнаму на-
очно доводить життєву силу соціалістичних принципів 
в економіці.

Звідси висновок: вихід із кризи не може бути знайдений 
у межах нинішньої сформованої  в нашій країні соціально-
економічної моделі, яка  залежить від світових криз 
капіталізму. Якщо Україна прагне створити в суспільстві 
принципово нову ситуацію, то необхідно створити  нову мо-
дель соціально-економічної політики держави.

У нашій програмі врахований вітчизняний і світовий 
досвід, насамперед досвід Радянського Союзу. Цей досвід  
показує, що концентрація ресурсів – інтелектуальних, 
управлінських, технологічних, фінансових, організаційних 

– дала змогу  зробити потужний цивілізаційний ривок від 
відсталої аграрної держави до рівня наддержави. Сильне 
державне регулювання й планова економіка – саме за-
вдяки цьому СРСР здійснив індустріалізацію, відновив 
зруйноване народне господарство після війни, вийшов 
на передові позиції у світі. В країні  протягом 50–60-х 
років зростав  валовий внутрішній продукт (ВВП)  і од-
ночасно збільшувалася частка державних (соціальних) 
витрат. Це служило сильним стимулом для забезпечен-
ня високих темпів розвитку. Багато в чому були схожи-
ми підходи  Франкліна Рузвельта при  виведенні США з 
Великої депресії у 30-х роках минулого століття. Такий 
же підхід допоміг соціалістичному Китаю перетворитися 
на могутній центр світової економіки,   гідно витримати 
удар світової кризи. Одним з перших кроків економічних 
реформ у Південній Кореї в 1960–70 роках, поряд з 
націоналізацією комерційних банків, було введення 
обов'язкового п'ятирічного державного планування, яке 
зберігається донині.
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Розробляючи антикризову програму, Компартія ви-

ходила з того, що реальна й здійсненна програма  повинна 
бути комплексною, прив'язаною до часу й ресурсів, опи-
ратися на закони, складатися із системно взаємозалежних 
елементів.

По-перше, мати конкретні параметри, строки й етапи 
реалізації.

По-друге, програма, не підкріплена законами, – 
це лише слова, обман людей. Якщо ж програма буде 
закріплена на рівні закону,  то хто б не був при владі зав-
тра, він  повинен  її виконувати, що гарантує досягнення 
результату.

По-третє, гарантією успіху програми є народна довіра 
й підтримка. 

По-четверте, важливе значення має системний підхід, 
взаємозв'язок елементів антикризового плану. Ніякі 
соціальні обіцянки не можуть бути виконані, якщо вони 
не опираються на матеріальний фундамент. Тому необхідно 
стимулювати реальний сектор економіки, вести розумну по-
даткову й бюджетну політику, а  це, в свою чергу, дозволить 
створити основу для сильної соціальної політики.

        ЗАВДАННЯ:  ПІДНЯТИ РЕАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

«Базарно-сировинний» варіант економіки, що на-
саджувався в Україні після проголошення незалежності,  
привів її на грань банкрутства, обернувся  деіндустріаліза-
цією країни. 

Для виходу із кризи потрібна принципово інша 
економічна політика. Країні вкрай необхідні: нова 
індустріалізація, технічне переозброєння промисловості, 
відновлення й модернізація сільського господарства, 
створення умов для зростання  продуктивності праці. 
Тільки таким шляхом можна змінити перекошену струк-
туру економіки, створити нові робочі місця й забезпечи-
ти підвищення рівня життя громадян.
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КПУ пропонує створити систему пріоритетної підтри-
мки вітчизняного товаровиробника шляхом:

– консолідації державної власності, створення по-
тужних галузевих вертикально-інтегрованих компаній, 
надзвичайні й довгострокові програми їх розвитку й 
технологічного переоснащення;

– створення механізмів бюджетної підтримки мо-
дернізації, технологічного відновлення й забезпечення 
інноваційної діяльності державних підприємств за раху-
нок перерозподілу доходів від ресурсної ренти, доходів 
державних монополій, а також залучення заощаджень 
громадян під тверді гарантії держави;

–закріплення на законодавчому рівні контроль-
них показників витрат підприємств і галузей на наукові 
розробки й створення нових робочих місць у державно-
му секторі економіки – загалом на рівні не нижче 10%  
ВВП;

– впровадження    програми розвитку національного 
оборонно-промислового комплексу. Передбачити си-
стему державного стимулювання розробки й впровад-
ження технологій подвійного призначення, які можуть 
використовуватися як в оборонній, так і в цивільній 
промисловості;

–спрощення процедури державної реєстрації й 
ліцензування приватних підприємств, у тому числі з 
іноземним капіталом, що випускають високотехнологічну 
продукцію або працюють над розробкою 5-го, 6-го тех-
нологічних укладів. Запровадити для таких підприємств і 
установ спрощену процедуру звітності й податкові пільги 
строком до 15 років;

–пільгового кредитування державними банками про-
мислових підприємств, орієнтованих на внутрішній спо-
живчий ринок;

–надання пільг і преференцій для виробництв, що ви-
пускають високотехнологічну й конкурентоспроможну 
на світовому ринку продукцію;
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–переорієнтації будівельного комплексу на задово-

лення потреб населення в житлі, забезпечення державної 
підтримки  будівництву доступного й соціального житла.                     

Для попередження корупції, недопущення  злочинних 
нецільових розтрат державних ресурсів надзвичайно  важ-
ливе значення має ефективне державне управління витрата-
ми бюджету, що мають інвестиційний напрямок. Для цього 
необхідно:

–провести аудит і впорядкувати  загальнодержавні й 
галузеві цільові програми, визначити в них конкретні цілі 
й завдання, сформувати критерії оцінки ефективності на 
всіх етапах реалізації цих програм;

–для підвищення ефективності державно-приватно-
го партнерства в реалізації інвестиційних проектів розро-
бити чітку систему визначення оптимальних пропорцій 
розподілу прибутку від інвестиційної діяльності або 
продукції (якщо це стосується створення спільних під-
приємств) між державою й інвестором;

–передбачити відповідальність посадових осіб під-
приємств державної форми власності за невиконання за-
вдань державних планів і програм. Зв'язати розмір опла-
ти праці й продовження строку контракту керівників 
держпідприємств із досягненням певних виробничих 
показників;

– посилити відповідальність головних розпорядників 
бюджетних коштів стосовно своєчасного розрахунку із 
суб'єктами господарювання за виконані роботи на дер-
жавне замовлення.

Основою нової економіки села мають стати  великі 
колективні господарства з високотехнологічним вироб-
ництвом. Для цього слід:

– підняти рівень державної підтримки сільського го-
сподарства до рівня передових країн, виділяти на розвиток  
агропромислового комплексу країни до 10% видаткової 
частини бюджету;
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–подолати дисбаланс цін на промислову й сільськогос-
подарську продукцію. Селяни повинні одержувати 
сільгосптехніку, ПММ, енергоресурси й добрива на 
вигідних для себе умовах;

– встановити мораторій на банкрутство сільськогос-
подарських підприємств;

–повернути практику державного замовлення на 
соціальну й стратегічну сільгосппродукцію, забезпечив-
ши її зберігання й розподіл у торгівлі за соціальними 
цінами через модернізацію  держфондів;

– ввести особливий режим сприяння й пільгові умо-
ви для сільгосппідприємств-кооперативів. Зокрема че-
рез впровадження спрощеної системи кредитування та-
ких підприємств, надання їм довгострокових і технічних 
кредитів, формування державного замовлення на 
сільськогосподарську продукцію і т.ін.;

– провести технічне переозброєння сільського госпо-
дарства. Уряд має прийняти й профінансувати програми 
розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування;

– посилити правові гарантії земельних прав селян- 
власників земельних паїв, запобігання незаконного 
відчуження земельної власності (рейдерства);

– збільшити державні інвестиції в інфраструктуру 
села й соціальні об'єкти. Передбачити виділення щорічно 
від 5 до 10% ВВП на розвиток інфраструктури сільської 
місцевості й населених пунктів.

           ЗАВДАННЯ:   РОЗУМНО  РОЗПОРЯДЖАТИСЯ

                             ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ

Державний бюджет України майже на 80% складається 
з податкових надходжень від доходів громадян, тобто з 
того, що вилучається безпосередньо з гаманців трудящих. 
А от олігархи за розкішні маєтки, яхти й вертольоти не 
платять, майже нічого не платять вони  зі своїх мільярдних 
прибутків, що переправляються ними  із України в офшо-
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ри. Їхні доходи або взагалі звільняються  від податку, або 
обкладаються за мінімальними ставками.

Наповнюваний податками з мізерних зарплат трудя-
щих держбюджет перетворився у своєрідну структуру до-
помоги багатим і надбагатим людям, які мають доступ до 
державних засобів. Навіть коли вибухнула криза, уряд не 
змінив своїх підходів і намагається боротися з кризою за 
рахунок зниження добробуту народу. 

Україні потрібен бюджет соціальної справедливості, 
орієнтований на захист інтересів працюючої більшості. 
Бюджет не повинен розкрадатися, його треба ефектив-
но використовувати й постійно наповнювати. Лише за  
цих умов він стане ефективним інструментом виведення 
країни із кризи.

Компартія України пропонує:
– негайно ввести соціально справедливу прогресив-

ну шкалу оподаткування доходів, застосовувану в усьому 
світі. Збільшити податок на доходи, що перевищують 100 
тисяч гривень за рік, – з 17 до 25%;

– ввести податок на пасивні доходи – роялті, дивіденди, 
бонуси, що перевищують 100 тисяч гривень на  рік;

– звільнити від сплати прибуткового податку неза-
можних громадян;

– ввести податок з купівлі предметів розкоші (яхт, 
літаків, вертольотів, престижних автомобілів з обсягом 
двигуна більше 2 літрів). Встановити разовий податок на 
придбання цих товарів на рівні 3% від ціни придбання;

– встановити державну монополію на виробництво й 
реалізацію алкоголю й тютюнових виробів;

– різко підвищити податки на торговельні операції, 
що мають явно виражений спекулятивний характер;

– звільнити від податку на додану вартість наукомісткі 
виробництва й наукову діяльність, а також частину при-
бутку, що направляється на науково-дослідні й дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР);
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– знизити податки для підприємств реального секто-
ра економіки й малого підприємництва;

– забезпечити диференціацію податку на додану 
вартість (ПДВ) для того, щоб споживчий кошик мало-
забезпечених верств населення містив меншу податкову 
складову. Зокрема, це стосується зменшення або скасу-
вання ПДВ на більшість соціальних продуктів харчуван-
ня вітчизняного виробництва й вітчизняні лікарські за-
соби;

– реалізувати програму «націоналізації капіталу» шля-
хом обмеження права на володіння акціями українських 
підприємств компаніями з офшорних зон у розмірі не 
більш 1% від статутного фонду. Таким чином, українські 
фінансово-промислові групи змушені будуть плати-
ти всі податки в нас у країні, за місцем перебування 
підприємств;

– переглянути всі  угоди про запобігання подвійного 
оподаткування із країнами й територіями, визнаними  
податковими офшорами;

– відносно  власників бізнесу, вищого керівництва ча-
сток і державних компаній, державних службовців першої 
та другої категорій впровадити систему збору податків, 
засновану на контролі за їхніми витратами й споживан-
ням, а не на деклараціях про доходи. 

     ЗАВДАННЯ:   ОЗДОРОВИТИ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Суть проблеми полягає в тому, щоб згорнути діяльність 
спекулятивної  банківської системи, яка душить і вбиває 
економіку країни непомірними відсотками за кредит.

Основою банківської системи країни повинні стати 
профільні державні банки. Одночасно з цим потрібно 
створити умови для збереження тих комерційних банків, 
які забезпечують кредитування й інші послуги на умо-
вах, що стимулюють економічний і соціальний розви-
ток країни. Відсутність довіри населення до нинішнього 
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банківського сектора не дозволяє мобілізувати внутрішні 
фінансові ресурси для стимулювання економічного роз-
витку. У результаті поглиблюється залежність вітчизняної 
фінансово-банківської системи від ситуації на зовнішніх 
фінансових ринках капіталу.

Компартія пропонує забезпечити стабільність фінан-
сової системи шляхом:

– проведення силами НБУ стрес-тестів  банків щодо 
достатності в них капіталу, структури активів, пасивів і 
резервів;

– мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів шля-
хом створення державних банків і підвищення довіри до 
банківського сектора;

– поступового зниження в діапазоні від 3 до 5% 
облікової ставки НБУ;

– підвищення суми гарантованого повернення внесків 
населення до 250 тисяч гривень;

– підвищення до 25% норми резервування під іпотечні 
кредити й 50% резервування під кредити на споживання;

– збільшення капіталу Фонду гарантування внесків 
за рахунок відрахування 3% від доходів комерційних 
банків; 

– посилення контролю над дотриманням правил 
конкуренції на ринку банківських кредитів. Введення 
механізму спеціальних розслідувань Національного бан-
ку України й Антимонопольного комітету  України – з 
метою розкриття фактів змови банків по втриманню ста-
вок кредитів на завищеному рівні;

– гарантування безкоштовного обслуговування гро-
мадян державними й приватними банками при здійсненні 
операцій  з оплати житлово-комунальних і державних по-
слуг;

– закріплення на рівні закону максимально припусти-
мого розміру державного боргу України перед зовнішніми 
кредиторами – не більше 500 млрд гривень в абсолютно-
му значенні.
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Для зміцнення довіри населення до національної 
грошової одиниці  пропонується:

–забезпечити зміну структури золотовалютних резер-
вів НБУ в напрямку зменшення резервів у доларах і євро  
на користь золота й валют країн –торговельних партнерів. 
Це посилить стабільність гривні й послабить вплив на неї 
спекулятивних операцій на зовнішніх і внутрішньому ва-
лютних ринках;

– здійснити перехід до зовнішньоторговельних розра-
хунків у валютах країн-партнерів;

– обмежити  фінансові спекуляції шляхом введення 
податку на операції з іноземними валютами й додатково-
го податку на купівлю-продаж державних цінних паперів 
іноземними фінансовими інститутами;

– ввести обов'язковий продаж 75% валютного виторгу 
експортерів на міжбанківському ринку;

– забезпечити поступове зниження облікової ставки 
НБУ в діапазоні від 3 до 5%;

– посилити контроль над зовнішніми запози-
ченнями вітчизняних компаній і банків, підвищити 
норми резервування за активами і пасивами банків, 
номінованими в іноземній валюті, за винятком держав-
ного Укрексімбанку.

              ЗАВДАННЯ:   ЗУПИНИТИ  РІСТ  ЦІН 

              І  ЗАХИСТИТИ  ВНУТРІШНІЙ  РИНОК

Найбільший тягар відчувають трудящі від розкру-
чування спіралі штучної інфляції, яка перетворилася в 
Україні, по суті, у додатковий «податок на бідних». Прак-
тично щороку  спостерігаються цінові стрибки на окремі 
групи товарів, які сягають 250 – 300% від їх первинної 
вартості, виникають штучні дефіцити, провокується 
ажіотажний попит. На ринку товарів і послуг пану-
ють монопольні змови й ціновий диктат з боку великих 
постачальників і торговельних мереж.
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У своєму нинішньому вигляді державні устано-

ви, що мають відповідати за забезпечення стабільності 
цін на внутрішньому ринку, цю функцію не виконують. 
Унаслідок цього для багатьох категорій населення доступ 
до базових, іноді навіть життєво необхідних товарів і по-
слуг, зокрема до окремих груп лікарських засобів, суттєво 
ускладнюється. Все більше людей змушені відмовляти 
собі навіть  у найбільш  необхідному для життя.

З метою стабілізації ситуації на внутрішньому ринку 
й забезпечення доступу всіх категорій населення до това-
рів і послуг широкого вжитку, для запобігання ціновим 
спекуляціям комуністи пропонують:

– створити мережі державних і комунальних 
підприємств роздрібної торгівлі, послуг, відродити ме-
режу державних і муніципальних аптек, які забезпечать 
стабільні й регульовані ціни на товари й послуги першої 
необхідності;

– ліквідувати спекулятивно-посередницькі лан-
ки між виробниками й торгівлею. Створити державні 
оптові торговельні організації і відтворити споживчу 
кооперацію для закупівлі сільгосппродукції. Це забез-
печить розумне регулювання цін в інтересах покупців і 
селян;

– законодавчо встановити, що максимально припу-
стима частка витрат громадян (родини) на оплату житло-
вих приміщень і комунальних послуг не повинна пере-
вищувати 10% їх сукупного  доходу;

– перейти до індикативного ціноутворення й уста-
новлення граничних торговельних надбавок на рівні не 
більше 15 %;

– створити національну Аграрну компанію. В її 
функції мають входити: формування держзамовлення на 
сільгосппродукцію, здійснення форвардної закупівлі такої 
продукції у виробників, вихід з товарними інтервенціями 
на споживчий ринок, створення потужної державної 
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інфраструктури зберігання сільгосппродукції (елевато-
ри, склади, бази), послугами якої на договірній основі 
можуть користуватися аграрії-виробники, модернізація 
існуючих і створення нових підприємств переробки 
сільськогосподарської продукції;

–ввести державну програму розвитку національного 
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) на основі збе-
реження державної власності на підприємства електро-
генерації й видобутку енергоносіїв. Пріоритетами держа-
вної політики в цій сфері визначити:

а) розвиток власного видобутку енергоресурсів;
б) зниження технологічних втрат і підвищення 

ефективності роботи підприємств ПЕК;
в) розвиток енергетики на основі ядерних технологій 

і поновлюваних джерел енергії;
– сприяти залученню прямих часток інвестицій у 

створення підприємств нетрадиційної енергетики, що 
використовують  як паливо метан вугільних родовищ, 
біогаз, поновлювані джерела енергії.

ЗАВДАННЯ:   ЗБЕРЕГТИ  ЗАГАЛЬНОНАРОДНЕ  НАДБАННЯ

Необхідно посилити роль держави як власника загаль-
нонародних ресурсів і багатств. Природні багатства кра-
їни, її індустріальний потенціал повинні вирішувати го-
ловне завдання – забезпечувати конкурентоспроможність 
економіки. 

Ці національні багатства мають належати всьому 
українському народові, а не купці олігархів. 

На  території України знаходяться великі запаси пріс-
ної води й чорноземи, у нас є залізна руда, газ, вугілля. Є 
все, щоб жити набагато  краще. Націоналізація природ-
них багатств і підприємств з їх видобутку створить міцну 
економічну основу для виведення країни  із кризи, дасть 
засоби, необхідні для відновлення економіки.
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Компартія пропонує:

– націоналізувати стратегічні галузі економіки, які 
визначають життєздатність і обороноздатність країни. 
Насамперед –підприємства оборонно-промислового 
комплексу, металургії, електроенергетики, авіабудування, 
верстатобудування й точного машинобудування;

– повернути державі контроль над надрами й природ-
ними ресурсами України;

– законодавчо закріпити категоричну заборону на 
купівлю-продаж землі сільгосппризначення, крім вику-
пу землі у селян-пайовиків у державну власність. Земля 
не може бути товаром. Вона має перебувати в державній 
власності й на визначених державою умовах передава-
тися фізичним і юридичним особам для використання 
винятково в сільськогосподарських цілях;

– створити  державний  Земельний  фонд для управ-
ління державними земельними ресурсами й землею сіль-
ськогосподарського призначення, яка буде викуплятися 
в  селян-пайовиків, а також для відродження колектив-
них і державних підприємств;

–припинити приватизацію державних підприємств і 
розробити галузеві (і для окремих підприємств) програ-
ми довгострокового розвитку й виходу на прибуткову 
діяльність;

– створити державні резервні стратегічні ресурси, у 
першу чергу паливно-енергетичні – на базі НАК «Ук-
рнафта» і НАК «Нафтогаз України».

  ЗАВДАННЯ:  ЗАБЕЗПЕЧИТИ  ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ  

            УМОВИ ДЛЯ  СТАБІЛЬНОГО  ВНУТРІШНЬОГО  

                               ЕКОНОМІЧНОГО  ЗРОСТАННЯ

Одним із факторів, що обмежують і гальмують роз-
виток української економіки, є помилкова зовнішньо-
політична орієнтація. Продовження кабального співро-
бітництва із МВФ, спроби за всяку ціну прискорити 
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створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом 
– це фактично здача внутрішнього ринку міжнародним 
фінансовим монополіям. Така політика обернеться (і вже 
обертається!) для України банкрутствами підприємств, 
ростом безробіття, зменшенням надходжень у бюджет. 
Отже, «європейський вибір» для України може стати 
каталізатором нової економічної депресії.

Альтернатива такій політиці є!  Участь України в Мит-
ному союзі,  Єдиному економічному просторі країн СНД 
закладе основу  для формування потужного міждержавного 
об'єднання – Євразійського союзу, здатного в найближчій 
перспективі стати одним з полюсів сучасного світу. Це 
економічне об'єднання згуртує їхні природні ресурси, 
капітал, людський фактор, залучить інвесторів, створить 
нові робочі місця й передове виробництво, буде випускати 
конкурентоспроможну продукцію.

Виходячи з аналізу перспектив економічної інтеграції, 
комуністи пропонують:

–припинити співробітництво з МВФ, погодити із 
цим фінансовим інститутом порядок погашення забор-
гованості, у тому числі – спірної або нецільової;

–негайний вихід України із СОТ, організація перего-
ворів щодо перегляду умов наступного приєднання до 
цієї організації на умовах,  вигідних для нашої країни; 

– вихід із переговорного процесу про створення ЗВТ 
із Європейським союзом, обмеживши його підписанням 
галузевих угод про співробітництво й взаємний доступ на 
ринки по конкретних торговельних позиціях;

– негайно розпочати інтенсивні переговори про умо-
ви й порядок приєднання України до Митного союзу; 

– підписання стратегічних договорів з Російською 
Федерацією про створення спільних підприємств між 
НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», а також між 
НАК «Укрнафта» і ВАТ «Роснефть» у сфері спільного ви-
добутку нафти й природного газу, розробки нових запасів 
в Україні й Росії;
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– прискорити реалізацію спільних українсько-

російських проектів у сферах ядерної енергетики, літако-
будування, суднобудування, космічних технологій, 
спільну розробку програм в оборонно-промисловому 
комплексі;

– Україні вийти з ініціативою щодо створення 
країнами - учасницями Митного союзу спільного Анти-
кризового фонду.

ЗАВДАННЯ: ЗАБЕЗПЕЧИТИ СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ.

                         ГАРАНТУВАТИ ПРАВА ТРУДЯЩИХ

В умовах гострої економічної кризи ключовим за-
вданням держави комуністи вважають – не допустити 
погіршення рівня життя населення, захистити соціальні 
права громадян, забезпечити  гарантії для найбільш ураз-
ливих соціальних верств. Головне багатство будь-якої 
держави – люди. Вихід із кризи багато в чому  залежатиме 
від того, в якому стані буде перебувати людський капітал 

– головний ресурс суспільства й економіки. Соціальну 
політику, соціальний захист населення слід розглядати як 
політику державного інвестування в людський капітал.

Комуністи пропонують:
– кардинально змінити підхід до реформування 

пенсійної системи, передусім  скасувати прийнятий «ре-
форматорський» пенсійний закон, відновивши строки 
виходу на пенсію й страхового стажу, які діяли раніше;

– розробити новий алгоритм (методику) розрахунків 
прожиткового мінімуму громадян, котрий  враховував 
би реальні витрати людини, які необхідні  на оренду  або 
придбання житла, його утримання;

– враховуючи високий рівень інфляції, ввести по-
квартальну індексацію прожиткового мінімуму, пенсій і 
зарплат з урахуванням реального росту вартості спожив-
чого кошика;
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– встановити розмір заробітної плати медичних 
працівників і вчителів на рівні середньої заробітної пла-
ти в промисловості. Надати медичним працівникам, 
працівникам культури й освіти, які працюють у державних 
і муніципальних установах, статус державних службовців 
(з наданням відповідних пільг);

– реалізувати комплекс заходів, спрямованих на соціа-
льний захист сім'ї:

а) посилити контроль і відповідальність за дотриман-
ням роботодавцями права працюючих жінок на оплачу-
вану декретну відпустку;

б) підвищити щомісячну соціальну допомогу на ди-
тину у віці до трьох років до прожиткового рівня;

в) розгорнути будівництво соціального житла, у тому 
числі для молодих сімей;

г) відновити роботу дитячих садків у тих приміщеннях,  
які  були передані для використання іншим організаціям і 
підприємствам;

– посилити контроль за дотриманням трудового за-
конодавства, що стосується прав найманих робітників. 
Підвищити відповідальність роботодавців за його по-
рушення, включаючи такі санкції, як націоналізація 
підприємства й  притягнення винних до кримінальної 
відповідальності;

– зберегти існуючу систему пільг (безкоштовного на-
дання послуг) для соціально незахищених груп населення.

                ЗАВДАННЯ:   ЗБЕРЕГТИ  Й  ПРИМНОЖИТИ  

                                      СОЦІАЛЬНУ  СФЕРУ

Відновлення економіки й стабілізація фінансової си-
стеми повинні  суттєво збільшити можливості фінансуван-
ня  соціальної сфери. 

Різке погіршення якості  життя,  рівня освіти, соціаль-
ного забезпечення, медичного обслуговування, скоро-
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чення  фінансування на освіту, науку й культуру за роки 
незалежності унеможливлює  подальший розвиток краї-
ни на інноваційній основі. Суспільство з малоосвіченим, 
соціально незахищеним, злиденним населенням при-
речене відтворювати тільки сировинну економіку. Таке 
суспільство не має майбутнього.

Для  збереження і розвитку  соціальної сфери 
пропонується:

– законодавчо закріпити показники (частка держав-
ного бюджету) мінімальних витрат на фінансування 
охорони здоров'я, освіти, культури, оздоровлення й 
спорту. Закон повинен передбачати правовий механізм 
запобігання спроб секвестру (урізування) соціальних ви-
трат і їх перерозподілу по інших статтях бюджету;

– спростити процедуру державної закупівлі ліків, які 
є критично необхідними для підтримки здоров'я важко-
хворих людей. Включати в тендерну комісію представ-
ників громадських організацій, які представляють інте-
реси хворих, з метою забезпечення прозорості процесу 
вибору постачальників при закупівлі медпрепаратів;

–створити на базі обласних лікарень пересувні діагно-
стичні центри для сільської місцевості, які повинні про-
водити регулярний прийом  і обстеження (флюорографія, 
кардіограма, аналізи крові і т.ін.) жителів селищ і сіл;

– переглянути перелік спеціальностей, з яких на-
вчання у вищих навчальних закладах відбувається 
(фінансується) шляхом державного замовлення з бюдже-
ту. Скоротити або ліквідувати держзамовлення студентів 
зі спеціальностей, які в цей час не потрібні державним 
установам і підприємствам (фахівців сфери обслуговуван-
ня, менеджерів, фахівців у сфері  бізнес-сервісу й ЗМІ). 
А держзамовлення  на інженерні, аграрні, педагогічні, 
медичні й інші затребувані суспільством спеціальності 
суттєво збільшити;
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– посилити контроль за цільовим використанням 
основних фондів, матеріальних ресурсів і фінансів дер-
жавними медичними, освітніми, управлінськими й 
соціальними установами;

– у законодавчому порядку заборонити практику, 
коли державні службовці «приватизують» свої робочі 
місця й надають платні послуги, використовуючи при 
цьому державні ресурси й повноваження;

– відновити  і  розвивати соціальну інфраструктуру 
села: школи, дитячі садки, лікарні й поліклініки, устано-
ви культури, не допускати скорочення їх мережі.

      ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

                    АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ 

Ключові положення  антикризової програми партія 
винесла на Народний референдум. Попередні підсумки 
першого етапу референдуму підтвердили, що пропозиції 
знаходять у суспільстві широку підтримку. З метою за-
безпечення реалізації антикризової програми  фракцією 
Компартії у Верховній Раді  розроблено і внесено на роз-
гляд парламенту комплекс законопроектів. 

Серед них:
Законопроект стосовно заборони продажу земель 

сільськогосподарського призначення.
Проект Закону «Про державний земельний фонд».
Проект Закону «Про націоналізацію підприємств ба-

зових галузей економіки». 
Законопроект про обмеження плати за житло і по-

слуги ЖКГ на рівні, який не перевищує 10% від доходу 
громадян (сім'ї).

Законопроект «Про податок на розкіш і наддоходи».
Законопроект про державну монополію на вироб-

ництво й продаж алкогольних і тютюнових виробів.  
Законопроект  про обмеження віку виходу на пенсію.
Законопроект про державний статус російської мови.
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Пропозиції стосовно  змін до Закону про продоволь-

чу безпеку країни.
Пропозиції стосовно  змін до Закону про основи 

внутрішньої й зовнішньої політики (щодо міжнародного 
економічного співробітництва).

Проект Закону про основи охорони здоров'я грома-
дян і гарантований державою мінімум медичних послуг. 

Провести їх через парламент буде непросто.  Але члени 
фракції докладуть усіх зусиль, щоб вони були прийняті.

          АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА КОМПАРТІЇ –

                     ЦЕ ПРОГРАМА ВСЬОГО НАРОДУ

У нашій країні є все для нормального й гідного 
життя, немає головного–політичної волі керівництва 
держави, щоб зробити рішучий поворот в економіці й 
політиці. Сьогодні Україна стоїть перед жорстким вибо-
ром. Від зусиль народу залежить відвернути  загрозу пе-
ретворення України на сировинний придаток глобальної 
капіталістичної  економіки. 

Остаточний вибір ще не зроблений: яким шляхом піде 
Україна –  залежить від українського народу! 

Правда на нашій стороні.Трудящі мають усвідомити, 
що єдино правильний шлях до кращого майбутнього – 
це повернення України на соціалістичний шлях розвит-
ку, утвердження соціальної справедливості і справжнього 
народовладдя.Закликаємо співвітчизників до активної 
боротьби за досягнення цих благородних цілей!
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ВІД  КАПІТАЛІСТИЧНОЇ   ГЛОБАЛІЗАЦІЇ –
      ДО  СОЦІАЛІСТИЧНОЇ   ІНТЕГРАЦІЇ
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              ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ  ВИБІР
 І   ГЕОПОЛІТИЧНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Ситуація в сьогоднішній Україні багато в чому нага-
дує ту, яка в першій половині XVІІ століття привела до 
Визвольної війни 1648–1654 років. Як і тоді, швидке й 
різке погіршення життя народу посилюється настир-
ливими спробами ззовні й зсередини нав'язати нашим 
співвітчизникам абсолютно далекі їм західні «стандарти» 
і «цінності».

Це робить актуальним проведення історичних пара-
лелей з тим часом – хронологічно далеким періодом – і 
нинішніми днями. Їх об'єктивний, неупереджений  аналіз 
має велике значення для правильного визначення шляхів 
розвитку України на довгострокову перспективу. Адже 
народ, який не робить висновків з минулого, приречений 
на животіння в сьогоденні й майбутньому.

У даному контексті доцільно  акцентувати увагу на 
трьох принципово важливих моментах.

Перше. У середині XVІІ століття народ України, що 
зазнавав нещадного національного, соціального й релігій-
ного гніту з боку Польщі, виявився на геополітичному 
роздоріжжі. У такій обстановці на Переяславській Раді 
він зробив однозначний вибір. Причому не тільки щодо 
входження України до складу Російської держави, але 
й на користь збереження нею своєї східнослов'янської 
ідентичності, коріння якої йдуть у глибоке минуле – в 
епоху Київської Русі.

Результати цього історичного вибору протягом  сто-
літь служили й служать інтересам України та  її народу. Як 
можна не зважати на це? Тому спроби  української влади 
нав'язати країні інший, західний, вектор розвитку є анти-
народними і антинаціональними.
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Друге. Аналіз історичних подій, що відбулися  
після 1654 року, однозначно показує правильність 
геополітичного вибору, зробленого на Переяславській 
Раді. З одного боку, возз'єднання з Росією фактично вря-
тувало народ України від фізичного знищення. З іншого 
боку, воно забезпечило незрівнянно сприятливіші, ніж  
до того, умови не тільки господарського, але й етнічного 
і духовного розвитку. Адже саме Переяслав дав потужний 
імпульс формуванню української еліти у складі когорти 
діячів загальноросійської держави і суспільства, почала 
оформлятися українська літературна мова. Можливо, 
інакше склалася б і доля української автономії  та  влади, 
якби не постійні дворушницькі  маневрування гетьманів, 
що зрештою трансформувалися в «євроінтеграторство» 
й зрадництво Івана Мазепи і призвели до ліквідації 
автономії. 

Сучасні ідейні послідовники Мазепи, засуджуючи 
Переяславську  Раду і звеличуючи «мазепинський варіант» 
незалежності, нав’язують людям думку: треба було об’єд-
нуватися будь з  ким, але не з Росією. Може, слід було 
піти під руку турецького султана – очільника  могутньої 
Османської імперії, образно кажучи – тогочасних США? 
Але ж  та рука була набагато важчою від царської. І згадаймо, 
яким був кількасотрічний  турецький гніт у слов’янській 
Болгарії. Тільки військова допомога слов’янських 
народів-братів, передусім російського, врятувала болгар 
і відкрила їм державницьку перспективу. Саме з Переяс-
лава йдуть витоки потужних інтеграційних процесів, які 
дали східним слов’янам силу й досвід для формування 
націй і майбутнього державницького зростання. Знахо-
дячись у складі Російської імперії, Лівобережна Україна 
постійно  здійснювала  інтеграційний вплив на сусідні 
землі, а в 1793 році, після другого розділу Речі Посполитої,  
стала єдиною з Правобережною Україною. І хіба не під 
потужним об’єднавчим впливом відбулося входжен-
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ня в Україну західноукраїнських земель і Буковини при 
Радянській владі?

Особливо рельєфно це виявилося в соціалістичну 
епоху, коли Радянська Україна ввійшла в першу десятку 
найбільш розвинених країн Європи. Нарешті, у складі 
єдиної багатонаціональної держави, що об'єднувала 
близькі за мовою, характером, місцем проживання й 
історією братні народи, трудящим легше було відстоювати 
свої права й вести спільну боротьбу за соціальне  визво-
лення.

Багатовіковий історичний досвід однозначно свідчить 
про те, що всі спроби відмовитися від зробленого в 
Переяславі вибору й розвернути Україну на Захід, ким і 
коли б ті не робилися, завжди приводили до того само-
го   трагічного результату: ставили нашу країну на грань 
національної катастрофи. Вони незмінно породжували 
не тільки загрозу, але й поневолення України іноземцями, 
запускали механізми господарського розвалу й культурної 
деградації.

Так було в період «руїни», що зафарбувала кров'ю 
наших співвітчизників майже всю другу половину XVІІ 
століття. Так було в роки громадянської війни, коли 
Центральна рада, а потім петлюрівці призвали в Україну 
чужоземців: спочатку німецькі й австро-угорські війська, 
потім англо-французьких інтервентів і, нарешті, польсь-
ких завойовників. Так було, коли гітлерівські полчи-
ща вторглися на наші землі. І зупинити згубну дію цих 
руйнівних механізмів вдавалося тільки після того, як наша 
країна поверталася до джерел своєї самобутності й міцно 
возз'єднувалася зі східнослов'янським  світом, насамперед  
із братнім народом Росії.

Звідси висновок: і в сучасних умовах тільки інтеграція 
в східному напрямку здатна врятувати Україну від про-
гресуючого соціально-економічного краху і гарантувати 
її реальний суверенітет. Саме тому Комуністична партія 
так гостро ставить питання про входження нашої країни 
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в Євразійський союз. Ми вважаємо, що в складі даного 
об'єднання Україна стане не об'єктом, а повноправним і 
сильним суб'єктом міжнародної інтеграції, одержить від 
неї реальні вигоди.

Третє. Як і в середині XVІІ століття, історична супе-
речка про цивілізаційний вибір України має в даний мо-
мент не тільки геополітичний, але й чітко виражений кла-
совий зміст. Інтереси трудящих у цьому питанні так само 
діаметрально розходяться з інтересами великого капіталу, 
як вони колись розходилися з інтересами феодалів.

Факти свідчать про те, що рішення, прийняті на 
Переяславській Раді, були підтримані переважною 
більшістю нашого народу. Рада, за образним визна-
ченням відомого українського вченого Петра Толочка, 
стала своєрідною ратифікацією представниками ко-
зацтва і всього українського народу укладених раніше 
актів про включення України до складу Росії. Однак 
східнослов'янська єдність суперечила інтересам ряду 
українських феодальних угруповань. І вони робили все 
можливе для того, щоб не дати  їй усталитися.

Не бажаючи розставатися з привілеями, які давала їм 
належність до польської шляхти, одні  з цих угруповань 
постійно вступали в змови з Варшавою, ховаючи влас-
ний колабораціонізм за ширмою «європейського вибо-
ру». Інші розраховували піднятися політичними сходами 
під опікою католицького Риму, віддаючи на його користь 
православну віру. Треті наводили на українські землі ту-
рецьких завойовників, шукаючи подачок від наддержави 
XVІІ століття – Османської імперії.

Та й правляча феодальна верхівка України в цілому в 
той час постійно коливалася у своїх геополітичних пере-
вагах, фактично виставляючи на аукціон інтереси країни 
на догоду своїм класовим інтересам. Це закономірно по-
роджувало її конфлікти із власним народом. Така без-
принципна «багатовекторність» призвела до страшного 
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кровопролиття й соціально-економічного занепаду, що 
тривали протягом  кількох десятиліть.

Аналогічна картина спостерігається й сьогодні, на 
рубежі двох тисячоліть. Усі без винятку соціальні, про-
фесійні, регіональні й вікові прошарки трудящих України 
об'єктивно зацікавлені у формуванні добровільного 
рівноправного союзу братніх східнослов'янських народів. 
Це обумовлене тим, що створення такого союзу забез-
печить піднесення вітчизняної економіки й  уникнення 
загрози остаточного перетворення нашої країни в об'єкт 
неоколоніальної експлуатації Заходом. А отже, буде 
сприяти зростанню життєвого рівня населення, культур-
ному й духовному розвитку багатонаціонального народу 
України.

Однак в Україні існують численні олігархічні угру-
повання, джерела прибутків яких – імпорт і розпродаж 
національних багатств за кордон. Вони прямо зацікавлені 
в перетворенні нашої Батьківщини в економічно відсталу 
й політично залежну окраїну західного світу. А добитися 
цього неможливо без руйнування східнослов'янського 
братерства. Тому вони цілеспрямовано, не гидуючи 
ніякими засобами, діють у даному напрямку, прагнучи 
зробити процес «розвороту на Захід» необоротним.

Більше того, у рядах української буржуазної верхівки, 
незалежно  від того, якими кольорами розфарбовані пра-
пори політичних сил, які формують її, немає сьогодні 
скільки-небудь послідовних прихильників єдності 
східнослов'янського світу. І це легко зрозуміти: банківські 
вклади олігархів розміщені на Заході, а стабільність 
їхнього панування над країною значною мірою залежить 
від прихильності й підтримки сучасної наддержави – 
Сполучених Штатів Америки.

Адже не випадково відомий яструб – антикомуніст 
Збігнєв Бжезинський у своїй недавній статті відверто 
визнав: незалежність України тримається на підтримці 
США.
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А холуйськими виконавцями волі вітчизняного й 
іноземного капіталу сьогодні, як і в минулому, є українські 
буржуазні націоналісти, які видають себе патріотами. Їм 
не вдалося зруйнувати братній союз східних слов'ян  ні 
в 1917–1920-х,  ні в 1941–1945 роках, але вони це зроби-
ли в 1991-му і тепер намагаються  використати  для цього 
євросоюзний і натовський важелі. 

Ні для кого не є секретом причини стрімкого  розши-
рення Євросоюзу. Країни Східної Європи приймали в ЄС 
і  НАТО, аби закріпити їх відрив від Росії, не залишити  
шансів для відновлення Радянського Союзу. Після про-
голошення незалежності  України під тиском націонал-
радикальних, антиросійських сил, які підтримував Захід 
і передусім – США, почалося її співробітництво з  НАТО. 
Багатовекторна зовнішня політика, яку декларували 
президенти і прем’єри, все більше концентрувалася на 
«євроатлантичній інтеграції». При президенті Л.Кучмі на-
буття  членства в НАТО було проголошено в Законі «Про 
основи національної безпеки України»  «кінцевою метою 
політики євроатлантичної інтеграції». Найбільше ста-
рався продемонструвати  перед  Заходом  антиросійську 
спрямованість  президент  В.Ющенко, однак його нама-
гання втягти Україну  в Північноатлантичний блок  не 
увінчалися  успіхом.

Після  перемоги В.Януковича на президентських 
виборах у 2010 році відбулося законодавче закріплення 
позаблокового характеру зовнішньої політики держави, 
намітилося поліпшення відносин  з Росією та іншими  
країнами,  зріс авторитет України в світі. Але  проголошені 
наміри не знайшли реалізації в подальшій  роботі  нової 
влади. У рік 20-ліття незалежності держави  В. Яну-
кович заявив, що «європейський вибір став основою 
зовнішньополітичної діяльності України». Слід зазначи-
ти, що нова влада, щоправда, без  «помаранчевого» про-
пагандистського галасу, продовжує активну співпрацю 
з НАТО. При цьому керівна верхівка все рідше згадує 
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про позаблоковість держави. В  українській політиці 
продовжує домінувати загравання  із Заходом, щоб от-
римати кредити і водночас добитися від Росії знижки  
ціни на газ  та поступок з інших  економічних питань. На 
позицію нинішньої влади не впливає  навіть те, що Захід 
висуває настирливим київським прохачам євроінтеграції  
все нові вимоги, безцеремонно втручається у внутрішні 
справи України.

До того ж  після удару, завданого фінансово-еконо-
мічною кризою, інтеграційний ентузіазм Євросоюзу 
помітно пригас.  Криза змусила стару Європу, передусім 
Німеччину і Францію, заради збереження ЄС активніше 
підтримувати уже прийняті держави, які мають знач-
но нижчий рівень економічного розвитку і соціального 
захисту, що  викликало наростаюче невдоволення 
«староєвропейців», сплески  настроїв національного 
егоїзму, які посилюються протиріччями між інтересами 
транснаціональних корпорацій і національних держав. 
А «новоєвропейці» все наочніше переконуються в тому, 
що практична реалізація розпропагованих переваг вход-
ження в ЄС і негайний прихід європейського добробуту 
і комфорту відкладаються на невизначений строк.  Во-
дночас реалізація поставлених перед новачками вимог 
не забарилася. У Литві, приміром, на догоду лобістам 
французької атомної енергетики зупинена Інгалінська 
АЕС. Литовські банки виявилися неспроможними пе-
ред натиском скандинавських банків. Останні, звичай-
но, не стали кредитувати литовські підприємства, про-
мислове виробництво в Литві скоротилося. Стискуючи 
у своїх обіймах Румунію, ЄС підштовхнув її до виру-
бування садів і виноградників і повсюдного засівання 
полів рапсом. Отже, ЄС матиме біопаливо за рахунок 
виснаження румунських земель. Не краще станови-
ще в Болгарії. Гість 44-го з’їзду КПУ, член Політбюро 
ЦК КПБ  Генчо Тенев Готчев  розповідав на засіданні 
міжнародного круглого столу в Києві: «Неоліберальна 
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економіка принесла нам бідність і безробіття, найнижчу 
заробітну плату у Європейському союзі. Потік емігрантів 
досяг півтора мільйона. В основному це молоді люди, 
найкваліфікованіша частина працездатного населення. 
Розвинуте сільське господарство знищено. Ми  тепер 
закуповуємо у Греції й Туреччині сільгосппродукти, яки-
ми в роки соціалізму постачали всю Європу».

Під сумнів поставлене і саме існування  ЄС. Дуже 
переконливою підставою для такого сумніву є невдача 
проекту спільної «європейської» ідентичності на основі 
спільних соціальних цінностей. 

Під час зустрічей з людьми особливо проника-
ють у душу їхні сум і образа: чому наша еліта, активісти 
різних політичних сил, багато говорячи про незалежність 
України, про героїчне історичне минуле, на ділі  такі 
непослідовні, несамостійні, такі залежні від усього і від 
усіх? Яке наше місце серед пострадянських республік, у 
Європі і світі, де наша самостійна зовнішня політика?

Українське суспільство вже втомилося від безконеч-
них декларацій про нібито неправильні рішення, прийня-
ті свого часу Радянською владою, про загрозу русифікації 
і т. ін., виступає проти використання історичних проблем 
як  аргументів для прийняття  рішень, що не сприяють 
консолідації різних суспільних груп, розвитку економіки 
і зміцненню держави. Вступ до оміфотвореного ЄС 
уявляється деяким діячам і частині українських громадян 
як початок життя «з чистого аркуша». Але ж такий підхід 
ірраціональний. Реальним є те, що є у нас насправді: 
наші виробники, наші природні ресурси, підприємства 
різних галузей, сільськогосподарське виробництво. Там 
за радянських часів була основа нашої могутності, там і 
сьогодні наші хоч і деформовані, але реальні можливості. 
Там підвалини нашої незалежності. 

Підхід до координації економічного розвитку, 
здійснюваний ЄС  щодо новоприйнятих країн, показує, 
що насправді Україну чекає безжальний політико-
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економічний диктат, перетворення держави фактич-
но у підмандатну територію. Навіть  тих поблажок, які  
дісталися недавно прийнятим членам Євросоюзу, для 
України не буде: не дасть цього зробити сама ситуація  
всередині єврозони, тиск кризи і – це чи не найголовніше 

– несприйняття Заходом  нашого менталітету. Тому шля-
хом  нескінченних переговорів, консультацій, малознач-
них  угод і т.ін. Захід хоче довести Україну до такого «при-
йомного» стану, коли вона  могла б увійти до складу ЄС, 
але не державою, а територією. І це при тому, що потужні 
члени ЄС готові до різних варіантів розвитку подій і не 
позбавляють себе державної перспективи. 

В той же час стратегічне партнерство  з Росією дає 
Україні перспективу саморозвитку і виходу на російський 
та середньоазіатський ринки. Саме там реально 
потрібною буде та продукція, яку й раніше виробляли 
і тепер можуть виготовляти у збільшених обсягах наші 
підприємства і агропромисловий комплекс. За умови по-
силення консолідуючого впливу активної частини наро-
ду, об’єднання  зусиль держави і виробників можна було 
б подолати нинішні поетапні саморуйнівні тенденції, які 
нам свідомо запрограмували і програмують нині за межа-
ми нашої держави,  і добиватися  поетапного прирощен-
ня доходів і закріплення позитивних змін в економіці і 
суспільстві.

Підсумки принизливого двадцятилітнього плазуван-
ня українських буржуазних «еліт» і їх націоналістичних 
прислужників перед Заходом без перебільшення мож-
на назвати жалюгідними. Відверта здача національних 
інтересів заради сумнівного щастя потрапити в 
Європейський союз на правах нахлібниці плюс лакейсь-
ке виконання безапеляційних «рекомендацій», спуще-
них з Вашингтона й Брюсселя, привели до цілком про-
гнозованих наслідків. Україна стрімко перетворюється 
в напівколонію, сировинний придаток держав «золото-
го мільярда» і ринок збуту залежаних західних товарів. 
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Більше того, створюються цілком реальні передумови 
для фізичного вимирання нашого народу.

Із викладеного випливає, що повномасштабна 
реалізація геополітичного вибору, зробленого народом 
України в 1654 році й багаторазово підтвердженого ним 
після цього, можлива тільки за умови, якщо трудящі різко 
активізують боротьбу за політичну владу й соціальне  виз-
волення.

Перед Україною сьогодні два шляхи. Перший нав'я-
зується їй об'єднаними зусиллями внутрішньої й зовнішньої 
реакції. Під прикриттям брехливого гасла про «європейську 
інтеграцію» він веде в  глухий кут.

Другим шляхом пішли наші предки в 1654 році на 
Переяславській Раді. Цим перед країною були відкриті двері 
до соціально-економічного й духовного прогресу.

Цей вибір підтвердив і закріпив Великий Жовтень, 
що дав можливість трудовому народу України вперше в 
історії створити свою національну державу  і  возз'єднати 
всі етнічні землі нашого народу.

Обов'язок кожного патріота – зробити все можливе 
для того, щоб Україна в XXІ столітті йшла саме таким 
шляхом.

А для цього потрібно виявити волю до боротьби за 
майбутнє Батьківщини. І насамперед необхідно органі-
зувати постійне наростання політичного тиску на владу, 
щоб змусити її погодитися на входження України в Мит-
ний союз і  ЄврАзЕС.

І важливо завжди пам'ятати про найглибший, немину-
щий зміст ленінського заповіту: «При єдиній дії пролетарів 
великоруських і українських вільна Україна можлива, без 
такої єдності про неї не може бути й мови»*. 

Тільки так ми зуміємо показати, що гідні своїх слав-
них предків.

      *Ленін В.І. Повне  зібр. тв., т. 24, с.125.
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 ЩОБ  ВІДМІННОСТІ  НЕ  РОЗ'ЄДНУВАЛИ

19 червня 2011 року делегати 44-го з'їзду Компартії 
України прийняли оновлену Програму партії, в якій зазна-
чено, що комуністи виступають за перехід до федератив-
ного устрою країни при міцних конституційних гарантіях 
її єдності.

Принципова позиція нашої партії в цьому важли-
вому питанні враховує реальну ситуацію в Україні, дум-
ку наших виборців і зумовлена розумінням того, що в 
нинішніх умовах саме федеративна форма державного 
устрою є для нашої країни оптимальною. До такого вис-
новку спонукає як світовий досвід, так і двадцятилітній 
досвід нашої незалежності.

Відповідальні політики не можуть не зважати на те, що 
Україна — країна багатонаціональна й багатоконфесійна. 
Як зазначав відомий тележурналіст, доктор історичних 
наук Данило Яневський, зараз вона поєднує понад 40 
територій («Известия в Украине», 8 квітня 2010 року). 
Вони відрізняються одна від одної особливостями роз-
витку, прихильністю до різних вірувань, життєвим укла-
дом, історично сформованою ментальністю. Досвід 
історії свідчить, що при розумній політиці, коли  
відмінності регіонів, що об'єктивно виникли, врахову-
ються при прийнятті державних рішень, коли суспільству 
не нав'язують одну — обов'язкову — мову, одну релігію, 
інші особливості, властиві якійсь одній його частині, то 
хоча наявні відмінності й зберігаються, вони не ведуть до 
роз'єднання людей, загострення політичної ситуації. Так 
було в Радянській країні до горезвісної «перебудови».

Ситуація радикально змінилася після антисоціалі-
стичного перевороту кінця 80-х — початку 90-х років ми-
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нулого століття. Особливості регіонів не тільки переста-
ли належним чином враховуватися. При президентстві 
В.Ющенка став посилено нав'язуватися нацистський по 
суті принцип: «Одна мова — одна церква — одна нація». А 
пані Ю.Тимошенко, що рвалася до президентського по-
ста, відверто заявляла: «Я примушу всіх не тільки думати, 
а й розмовляти лише українською мовою».

Це призвело до того, що мовні, конфесіональні, 
ментальні відмінності між окремими регіонами стали 
все більше набувати характеру протиріч, які вириваються 
назовні й час від часу небезпечно загострюють обстановку 
в країні. У найнебезпечнішій формі це виявилося під час 
відомих подій у Львові 9 травня 2011 року, у День Пере-
моги. Головною причиною загострення ситуації навколо 
численних проблем як прояву найтяжчої системної кризи, 
з якої за двадцять років свого існування Україна так і не 
змогла вийти, звичайно ж, є відмова від соціалістичних 
завоювань, реставрація капіталізму в його найдикішій 
формі, гірших «зразках» XVI—XIX століть, зосередження 
влади в руках буржуазно-націоналістичних сил.

Практично не змінив ситуацію й прихід до влади 
«регіоналів», які використовували гасла «федералізації», 
«врахування інтересів регіонів» лише для того, щоб пере-
могти на виборах.

Одразу ж скажу з усією категоричністю: комуністи 
вважають абсолютно неприйнятними будь-які сценарії 
«розпаду країни», «цивілізованого розлучення» і т.п. Ми до-
бре пам'ятаємо, скільки горя й трагедій принесли людям 
в інших колишніх союзних республіках спровоковані 
націоналістами під час «перебудови» конфлікти, якою 
катастрофою став зумовлений не в останню чергу 
міжнаціональними конфліктами розпад СРСР. Ми не 
прагнемо, щоб ця трагедія повторилася в межах України. 
Ми не маємо права допустити страждань, а може, крові 
й навіть смерті наших співгромадян, поділу родин ( як 
це вже було в 90-ті роки), розриву економічних зв'язків 
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з усіма наслідками, що випливають. Адже всі державні 
«розлучення» ( за винятком хіба що Чехії й Словаччини) 
закінчувалися цим.

Останнім часом сепаратистські «тенденції» найчас-
тіше проявляються на заході країни з боку радикаль-
но настроєних націоналістів, тих, які розвалювали Ра-
дянський Союз, а потім намагалися побудувати так звану 
«українську Україну». Діючи агресивно, вони нав'язують 
закони й інші нормативні акти, що дискримінують 
російськомовних громадян, розгорнули широкомас-
штабну кампанію з «демонтажу» історичної пам'яті й 
нав'язування далеких для переважної більшості українців 
«героїв», витіснення канонічної православної церкви. 
Переконані в споконвічній і всебічній перевазі галиць-
кого етносу, його ментальності, вони агресивно прагнуть 
нав'язати свої історико-культурні й світоглядні цінності 
всьому нашому суспільству. Бачачи марність своїх зусиль, 
вони навіть обговорюють плани побудови маленької 
«правильної України» у Галичині або «ампутації» зовсім 
уже «непоправних» — за  їхніми уявленнями — регіонів. 
Заради збереження своєї влади й привілеїв (нехай 
навіть у своїй «маленькій Україні») вони знову готові 
занурити країну в хаос, що загрожує простим людям 
неймовірними стражданнями. Повторюся, комуністи ка-
тегорично не приймають усіх цих «ідей». У той же час ми  
усвідомлюємо: одного неприйняття мало, ігнорування 
хвороби здатне привести до найтяжчих наслідків. За-
гальний урок, який дає світовий досвід, — саме існування 
багатонаціональних держав можливе тільки за умови тонко-
го й делікатного підходу до названих проблем, національних 
і конфесіональних почуттів громадян, забезпечення мак-
симуму прав і самоврядування для кожної громади. Будь-
який інший підхід — розподіл націй на «титульні» і 
«нетитульні», «державоутворюючі» та «інші», тим більше 
примусове (нехай у «найм'якшій» формі) прагнення при-
вести «стороннє» населення до «спільного знаменни-
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ка», насильницька асиміляція — усі такі «експерименти» 
завжди ведуть до розпаду держави.

Як показує  історія, «поступки в цих питаннях» не мо-
жуть тривати нескінченно. Колись настає край терпінню, 
і стиснута до межі пружина розтискається зі страшною 
силою. Сучасна історія не знає прикладів   «успішної 
асиміляції», «переучування» населення на «правильну» 
мову й т.ін.

Практично всі сучасні багатонаціональні, полілінгвіс-
тичні держави мають федеративний устрій. Також і в 
формально унітарних державах із значною перевагою 
«титульної нації» райони компактного проживання нац-
меншин мають особливий статус, користуються широки-
ми правами й повноваженнями; нацменшинам створю-
ються необхідні умови для культурного й економічного 
розвитку, використання рідної мови в усіх сферах життя.

Невипадково була прийнята відома Європейська 
хартія регіональних мов або мов меншин.  Її мета — ство-
рити сприятливі умови для реалізації всіма громадянами 
своїх прав незалежно від національності, дати реальну 
можливість вільно користуватися рідною мовою в будь-
яких сферах державного й суспільного життя, зберегти 
мови, яким загрожує зникнення. Як не є випадковістю 
й те, що націонал-радикальні сили в Україні роблять усе, 
щоб вимоги хартії в нас не були реалізовані.

Хрестоматійним прикладом цивілізованого підходу 
до цих проблем є досвід Фінляндії, де поряд з фінською 
статус державної мови має шведська, хоча нею гово-
рять усього 5,5% населення. Особливо слід відзначити 
досвід Китайської Народної Республіки, до складу якої 
входять 5 автономних районів, де компактно прожива-
ють національні меншини. При тому що в автономних 
районах «титульні» народності не становлять більшості, 
їх представники мають ряд привілеїв, зокрема — на них 
не поширюється проведена через відомі демографічні 
проблеми політика «одна родина — одна дитина». Така 
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національна політика, що користується повагою в 
країні, — заслуга наших ідейних товаришів — китайських 
комуністів.

Такі  держави звичайно відносять до «асиметричних 
федерацій», в яких конституційно-правовий статус суб'єк-
тів різний (як правило, національні райони мають права 
автономій).

Природно, що  для України симетрична федерація 
оптимальна, тому що в ній суб'єкти мають однаковий 
конституційно-правовий статус, вона складається з 
кількох великих регіонів (частина з яких включають 
кілька сучасних адміністративних областей), кожний зі 
своєю історією й культурно-мовними особливостями. 
Тільки федералізація здатна перетворити цю «слабкість» 
нашої держави в силу, адже різноманітність, яка не пере-
росла в протиріччя, означає й збільшення, примноження 
спільних можливостей. У різноманітності сила! — таким 
повинен бути наш девіз. До слова, симетричний федера-
тивний устрій властивий і більшості великих держав з 
відносно однорідним населенням, таким як Німеччина, 
Бразилія, Мексика, ті ж Сполучені Штати. Адже й у вели-
ких моноетнічних державах окремі регіони відрізняються 
історією, звичаями. До того ж надмірна централізація, 
концентрація влади в столиці, особливо в умовах великої 
за територією й населенням країни, не є оптимальною.

Постановка питання про федеративний устрій 
України відповідає задекларованому в Програмі підходу 
Компартії до проблем національної політики, мови, куль-
тури, міжконфесіональних відносин, який ґрунтується 
на визнанні пріоритету прав людини й необхідності захисту 
інтересів суспільства. Також там зазначено, що «партія 
виступає проти дискримінації за мовною ознакою, за 
всебічний розвиток української мови і культури, за надання 
статусу державної російській мові, яка для більшості гро-
мадян країни є рідною або мовою повсякденного кори-
стування, загальноприйнятою мовою міжнаціонального 
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спілкування, за дальший розвиток українсько-російської 
двомовності,  що  історично склалася в нашій країні. 
Комуністи — за забезпечення для всіх національних і мов-
них груп передбаченого Конституцією і міжнародними 
зобов'язаннями України права вільно користуватися 
рідною мовою, права батьків вибирати мову навчання 
дітей.

Партія добивається  неухильного дотримання конститу-
ційних положень про свободу світогляду і віросповідання, 
про відокремлення церкви і релігійних організацій від дер-
жави, а школи — від церкви. Жодна  релігія не може бути 
визнана державою обов'язковою»*.

Невже патріотичні почуття конкретного громадяни-
на ослабнуть, а міцність нашої держави піддасться небез-
пеці тому, що життя кожного стане комфортнішим й 
зручнішим, що кожен отримає можливість  рідною, зруч-
ною для нього мовою звертатися до державних органів, 
дивитися фільми в кінотеатрах, читати анотації до ліків, 
нарешті, того, що більше коло питань буде вирішуватися 
на місцях, а не в столиці?

Питання про федералізацію, крім гуманітарного, має 
й економічний аспект. Ми розглядаємо федералізацію в 
нинішніх умовах як можливий механізм справедливо-
го перерозподілу виробленого національного продукту 
в інтересах територіальних громад і вирішення інших 
проблем. Комуністи наполягають на збільшенні повно-
важень територіальних громад у відносинах з офіційною 
київською владою, а також у виборі шляхів і механізмів 
розвитку конкретних регіонів, використання тих коштів, 
які заробила територіальна громада, на свої потреби.

Переваги федеративного устрою для України 
настільки очевидні, що мимоволі виникає питання — 
чому, незважаючи на те, що цю ідею поділяє, згідно з 
усіма опитуваннями, більшість жителів країни, а пункт 

        * Програма Комуністичної партії України. У зб.: Програма Комуністичної 
партії України. Статут  Комуністичної партії України. – К., 2011. – С.22. 
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про федералізацію входив у передвиборну програму 
нинішнього президента, віз і нині там, мало того, сам 
Віктор Янукович незабаром після обрання категорично 
висловився проти федералізації?

Причин такого «феномена» кілька, і вони взаємо-
залежні.

Почнемо з того, що одна з основних причин — це 
влада, так би мовити, у чистому вигляді. Усі чиновни-
ки намагаються розширити свої повноваження й, м'яко 
кажучи, без захоплення ставляться до передачі їх униз, 
розширення прав і повноважень «нижчестоящих». При-
родно, це стосується й  київського «істеблішменту» — від 
дрібних клерків у міністерствах до керівників найвищого 
рівня. Усі вони разом утворюють досить потужне «анти-
федеральне» лобі.

Нинішня влада ( як і попередня) побоюється, що 
федералізація позбавить її важелів впливу на «нелояльні» 
до неї регіони. На словах «склеюючи країну», «регіонали» 
у той же час заграють із націоналістами, здають їм позицію 
за позицією, особливо в гуманітарній сфері, у тому числі 
в питанні про надання статусу державної російській мові, 
декларування чого допомогло В. Януковичу одержати 
перемогу на президентських виборах 2010 року.

Націоналісти виступали проти федералізації й тому, 
що за двадцять років незалежності в київських коридо-
рах влади було сформовано потужне націоналістичне 
лобі (що складається  значною мірою з вихідців із 
західних регіонів). Але особливо турбує їх те, що перехід 
до федеративного устрою  може привести до скорочення 
субвенцій із центру в депресивні західні області. Адже 
викрикувати націоналістичні гасла на мітингах і виби-
вати кошти  в столиці (де всі «свої») значно простіше, 
ніж розбудовувати економіку областей, в яких виборці 
їм виявили довіру.
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До слова, федералізація аж ніяк не виключає 
перерозподілу між регіонами коштів, що надходять до 
державного бюджету (хоча й знижує їх масштаб). Отже, 
у центральної влади залишаться досить вагомі важелі 
впливу на регіони.

Отже, головна причина відмови нинішньої влади 
від федералізації полягає в наступному: для буржуазно-
олігархічних угруповань, інтереси яких представляє Партія 
регіонів, гуманітарні проблеми своїх виборців не просто 
далекі або «нецікаві», їхній інтерес саме й полягає в тому, 
щоб в Україні зберігалася напруженість у гуманітарних, 
національних, мовних  питаннях і щоб ці вічно нерозв'язані 
проблеми відволікали трудящих і на заході, і на сході країни 
від боротьби за їхні економічні права. «Розділяй і влада-
рюй» — цей принцип визискувачів відомий із часів Ста-
родавнього Риму!

У свій час радянські пропагандисти, розповідаючи про 
багатопартійні вибори в західних країнах, говорили, що 
це «вибори без вибору», оскільки всі провідні партії захи-
щають інтереси великого капіталу, а не трудящих, а самі 
вибори, з періодичною зміною місць правлячих партій 
і опозиції — спектакль для народу, що створює ілюзію 
демократії й вирішальної ролі громадян в управлінні дер-
жавою. У тому, що це так, ми вже мали можливість пере-
конатися на власному досвіді.

Але хоча ключові програмні установки й реально 
проведена політика партій-конкурентів радикально не 
відрізняються, певні відмінності між ними є. Основу 
політичної системи всіх капіталістичних країн, як пра-
вило, становлять дві партії (або дві групи, блоки партій): 
одна — більш правої, консервативної спрямованості, що 
прикривається гаслами «лібералізму» (наприклад, кон-
серватори у Великобританії, християнські демократи в 
Німеччині), а інша — умовно ліва (лейбористи, соціал-
демократи).
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Консерватори, прийшовши до влади, звичайно сти-

мулюють великий бізнес скороченням податків, заради 
чого урізують соціальні виплати, зменшують втручан-
ня держави в економічне життя, а ліві діють навпаки. У 
кожної з партій своя ідеологічна модель, якої вони до-
тримуються десятиліттями. Можна дискутувати про те, 
наскільки політика західних лівих партій відображає 
справжні інтереси трудящих, але все-таки виборець 
у західних країнах, нехай і не маючи особливо багато-
го вибору, розуміє, з кого він вибирає й за що голосує. 
Відповідно й основа електорату таких партій завжди 
стабільна й визначається насамперед класовими озна-
ками.

А що в нас? В Україні склалася досить унікальна 
ситуація — усі домінуючі на політичній арені сили є партіями 
праволіберального напряму. Ідеологічні відмінності 
між тими ж «регіоналами» і БЮТ (а раніше — «Нашою 
Україною») складно знайти й під лупою. І ті й інші (а та-
кож буржуазні партії й кандидати «другого ешелону», такі 
як «Сильна Україна», «Фронт змін» Арсенія Яценюка й 
ін.) представляють інтереси великого капіталу, обслуго-
вують винятково його інтереси. Точно так само важко 
знайти відмінності в їхніх спекуляціях на лівій риториці, 
коли вищезгадані партії перебувають в опозиції.

Видимі відмінності існують лише в підходах до 
гуманітарних питань. Саме імідж «захисниці росій-
ськомовних» дозволив Партії регіонів прийти до влади, 
при тому, що переважна більшість її виборців, як пока-
зують усі соціологічні дослідження, дотримуються лівих 
поглядів. Вони голосували не стільки за Віктора Янукови-
ча, скільки проти націоналіста Ющенка, а потім — проти 
Тимошенко, яка   практично перебувала  на аналогічних 
позиціях.

Точно так само багато голосували за Тимошенко не 
тому, що вірили в її «прориви», а оскільки вважали її аль-
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тернативою «русифікаторові» Януковичу. Схема — нібито 
проросійська (що  представляє інтереси російськомовних) 
партія великого капіталу проти партії прозахідної, 
націоналістичної (а такі за визначенням бувають тільки 
буржуазними) — спрацювала на обох останніх прези-
дентських виборах і, згідно з прогнозами, готується для 
використання на наступні.

Природно, вирішення мовного питання, зняття 
міжнаціональних, міжрегіональних протиріч, а саме це по-
винна принести федералізація, позбавляє таку схему всякої 
«бази». Виборцеві, гуманітарні права якого не будуть ущем-
лятися й при цьому будуть надійно захищені від нових намірів 
націоналістів, нема чого голосувати за партію олігархів.

Тим більше,  що, як показують події останнього часу, 
усі олігархи однаково орієнтовані на пріоритет західного 
вектора у зовнішній політиці й подальшу «українізацію», 
оскільки побоюються, що зростання російського впливу 
(у найширшому розумінні) може поставити під загрозу 
їх владні й бізнесові позиції, з іншого боку — на Заході 
зберігаються їхні капітали, із західними монополіями 
зв'язані їхні основні бізнес-інтереси.

Сьогодні Комуністична партія — єдина політична сила, 
яка, виражаючи інтереси більшості громадян України, 
послідовно, не кон'юнктурно виступає за її федератив-
ний устрій. А коли можновладці не хочуть виконувати свої 
передвиборні обіцянки й сподівання більшості народу, сам 
народ повинен сказати своє слово.

Тому ми ініціювали проведення Всенародного ре-
ферендуму, на якому сам народ повинен вислови-
тися з найважливіших питань як політичного, так і 
соціального  життя: що йому потрібно, а що — ні. У числі 
питань референдуму і питання про те, чи слід Україну 
федералізувати.

Активна участь громадян у референдумі — запорука 
того, що народ підтримає ті єдино правильні принци-
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пи побудови нашої держави, які відстоюють українські 
комуністи і реалізації яких ми будемо спільно добиватися 
від нинішньої влади.

Зрозуміло, що для здійснення федералізації країни 
потрібне вирішення багатьох правових, організаційних 
питань. Необхідно буде підготувати й прийняти велику 
кількість законів, що визначають федеративну (земель-
ну) структуру України, органів влади в ній, повноваження 
центральних (федеральних) і регіональних (земельних) 
органів, порядок підготовки державного й регіональних 
бюджетів, гарантії збереження державної цілісності 
країни.

 Для нас є таким, яке  не підлягає обговоренню,  питан-
ня про те, що в руках центру, федерації повинні перебувати 
питання зовнішньої й оборонної політики, фінансів, забез-
печення безпеки й охорони правопорядку, визначення основ 
економічної, соціальної, гуманітарної політики,  управління 
стратегічними галузями економіки. Усі питання місцевого 
життя будуть вирішуватися на місцях — у суб'єктах 
федерації. Наша партія, її фракція у Верховній Раді готові 
взяти активну участь у виробленні законодавчої бази для 
переходу України на федеративну систему державного 
устрою. 
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               ЯК   «ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ»  
            ВІДНОСИНИ  З  РОСІЄЮ? 

Ось уже понад двадцять років відірвані один від одно-
го народи України та Росії, які віками жили однією роди-
ною, разом долали труднощі й здобували спільні перемо-
ги. Ось уже понад  двадцять років буржуазні правителі на-
ших країн постійно говорять про стратегічне партнерство, 
проводять двосторонні зустрічі, підписують якісь доку-
менти. Тим часом державні відносини України та Росії 
постійно лихоманить; економічні зв’язки, розірвані по 
живому в 1991 році, не лише не відновлюються, а й про-
довжують руйнуватися. А страждають від цього трудящі 

— від Чопа до Владивостока.
Не знімаючи відповідальності за такий сумний стан 

справ із керівників Російської Федерації, слід назива-
ти речі своїми іменами: головна частка вини за нього 
лежить на українській стороні, котра цілеспрямовано 
дистанціюється від співробітництва в рамках СНД і з ла-
кейською послужливістю сприймає зарозумілі повчання 
Заходу як обов’язкове керівництво до дії. З моменту про-
голошення незалежності всі буржуазні політики в Україні 
доклали рук до того, щоб віддалити братні слов’янські 
народи один від одного, а то й посварити їх між собою.

Цей маразм досяг найвищої точки в період хазяй-
нування «помаранчевих» націоналістів, перейнятих 
патологічною ненавистю до Росії, які з тупою впертістю 
ліпили з неї образ ворога. П’ять років вони лише тим і 
займалися, що провокували й підігрівали міжусобні 
конфлікти. З’ясування відносин у питанні про долю роз-
ташованого в Севастополі Чорноморського флоту РФ 
досягло з їхньої подачі точки кипіння. Наплювавши на 
суверенну волю співгромадян, ясно й однозначно вис-
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ловлену під час усіх без винятку соціологічних опитувань, 
націоналісти спробували силою затягти Україну в НАТО. 
А паралельно метушливо збивали аналогічний за своєю 
антиросійською спрямованістю регіональний проект — 
так звану Балто-Чорноморську вісь.

Діяльність націоналістичних тимчасових правителів 
завдала величезної шкоди не тільки політичним, а й 
економічним відносинам із Російською Федерацією. 
Непомірна для наших людей і вітчизняної економіки ціна 
одержуваного звідти газу — прямий результат злочинних 
«помаранчевих» зусиль.

Здавалося б, після того, як узимку 2010 року прези-
дентом став В. Янукович, котрий виграв вибори на гаслі 
відродження східнослов’янського братерства, а владні 
важелі зосередилися в руках очолюваної ним Партії 
регіонів, українсько-російські відносини радикально по-
кращаться. Однак цього, на жаль, не сталося. Услід за не-
тривалою відлигою у них настав черговий льодовиковий 
період. Відносини України з Російською Федерацією дуже 
нагадують «холодну війну», бої в якій ведуться відразу за  
кількома напрямками — «газовим», «сирним» тощо.

Однією з головних причин цього є двозначна, м’яко 
кажучи, зовнішня політика нинішнього українського 
керівництва.

З одного боку, воно, як і його «помаранчеві» по-
передники, невтомно повторює про відсутність будь-
якої альтернативи вступу нашої країни в Європейський 
союз — нехай навіть у невизначеному майбутньому і 
на найпринизливіших умовах. А щоб заразити своїм 
євроентузіазмом наших співвітчизників, більшість яких 
аж ніяк від нього не в захваті, обіцяє їм «високі європейські 
соціальні стандарти» як результат гаданого членства в ЄС. 
Замовчуючи, звичайно, те, що після урізування зарплат 
і значного підвищення пенсійного віку, здійснених не-
давно в більшості держав Європейського союзу, говори-
ти про існування там хоч якихось соціальних стандартів 
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взагалі не доводиться. На них поставила хрест глобаль-
на соціально-економічна криза капіталізму, з якої він 
намагається видертися за рахунок фактичного пограбу-
вання трудящих. Справді, що це за «стандарти», якщо їх 
можна знижувати за помахом начальницької руки?

Оскільки ж прагнення в ЄС і перший крок у даному 
напрямку — плановане входження в Зону вільної торгівлі 
з цим міждержавним об’єднанням — не збігаються зі 
східним вектором інтеграції, нинішні лідери України не 
бажають навіть чути про її повноцінну участь в ЄврАзЕС 
та Митному союзі, що пропонує керівництво РФ.

З другого боку, відмовляючись брати участь в 
інтеграційних процесах на Сході, пріоритетних для 
зовнішньої політики Російської Федерації, та офіційно 
взявши курс на здобуття членства в ЄС, у якому Росія 
небезпідставно бачить конкурента, українська влада 
продовжує добиватися від неї односторонніх економічних 
поступок. Зокрема, щодо ціни на газ. Судячи з усього, 
Росія уявляється їм чимось на кшталт опереткового до-
бродушного нареченого, який із філософським спокоєм 
спостерігає за ходіннями «наліво» своєї красуні-нареченої. 
А оскільки РФ виходить із цього абсолютно не характер-
ного для її нинішньої олігархічної класової сутності об-
разу, українські державні мужі негайно починають обси-
пати Москву плаксивими звинуваченнями в «порушенні 
стратегічного партнерства».

Сумний підсумок такої «хитромудрої» політики 
відомий: українсько-російські відносини дедалі більше 
заходять у глухий кут. Це завдає величезних втрат 
вітчизняній економіці, котра залишається без вигідних 
замовлень (згадаймо хоча б сироварне виробництво!), і 
нашим співгромадянам, які втрачають робочі місця. А 
відчувши політичну ізольованість України, Захід висуває 
їй вимоги одну нахабнішу від іншої — і через європейські 
структури, і через державний департамент США, і через 
Міжнародний валютний фонд.
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Як бачимо, спроба офіційного Києва дотягнутися до 

ЄС, сівши на хребет Росії, виявилася вочевидь невдалою. 
І це закономірно: час, нарешті, зрозуміти, що стратегічне 
партнерство не схоже на вулицю з однобічним рухом. 
Воно може бути лише взаємовигідним.

Комуністи вважають, що українсько-російські відно-
сини треба радикально «перезавантажити». Потрібно 
не займатися взаємними пошуками винного (це тільки 
погіршить ситуацію), а докласти всіх зусиль до того, щоб 
ці відносини знову стали такими, якими й повинні бути, 

— братніми, вільними від інтриг і підозр. І зробити це 
необхідно в максимально стислий термін!

Немає сумнівів у тому, що після повалення бур-
жуазного ладу трудящі наших країн легко встановлять 
взаємовигідні економічні зв’язки, а форму політичного 
союзу між ними вільно визначать їх суверенні народи. 
Але хоча в умовах глобальної кризи капіталізму це не така 
вже віддалена перспектива, комуністи не збираються че-
кати перемоги соціалістичної революції, для того щоб 
наблизитися до досягнення однієї зі своїх програмних 
цілей і докорінно поліпшити відносини з Росією. Адже, 
з одного боку, це серйозно підвищить життєвий рівень 
трудящих обох держав, а з другого боку — полегшить 
їх спільну боротьбу проти імперіалістичного диктату і 
капіталістичного рабства.

Для того, щоб добитися початку справді конструк-
тивного українсько-російського діалогу вже сьогодні, 
необхідно розібратися з питанням, чому, незважаючи 
на постійно проголошувані з обох боків оптимістичні 
декларації, його не вдалося налагодити досі.

Відповідь очевидна: переговори ведуться від імені 
українського і російського народів олігархами та 
їхніми політичними представниками, які керуються 
лише корпоративно-класовими інтересами велико-
го капіталу. Тому вони шукають не оптимальну модель 
співробітництва, а максимально прибуткову для свого 
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олігархічного клану схему поділу ринків, дивідендів та 
бонусів. У результаті переговорний процес зводиться 
до запеклої гризні й закулісних угод між фінансово-
промисловими групами, замаскованими «патріотичною» 
риторикою. Чи варто після цього дивуватися, що його 
результати зазвичай залишаються для громадськості 
таємницею за сімома печатками, а більшість задекла-
рованих проектів у сфері паливно-енергетичного ком-
плексу, авіа-  та суднобудування, спільного освоєння 
космосу, ядерної енергетики відверто буксують?

Звідси висновок: необхідно усунути великий капітал 
від керівництва переговорним процесом. І першим 
кроком до цього в ситуації, коли і в Україні, і в Росії 
зберігається буржуазний лад, має стати забезпечення 
найжорсткішого громадського контролю над перебігом 
переговорів, його максимальної відкритості, публічності. 
Радикально ж це питання буде вирішене після перемоги 
соціалізму.

В українських реаліях потрібно насамперед  на кон-
кретних фактах ознайомити наших співгромадян з тим, 
який напрямок інтеграції відповідає національним 
інтересам. Якщо, звичайно, розуміти під ними 
процвітання переважної більшості народу — трудя-
щих, а не збереження зарубіжних банківських рахунків 
і нерухомості олігархів, гарантією чого є продовження 
двадцятирічної «втечі від Росії в Європу».

Керуючись таким єдино правильним мірилом, лег-
ко переконатися, що національним інтересам України 
відповідає саме східний вектор інтеграції. Адже, за 
найскромнішими підрахунками, ніким і ніколи не спро-
стованими, уже протягом найближчих трьох років участь, 
наприклад, у Митному союзі дасть нашій країні до 15% 
зростання ВВП і близько 9 мільярдів доларів на рік, які 
можна буде вкласти в соціальну сферу, котра тріщить по 
швах. А ось її вступ у Зону вільної торгівлі в рамках ЄС, про 
що мріють буржуазні політики всіх мастей — від Партії 
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регіонів до «Батьківщини» і «Свободи», — неминуче при-
зведе до розвалу цілих галузей вітчизняної економіки, які 
не витримають конкуренції із західними товарами. А зна-
чить, до катастрофічного зростання масового безробіття 
й подальшого зубожіння трудящих нашої країни.

От чому Комуністична партія використовує всі наявні 
у неї агітаційно-пропагандистські засоби, щоб донести 
до трудового народу України правду про те, в якому на-
прямку йому вигідно йти. Адже, дізнавшись правду, він 
перетвориться на свідомого й активного учасника пере-
говорного процесу, здатного чинити політичний тиск на 
буржуазну владу і примусити її діяти в потрібному йому 
напрямку.

Для забезпечення публічності російсько-українських 
контактів КПУ пропонує створити міжпарламентську 
робочу групу із залученням учених та виробничників 
обох країн. При цьому до складу такої групи необхідно 
примусити ввійти й представників націоналістичної 
«опозиції». Нехай ці пани, врешті-решт, предметно  по-
яснять співгромадянам, чому, на їхню думку, невигідно 
постачати продукцію на російський ринок, створю-
ючи тим самим нові робочі місця в Україні, спільно 
реалізовувати масштабні проекти в наукомістких галузях 
і платити за газ у рази менше, ніж держави ЄС. Досить 
їм приховувати свою тупу русофобію та інтелектуальну 
убогість за шизофренічним гаслом «геть від Москви!» і 
демагогічними теревенями про «європейський вибір»!

А відстоювати в робочій групі інтереси трудящих бу-
дуть комуністи — і українські, і російські. Об’єднаними 
зусиллями ми зуміємо добитися, щоб співробітництво 
братніх країн міцніло і йшло на користь людям праці, а 
не олігархам.

Водночас необхідно очистити українсько-російські 
відносини від впливу третьої сторони — великого західного 
капіталу та зарубіжних урядів і міжнародних фінансових 
організацій, котрі є виразниками його інтересів. Треба 
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рішуче покласти край ганебній для суверенної держави, 
якою є Україна, ситуації, коли її влада під час переговорів 
із сусідом вірнопіддано озирається на Вашингтон і Брюс-
сель, догідливо прислухається до окриків МВФ. Інакше 
кажучи, керується інтересами Заходу, а не власного на-
роду.

Типовий приклад на цю тему — полеміка, котра 
розгорнулася навколо створення газотранспортного 
консорціуму. Українські буржуазні політики, незалежно 
від того, представляють вони владу чи «опозицію», впер-
то прагнуть підключити до цього проекту Європейський 
союз. А деякі з них (А. Яценюк) — навіть Сполучені Шта-
ти Америки. І всі вони, як один, демонструють крайній 
ступінь обурення, коли керівництво РФ так же вперто 
відмовляється від подібного формату.

Тим часом, з точки зору істинних національних інте-
ресів нашої країни (у людському, а не в буржуазному 
розумінні цього слова), таке обурення не має під собою 
жодних підстав. Справді, для створення консорціуму 
необхідні дві сторони: виробник (Росія) і транзитер 
(Україна). До чого тут хтось іще? На якій підставі амери-
канським і західноєвропейським капіталістам хочуть до-
зволити наживатися на транзиті російського газу через 
територію України? Невже наш народ такий багатий, щоб 
роздавати милостиню буржуям із ЄС та США, настільки 
безпомічний, що не в змозі самостійно розпоряджати-
ся своїми доходами, такий наївний, що повірить балач-
кам про «західні інвестиції» у модернізацію ГТС, котрі 
на практиці, як завжди, зведуться до одержання нових 
зовнішніх кредитів, які збагачують капіталістів і розоря-
ють трудящих?

Чому ж наші буржуазні політики з такою сумнівною 
щедрістю поспішають поділитися з Європейським со-
юзом та Сполученими Штатами одним із головних ба-
гатств України — газотранспортною системою, дітищем 
Радянської влади, до появи якого на світ вони не мають  
ніякого відношення?
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Тому що хазяїн цих панів — місцевий великий капітал 

—панічно боїться, що коли його політичні найманці про-
являть самостійність і твердість у відносинах із Заходом, 
звідти негайно надійде наказ заарештувати офшорні ра-
хунки українських олігархів. До того ж на бездоганних із 
юридичної точки зору підставах, оскільки навіть дитині 
(не кажучи вже про ЦРУ) відомо, що мільярдні статки 
наших доморослих нуворишів накопичені якраз проти-
законними способами.

Після перемоги соціалізму «право» власності оліга-
рхів на базові галузі економіки, фактично вкрадені в на-
роду, буде скасоване, що раз і назавжди зніме з поряд-
ку денного питання про втручання великого капіталу в 
державні справи. А поки цього не сталося, КПУ вимагає 
заборони на володіння офшорними компаніями акціями 
вітчизняних підприємств. Ми маємо намір добитися 
переведення всіх операцій з офшорами на загальну си-
стему оподаткування. Тоді тиск агентів західного впливу 
на українську зовнішню політику значно ослабне, а в 
державному бюджеті з’являться гроші й для серйозно-
го підвищення соціальних виплат, і для забезпечення 
інноваційного зростання економіки, і для відродження 
культури.

Ще одним принципово важливим кроком по шля-
ху до радикального «перезавантаження» українсько-
російських відносин має стати взаємна відмова від погроз 
та використання мови ультиматумів у переговорному 
процесі. А якраз останнім часом до таких способів тиску 
на візаві дедалі частіше вдаються обидві сторони, чи то 
йдеться про доступ українських товарів на ринки Росії та 
держав Митного союзу, чи про черговий перегляд умов 
перебування Чорноморського флоту в Севастополі!

Час уже від торгу й шантажу перейти до реального 
стратегічного співробітництва. Кожен згаяний день, ви-
трачений на базарне з’ясування стосунків, приносить 
колосальні збитки обом братнім країнам.
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Наш народ вправі зажадати, щоб саме українська 
влада виконала, врешті-решт, дані йому передвиборні 
обіцянки і взяла на себе ініціативу щодо радикального 
оздоровлення відносин із Росією. Уряду, Міністерству за-
кордонних справ необхідно негайно розробити й запро-
понувати для підписання пакет пропозицій щодо розши-
рення Договору про дружбу, співробітництво й партнер-
ство між Україною і РФ, а також проект Декларації про 
стратегічне співробітництво. Ці документи повинні ста-
ти правовою базою для всього комплексу двосторонніх 
відносин, у тому числі й співробітництва України з Мит-
ним союзом, а в найближчій перспективі і входження в 
нього.       

Підписання 18 жовтня 2011 року на саміті в Санкт-
Петербурзі угоди про створення Зони вільної торгівлі 
країн СНД — безумовний прорив у справі економічної 
інтеграції на пострадянському просторі. У нас є всі 
підстави вважати, що це наша спільна перемога — пере-
мога комуністів України, Росії та інших країн СНД, які 
всі роки з моменту розпаду СРСР послідовно боролися за 
відновлення зруйнованих народногосподарських зв'язків 
і поглиблення економічної інтеграції, за відродження со-
юзу братніх народів.

Саме під тиском комуністів влада країн СНД тричі 
укладала угоди про створення Зони вільної торгівлі з 
країнами — у 1993, 1994 і 1995 роках. Однак реальній 
економічній інтеграції перешкоджали багато факторів. У 
першу чергу, створення ЗВТ не було цікаве буржуазії, ко-
тра саме в цей час займалася розкраданням   колишньої   
державної власності. ЗВТ поліпшила б фінансове  стано-
вище більшості  підприємств, а це ламало основну  схему   
злодійської   приватизації через штучні банкрутства. Дру-
гим  важливим  моментом   був тиск Заходу, який через 
свою  агентуру — націоналістів — намагався перешкоди-
ти економічній інтеграції країн СНД, щоб  економічно 
закабалити їх по одній і унеможливити їх політичне  
співробітництво. 



129Від капіталістичної глобалізації – до соціалістичної  інтеграції
Третім фактором була незацікавленість правлячих 

еліт, які боялися залежності від Москви (але зазвичай 
легко погоджувалися на значно більшу залежність     від 
Брюсселя та Вашингтона).Пізніше до цих моментів до-
далися  проблемні   фактори,  на  кшталт   вступу   части-
ни   країн     СНД  у  СОТ на  індивідуальній   основі, що 
вимагало відповідності угод у рамках СНД вимогам цієї 
торговельної організації. Тому угод так ніколи й не ви-
конували. Замість єдиного торговельного простору було 
прийнято близько 130 локальних торговельних угод між 
окремими країнами.

Комуністи, однак, не здавалися. Ми постійно 
відстоювали ідеї економічної інтеграції, терпляче пояс-
нювали її переваги й підштовхували уряди до роботи в 
цьому напрямку.

Спільна Зона вільної торгівлі дозволяє різко збіль-
шити обсяги взаємної торгівлі між країнами СНД. Раніше 
товар, аби потрапити, наприклад, з України в Киргизію, 
повинен був подолати, як мінімум, три кордони. До того 
ж на кожному з цих кордонів був свій режим, зі своїми ви-
лученнями й обмеженнями, правилами митного оформ-
лення. Тепер на всьому просторі діють єдині правила, 
що дозволяє економити час (що важливо для товарів, 
які швидко псуються), гроші (адже у всіх випадках своє 
мито) і, врешті-решт, нерви (не дуже рідкі випадки, коли 
доводиться відправляти цілі експедиції для «врятуван-
ня» застряглих на далекій  митниці вантажів). Тим часом 
російський прем'єр звернув увагу на те, що навіть без ЗВТ 
у першому півріччі  2011 року товарооборот між держа-
вами СНД збільшився на 48% і перевищив 134 мільярди 
доларів.

Чим корисна ЗВТ для України?  Насамперед тим, що 
вона полегшить доступ українських товарів на величез-
ний ринок СНД і водночас полегшить доступ українців 
до товарів цих країн.
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У найбільшому виграші будуть великі машинобудівні 
підприємства, адже Україна на ринку СНД — передусім ек-
спортер продукції високотехнологічного і наукомісткого 
машинобудування. Це потягне за собою весь ланцюжок: 
нові замовлення для машинобудівних гігантів підвищать 
зарплати їх працівникам; створюватимуться нові робочі 
місця; активніше запрацюють підприємства-суміжники; 
збільшаться відрахування в бюджет, що поліпшить,  зо-
крема, ситуацію в Пенсійному фонді; зміцнення 
матеріального  становища трудящих збільшить попит на 
товари народного споживання та продовольство, що пози-
тивно позначиться на роботі  виробників такої продукції, 
підприємств торговельної сфери й  обслуговування.

Другою сферою, котра виграє,  є сільське господарство 
— адже  СНД споживає величезну кількість українських 
продуктів харчування. Торговельні війни  навколо, напри-
клад, українського сиру, залишаться в минулому.

Очікується значне пожвавлення транзитної торгівлі, 
що дасть  поштовх для розвитку українського транспорту, 
портів тощо.

Словом, важко знайти сферу, на яку не вплинуло б 
позитивно створення ЗВТ.

Звертаємо також увагу й на те, що ЗВТ СНД була 
створена раніше, ніж розрекламована ЗВТ із ЄС. Більше 
того, оскільки угода про створення ЗВТ із ЄС — це части-
на угоди про асоціацію, вона, ймовірно, буде відкладена.

Переговори з ЄС із самого початку відбувалися за 
принципом «гри в одні ворота» насамперед тому, що 
Європа постійно демонструвала нам подвійні стандарти.

В економічній сфері не приховувалося, що ЄС хоче 
насамперед відкрити український ринок для своїх товарів, 
не допускаючи, однак, українські товари на свій ринок. 
Навіть ті поступки, які були реально зроблені, не є серйоз-
ними — адже допуск, наприклад, продукції сільського го-
сподарства на європейські ринки зумовлений не тільки 
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розміром квот, а й дотриманням фітосанітарних норм, ко-
трими, як показує практика, можна легко маніпулювати. 
Достатньо згадати історію з «виявленням» в українській 
олії діоксину. Інформація не підтвердилася, але ринок був 
уже переділений. Звичайно, перед українським виробни-
ком ніхто не вибачився — що робити, «вільна конкуренція» 
(з допомогою  адміністративного ресурсу ЄС).

З другого боку, Україні весь час висували політичні 
вимоги. Якби йшлося про більшу демократію і боротьбу 
з корупцією — можна було б зрозуміти.На цьому й  так 
цинічно грають  західні партнери. Але ж нам виставляли 
абсурдні вимоги, взагалі несумісні зі статусом суверенної 
держави.

Наприклад, одна з головних претензій до України по-
лягала в тому, що наша країна має сміливість самостійно 
здійснювати судочинство на своїй території. Безумовно, 
український суд є за суттю своєю буржуазним і вже тому 
корумпованим. Та річ навіть не в цьому,  а в тому, що нам 
нав'язували зовнішні рішення й вибіркові  стандарти 
правосуддя — цього політика посадити за перевищення 
повноважень можна, а цього — ні-ні. Це забагато навіть 
для буржуазного судочинства.

До того ж завданням Європи було не допустити роз-
ширення співробітництва України з країнами СНД, на-
самперед — із Росією. Нам прямим текстом говорили, що 
вільна торгівля з ЄС несумісна із глибшою  інтеграцією з 
країнами СНД, а особливо — Митного союзу.

Така нечесна позиція щодо України сама по собі ста-
вить під сумнів доцільність поглиблення співробітництва 
з ЄС. У будь-якому разі — самостійно, не заручив-
шись  підтримкою інших країн. Тим часом російське 
керівництво пропонувало координувати зусилля в цьо-
му напрямку й підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС 
разом із країнами Митного союзу.

Хоча підписання угоди — великий успіх, ми не 
забуваємо нагадати, що створення ЗВТ — лише один 
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крок на шляху розвитку економічного співробітництва 
на пострадянському просторі.

Зона вільної торгівлі передбачає координацію роботи 
парламентів   та   урядів щодо приведення у відповідність 
один до одного національних законодавств. Наступним 
кроком має стати створення повноцінного Митного со-
юзу, в якому внутрішні бар'єри взагалі скасовуються, а 
зовні проводиться єдина політика.

Частина країн СНД уже об'єдналася в Митний союз, 
куди активно запрошується й Україна. Однак вважається 
доцільним іще більше його розширення — на всі країни, 
котрі підписали угоду про створення ЗВТ СНД.

Комуністи України переконані, що розвиток 
співробітництва якраз у східному напрямку є магістраль-
ним шляхом розвитку для України. Саме в цьому напрям-
ку рухаються наші традиційні торговельні партнери, на-
самперед ті, які купують продукцію з високою доданою 
вартістю. Саме на цьому напрямку перебувають наші 
основні партнери з виробничої кооперації. Саме на цьому 
напрямку ми одержуємо доступ до ресурсів, якими бідна 
Україна (насамперед — до енергоносіїв). Найголовніше 
ж полягає в тому, що саме на  Сході — ті нові центри 
економічної та політичної могутності, які витісняють 
уражені глибокою системною кризою Європу та США. 
Зближення з країнами БРІКС, у тому числі — через 
механізми Митного союзу, обіцяє Україні перспективи 
розвитку в новому тисячолітті. Зближення ж із Європою 
означатиме лише занепад, оскільки спочатку ЄС за ра-
хунок України намагатиметься послабити кризу, а потім 
все одно ослабне і поступиться першими місцями Китаю, 
Росії, Індії, Бразилії та іншим новим центрам сили.

Підписання Санкт-Петербурзьких угод — крок у пра-
вильному напрямку, і комуністи закликають український 
народ примусити владу не обмежитися першим кроком, а 
продовжити рух у цьому напрямку.
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           ЄВРАЗІЙСЬКА  ІНТЕГРАЦІЯ: 
                     ШАНС НА УСПІХ

Дане питання, без перебільшень, є дуже важливим і 
багато в чому визначальним не тільки для майбутнього 
України, але й для всіх країн Великої Євразії.

На превеликий жаль, кваліфіковані дискусії про 
перспективи співробітництва й пов ноцінної інтеграції 
України в Євразійський економічний простір сьогодні в 
Україні практично не ведуться. Виважене обговорення 
найчастіше підмінюється політиканством, а сама пробле-
ма обростає новими міфами й упередженнями.

У результаті українське суспільство одержує недо-
статньо інформації про те, як розвиваються інтеграційні 
проекти на пострадянському просторі. Українські гро-
мадяни дуже мало знають про справжні цілі і завдан-
ня нового об’єднання. Найчастіше вони до кінця не 
усвідомлюють перспективи співробітництва й ризики 
розриву економічних зв’язків. Це відкриває шлях для 
маніпуляцій і спекуляцій противників євразійського 
співробітництва, зміцнює ілюзію відсутності альтерна-
тиви так званому європейському шляху.

Безсумнівно, питання про вектор інтеграції України 
сьогодні необхідно розглядати крізь призму подій, що роз-
гортаються в сучасному світі. Це дасть  чіткіше уявлення 
про виклики й загрози, з якими стикаються держави на су-
часному етапі. Дасть можливість прояснити питання про 
місце й роль України в новому світовому поділі праці, про 
шанси забезпечення стійкого зростання економіки й до-
бробуту громадян залежно від вибору вектора інтеграції.

Сьогодні ми бачимо, як під впливом глобальної 
трансформаційної кризи у світовій економіці й системі 
міжнародних відносин виникають нові закономірності.
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У чому ці закономірності проявляються?
Стає дедалі очевиднішим, що модель розширеного 

споживання за рахунок кредитної експансії більше не 
забезпечує надійної бази для економічного зростання. 
П’ять років, що минули з початку активної фази кризи, 
уряди розвинутих держав Заходу намагаються «полаго-
дити» і знову запустити кредитний маховик. Однак ці 
зусилля по обидва боки океану лише відтягують неми-
нучий момент остаточного зламу системи. Адже базові 
диспропорції, які запустили кризовий процес, так і не 
були усунуті. Проблеми в державних фінансах розвину-
тих держав Заходу явно загострюються, боргове наванта-
ження на державу, економіку й населення зростає. А це 
означає, що попереду нас чекає чергова кризова хвиля.

Як і в 2008  році, її основним проявом стануть різкий 
спад споживчої активності, стиснення ринків збуту й 
скорочення промислового виробництва. У таких умовах 
збереження промислового потенціалу стає базовим фак-
тором для забезпечення конкурентоспроможності країни  
в посткризовому світі. І це сьогодні чудово розуміють 
країни-лідери. Вони прагнуть зберегти свою промисловість, 
у тому числі за рахунок протекціонізму й нечесної конкуренції. 
І це є першою закономірністю кризового світу.

Очевидною закономірністю також є загострення бо-
ротьби за ресурси, необхідні для підтримки стійкого зро-
стання економіки.

Боротьба за контроль над базовими ресурсами, насам-
перед над енергоносіями, уже перейшла у фазу збройного 
протистояння й навіть актів неприкритої агресії. Саме це 
ми могли спостерігати торік у Лівії й сьогодні бачимо в 
Сирії та державах Африки.

Цілком  зрозуміло, що, незважаючи на короткостро-
кові цінові коливання на світових ринках, проблема забез-
печення контролю над видобутком і транзитом вуглеводнів 
залишиться базовою. А в перспективі нас чекає загострен-
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ня боротьби практично за всі відомі корисні копалини й 
природні ресурси, у тому числі за воду й родючі землі.

Ще одна закономірність — прагнення держав до ство-
рення довгострокових торгово- економічних зв’язків на 
основі поглиблення регіонального поділу праці. Поси-
лення конкуренції за ресурси й ринки збуту, валютні 
та торговельні війни, руйнування глобальної валютно-
 фінансової системи і механізмів ціноутворення — все 
це диктує необхідність  переходу до поглиблених форм 
співробітництва між країнами. В  кінцевому підсумку 
інтеграція дозволяє уникнути ризиків, що накопичують-
ся у світовій економіці.

Про це, зокрема, свідчить і створення ЄврАзЕС, і 
зміцнюване торгово-економічне співробітництво між 
Китаєм і країнами АСЕАН, і розвиток партнерства 
між країнами Боліваріанської ініціативи в Латинській 
Америці.

У світлі подій і тенденцій, властивих сучасному світу, 
для України сьогодні виникають відразу кілька викликів, 
відповідь на які необхідно шукати невідкладно.

По- перше, новий виток кризи для нашої країни озна-
чатиме зростаючий ризик втрати власних виробничих по-
тужностей. Більше того, загрозу втрати навіть перспекти-
ви їх відтворення внаслідок  технологічного відставання 
від лідерів.

На жаль, в Україні часто виникає нерозуміння сту-
пеня загрози. Мовляв, проживемо й без промисловості 

— екологія покращиться. Насправді втрата промисло-
вого потенціалу прямо позначиться на житті кожно-
го українського громадянина. Це визначить характер 
зайнятості, рівень доходів, специфіку системи освіти. І в  
кінцевому підсумку — конкурентоспроможність країни й 
рівень добробуту населення в цілому.

По -друге, актуалізується ризик різкого зростання 
вартості імпорту ресурсів і втрати контролю над власним 
ресурсним потенціалом.
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Енерговитратна економіка України вже сповна 
відчуває на собі тиск зростаючих цін на енергоносії. Не-
зважаючи на очевидність проблеми, реальних дій для її  
вирішення влада не робить. Швидше навпаки, за розмо-
вами про диверсифікованість поставок, про альтерна-
тивну енергетику приховуються нездатність справитися 
із цим ризиком і бажання перекласти весь тягар проблем 
на плечі населення.

У той же час триває прискорена підготовка до так 
званої земельної реформи. Її єдиним результатом стане 
втрата контролю над останнім стратегічним ресурсом, 
який залишився в країни.

Третя й найголовніша загроза — помилка у виборі 
моделі участі в міжнародному поділі праці й неправиль-
не оцінювання вектора економічної інтеграції. На цьому 
питанні слід зупинитися детальніше.

На даному етапі перед Україною відкриваються три 
можливі сценарії, три моделі подальшого соціально -
економічного розвитку. Першу модель можна умовно на-
звати розвитком на власній основі. Другу — приєднанням 
до ЄС. Третю — повноцінною участю у євразійській 
інтеграції.

Модель розвитку на власній основі не передбачає 
вступу в будь-який економічний союз. Це спроба ви-
жити самостійно, за рахунок самозабезпечення й само-
достатності.

Сьогодні слід визнати, що час для цієї моделі розвитку 
упущений.  Забезпечити стійкий розвиток національної 
економіки в рамках стратегії самодостатності Україна 
не зможе. Причини очевидні. У вітчизняній економіці 
зберігаються глибокі структурні диспропорції, превалю-
вання експортно орієнтованих галузей. Це визначає ви-
сокий ступінь залежності від ситуації на зов нішніх рин-
ках. Що, власне, і довели події 2008 року, коли буквально 
за квартал половина виробничих потужностей у базових 
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секторах промисловості — ГМК, хімічній промисловості, 
машинобудуванні — просто  зупинилися.

Проблемою для реалізації моделі є відставання украї-
нської економіки від конкурентів у модернізації вироб-
ничих потужностей і впровадження інновацій. Останні 
двадцять років економічне зростання досягалося пере-
важно за рахунок експлуатації радянської спадщини. Як 
наслідок, без налагодження промислово-інвестиційної й 
науково- технічної кооперації з партнерами ми об’єктивно 
приречені втрачати один сегмент промисловості за 
іншим.

Висновок: «базарно -сировинний» варіант економіки 
привів країну на межу банкрутства, обернувся деінду-
стріалізацією, соціальним провалом і  науково -техноло-
гічним занепадом.

Однією з основних перешкод у реалізації першої 
моделі залишається й нездатність мобілізувати внутрішні 
ресурси для розвитку. Криза 1990-х, банкрутства банків у 
2008-му підірвали віру населення у стійкість української 
фінансово- банківської системи. У результаті ще більше 
зросла залежність від зовнішніх позик і поточної 
кон’юнктури на світових ринках капіталу.

Всі ці фактори в сукупності роблять розвиток на влас-
ній основі вкрай ризикованим і практично нереалізованим 
сценарієм.

Більше того, в умовах зростання протекціонізму у 
світі, загострення конкуренції за ресурси, в умовах неста-
більності світової валютно -фінансової системи така спро-
ба може дорого обійтися. Втрата ринків збуту, зниження 
конкурентоспроможності, дисбаланси в секторі держав-
них фінансів загрожують країні тривалим економічним 
спадом і системним банкрутством.

В кінцевому підсумку криза відчинить ворота для 
освоєння національної економіки більш потужними 
зовнішніми гравцями. Очевидно, що Україна не уникне 
вбудовування в новий, посткризовий  поділ праці. Але 
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це буде вже не наш вибір, а вимушена гра за чужими 
правилами.

Розвиток за другою моделлю, тобто вибір на ко-
ристь вступу в ЄС, за масштабом руйнівних наслідків 
для національної економіки нічим не кращий від по-
переднього. Можливо, єдина відмінність у тому, що цей 
вибір українська влада  фактично може  зробити сама й  
усвідомлено.

Уже зараз ми бачимо, чим може на практиці оберну-
тися євроінтеграція. На країни, чиї економіки є менш 
конкурентоспроможними, ніж економіки, приміром, 
Німеччини, Франції або Швеції, чекає одне — спад, 
безробіття й банкрутство.

Україні слід уважніше придивитися до того, що 
відбувається зараз у країнах Південної Європи — Греції, 
Португалії, Іспанії. Всупереч поширеній думці, пробле-
ма цих країн — не в завищених соціальних витратах або 
приховуванні справжніх розмірів бюджетного дефіциту. 
Зокрема, Іспанія й взагалі була однією з небагатьох країн, 
політика якої повністю відповідала Маастріхтським 
критеріям у питанні розміру боргу й бюджетного дефіциту. 
Іспанія  мала профіцитний бюджет і борг на рівні 36% 
ВВП (2007). Але це не захистило країну від кризи.

Головною причиною нинішніх проблем — стиснення 
національної економіки, зростання безробіття, загрози 
дефолту — стало відставання в конкурентоспроможності 
від країн- ядра ЄС. Держави Південної Європи виявили-
ся вбудованими у специфічну модель поділу праці, яка 
визначила деформацію структури їх економік і немину-
чий програш у конкурентній боротьбі. Криза стала лише 
каталізатором цього процесу.

Тепер надії на одужання Греції, Португалії, Іспанії, 
ймовірно, можуть бути пов’язані з виходом із єврозони. 
Про це сьогодні відкрито говорять навіть ліберальні 
економісти. Так, лауреат Нобелівської премії Нуріель 
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Рубіні  зазначив, що Європа має ще пережити свій шлю-
борозлучний процес.

Але навіть у цьому випадку відновити конкуренто-
спроможність національних економік, забезпечити 
відродження промислового потенціалу буде вкрай важ-
ко. Тим більше, що головним «антикризовим» заходом 
у цих країнах стала приватизація залишків державної 
власності.

Що ж до України, то в разі поглиблення торгово -
економічного співробітництва з Європейським союзом 
українська економіка зазнає дуже сильного шоку. Цей 
факт добре відомий і представникам української вла-
ди, і європейським експертам. Між собою вони про це 
відкрито говорять. Єдиний, кому забули повідомити про 
майбутні проблеми й справжню ціну євровибору, — на-
селення своєї країни.

На сьогодні якихось спеціальних преференцій або 
компенсацій під час створення ЗВТ із ЄС для України не 
передбачено. Це означає, що в разі набрання чинності до-
кументом у деяких галузях український виробник просто 
втратить конкурентоспроможність і буде приречений.

Як зміниться ситуація в українському сільському госпо-
дарстві й скільки фермерських, селянських господарств 
зможуть витримати конкуренцію з європейськими ви-
робниками? Яка доля легкої й харчової промисловості, 
вітчизняного машинобудування? На всі ці запитання є 
відповідь. І вона для України невтішна.

Розрив у рівні продуктивності праці, інноваційної 
активності, доступності кредитних ресурсів в Україні й 
країнах ЄС призведе до зникнення ринків збуту для бага-
тьох українських підприємств переробної промисловості 
та машинобудування.

Картина майбутнього ясна. Українська економіка 
стискається до кількох регіонів або навіть підприємств, 
інтегрованих у регіональний поділ праці, таких, що мають 
фактично квоти на ринках ЄС. Вижити зможуть великі 
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сільськогосподарські компанії, які спеціалізуються на 
сировині, енергогенерація, чорна металургія низького 
переділу й рудна промисловість.

Основним замовником євроінтеграції сьогодні на-
зивають малий і середній бізнес. Але насправді він одер-
жить зовсім не те, що чекає. Прихід в Україну великих 
мережевих компаній, які спеціалізуються на роздрібних 
продажах і наданні послуг, обернеться для українських 
підприємців згортанням бізнесу.

Їх долею стане наймана праця або, в кращому разі, 
кустарні виробництва й народний промисел.

Народові України постійно нав’язується думка, що 
євроінтеграція принесе масштабне зростання зарплат.  
Розібратися в істинності цього твердження не важко. До-
статньо подивитися на приклад Польщі.

Нещодавно польська «Gazeta Dziennik Prawna» про-
вела дослідження, під час якого з’ясувалося, що середня 
зарплата в Польщі може зрівнятися із середньою в 27-
ми державах Європейського союзу приблизно через 65 
років.

Ефект для державного бюджету й системи соціального 
забезпечення також очевидний — падіння доходів і зро-
стання вартості життя. У першу чергу — підвищення ко-
мунальних тарифів. На цьому вже зараз наполягають всі 
так звані  радники України з Європи й «фінансові доно-
ри» із МВФ.

Таким чином, входження в «широко зачинені» двері 
ЄС не дозволить Україні усунути жодного із системних 
ризиків для національної економіки.

Прискорити модернізацію національної промисло-
вості за рахунок залучення європейських інвестицій і тим 
самим підвищити конкурентоспроможність економіки 
не вдасться.  Розмови про євроінвестицію не мають прак-
тичних підстав. За двадцять років головним інвестором у 
національну економіку був Кіпр, який має специфічний 
податковий статус.
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Також не вдасться розв’язати проблему гарантій до-

ступу українського виробника на ринки. Для цього йому 
доведеться витримати відповідність більше 80 тися-
чам різних стандартів. А це мільярди інвестицій і роки 
адаптації, яких у нас немає.

Крім того, вже сьогодні очевидно, що вибір на 
користь поглиблення співробітництва з ЄС фактич-
но закриє для багатьох українських виробників ринки 
країн ЄврАзЕС. Уже сьогодні наслідки недалекоглядної 
зовнішньоекономічної політики відчувають українські 
металурги, підприємства АПК. Вони змушені скорочува-
ти виробництво або зовсім зупиняти виробничий процес. 
Адже місця для їхньої продукції на європейських рин-
ках не було й немає. А це тисячі робочих місць, які вже 
втрачає українська економіка. Це недоотримані зарплати 
й доходи бюджету. За мінімальними оцінками, сумарне 
падіння експорту може скласти не менше 1,4—1,9 млрд  
доларів.

Чи дозволить вступ у ЄС забезпечити проблему 
енергетичної безпеки країни — також сумнівно. Можли-
во, компанії з ЄС і прийдуть на український ринок, щоб 
розробляти місцеві родовища. Але в той же час із вели-
ким ступенем імовірності можна стверджувати, що вони 
не будуть поставляти газ споживачам всередині країни й 
за внутрішніми цінами.

А що ж до «допомоги» ЄС у питаннях альтернативних 
маршрутів поставок енергоносіїв, ми бачимо позицію по 
Південному й Північному потоках: ЄС діє так, як вигідно 
йому, ігноруючи при цьому слабкі заклики про допомогу 
від української влади.

Робити те, що вигідно. Так повинна чинити й Україна. 
У цьому розумінні найбільш продуктивною, на дум-
ку Компартії, є третя модель розвитку. Вона передбачає 
повноцінну участь України в євразійській інтеграції. 

На сьогодні уже дана чітка, науково вивірена оцінка 
й перелічений економічний ефект участі України в про-
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цесах євразійської інтеграції. Цьому питанню було при-
свячене спільне дослідження   Інституту народногоспо-
дарського прогнозування РАН (Російська академія наук) 
та Інституту економіки й прогнозування Національної 
академії наук України.

Після подання результатів цих досліджень на одній із 
конференцій, присвяченій розвитку відносин України та 
Росії, фракція КПУ внесла проект закону про приєднання  
до ЄЕП і Митного союзу.

Наведемо лише кілька цифр.
У разі приєднання України до Митного союзу й 

участі в Єдиному економічному просторі приріст ек-
спорту українських товарів тільки в Російську Федерацію 
збільшиться на 4,6—8,8 млрд доларів.

При цьому очевидно, що в структурі експорту найбіль-
шою мірою зросте сумарна вартість продукції машино-
будування. Її питома вага складе від 36 до 40%, продукції 
металургійної промисловості — від 22 до 42%.

Якщо Україна вступить у Митний союз, то приріст 
товарообороту (без   урахування вуглеводнів) може бути 
дуже істотним для української економіки — 13,5—16,4% 
від ВВП.

За розрахунками, лише в результаті скасування в рам-
ках Єдиного економічного простору експортного мита на 
вуглеводні, експортовані з Росії в Україну, позитивний 
приріст сальдо торговельного балансу України складе 2,9 
млрд дол.

У результаті переходу на єдині умови ціноутворення 
на природний газ, що передбачається в рамках Єдиного 
економічного простору, його ціна для України складе 
близько 180 дол. за 1000 куб м. При цьому позитивний 
приріст торговельного сальдо України збільшиться до 5,1 
млрд дол.

Крім того, ефект від скасування захисних заходів 
у взаємній торгівлі оцінюється в 0,5 млрд дол. А зняття 
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технічних бар’єрів дасть більше 1 млрд дол. зростання то-
варообороту.

Усього ефект від поліпшення умов торгівлі для Укра-
їни оцінюється в 6—10 млрд дол. Це дозволить нарешті 
вирівняти торговельний баланс і забезпечити власну 
макроекономічну стійкість, що вкрай важливо в умовах 
перманентної світової кризи.

Серед можливих позитивів також можна відзначити 
розвиток транзитного потенціалу України, активізацію 
науково- технічного співробітництва, підвищення інве-
стиційної та інноваційної активності в капіталомістких 
галузях промисловості.

Отже, повноцінна участь в інтеграційних процесах на 
Євразійському просторі  є однією з головних відповідей 
на виклики кризи.

Україна одержить гарантовані ринки збуту для своїх 
виробників. Це дасть можливість наростити обсяги ви-
робництва й істотно розширити структуру експорту. У 
результаті ще більше українських підприємств одержать 
стабільні замовлення, дадуть своїм працівникам стабільну 
роботу й зарплату.

Разом з тим спрощення умов торгівлі та інвестицій 
дозволить швидко відновити коопераційні зв’язки між 
українськими підприємствами  й підприємствами  країн 
ЄврАзЕС. Насамперед — в оборонно-промисловому 
комплексі й машинобудуванні.

Зростання промислового виробництва й підвищення 
продуктивності та прибутковості економіки забезпечать 
збільшення надходжень до бюджету.

Позитиви цього процесу.
У результаті українська держава зможе виступити 

співінвестором модернізації промисловості й впровад-
ження інновацій. Будуть планомірно підвищуватися 
доходи й соціальні гарантії для населення. А це, у свою 
чергу, дозволить розвиватися і секторам, орієнтованим на 
внутрішній ринок.



144  Петро СИМОНЕНКО

Таким чином, ми зможемо не тільки зберегти промис-
ловий потенціал, а й наростити його. Будуть забезпечені 
створення нових робочих місць і замовлення на фахівців 
перспективних і затребуваних професій.

Нового імпульсу набуде розвиток вітчизняної науки й 
освіти, в яких з’явиться реальний замовник на досліджен-
ня й підготовку фахівців.

Ми зможемо гарантувати довгострокову забезпеченість 
національної економіки природними ресурсами за при-
йнятними цінами. Це дасть можливість виграти час для 
модернізації промисловості, зниження її енерговитрат-
ності й підвищення ефективності.

Крім того, вдасться уникнути галопуючого підви-
щення тарифів на газ для населення й зростання вартості 
життя. Що вкрай важливо в нинішніх українських реаліях.

У перспективі повноцінна інтеграція сприятиме 
стабілізації національної валюти й фінансово- банківської 
системи. Поліпшення сальдо торгівлі товарами, перехід у 
розрахунках із країнами-партнерами на національні ва-
люти дозволить знизити ризики різких валютних коли-
вань.

Це, у свою чергу, дозволить зміцнити довіру насе-
лення України та інших країн -учасниць об’єднання до 
національної валюти, відкриє можливості для мобілізації 
внутрішніх ресурсів для розвитку економіки.

Отже, євразійська інтеграція дозволить Україні 
вирішити триєдине завдання: підвищити конкуренто-
спроможність, забезпечити національну економічну безпе-
ку й створити умови для стійкого соціально- економічного 
розвитку на тривалу перспективу. 

Саме з такого розуміння сьогодні виходять комуністи, 
коли формують своє ставлення до питань міжнародного 
співробітництва та інтеграції.

Переконаний:  остаточний вибір шляху соціально -
економічного розвитку України, вектору її інтеграції за-
лежатиме від позиції українських громадян. Воля народу, 
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а не розрахунки політиків, стане визначальною для май-
бутнього країни. Саме тому так важливо сьогодні виграти 
боротьбу за уми українських громадян.

Нині в українському суспільстві  немає однозначної 
думки щодо того, який вектор економічної інтеграції є 
для нашої країни найбільш вигідним. Це проявляється, 
зокрема, у ставленні громадян до перспективи ство-
рення Зони вільної торгівлі й приєднання до Митного 
союзу. Як свідчать соціологічні дослідження, у ситуації, 
коли треба зробити однозначний вибір на користь того 
чи іншого проекту, думка українців ділиться приблизно 
порівну.

Близько 45% опитаних вважають, що для України 
вигідніше стати членом Митного союзу, до якого входять 
Росія, Білорусь і Казахстан. Водночас 38% респондентів 
думають, що для нас краще укласти з ЄС договір про 
Асоціацію й створення Зони вільної торгівлі. Багато гро-
мадян, а це 17% опитаних, не мають щодо цього певної 
думки.

Неоднозначність і невизначеність суспільної дум-
ки щодо перспектив зовнішньоекономічного співро-
бітництва багато в чому зумовлені, з одного боку,  не-
достатньою  інформованістю населення. Українські 
громадяни погано уявляють, які саме наслідки матиме 
той чи інший варіант інтеграції. Тут масова свідомість 
здебільшого керується стереотипними ілюзіями, мі-
фами. Передусім це стосується Європи й євроінтеграції.

А з другого  — залежністю олігархів і, відповідно, 
контрольованої ними влади від США та ЄС.

Саме тому сьогодні принципове значення має по-
силення інформаційної роботи. Необхідно ширше 
висвітлювати успіхи, досягнуті в процесі євразійської 
інтеграції. Популяризувати результати, яких вдало-
ся досягти національним економікам країн -учасниць 
об’єднання. Важливо ініціювати дискусії про перспекти-
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ви й вигоди приєднання України до процесів євразійської 
інтеграції.

Підвищення інформованості українських громадян 
про цілі, завдання і перспективи об’єднання — у цьому 
запорука правильного вибору. І цей вибір багато в чому 
залежатиме від підсумків виборів до Верховної Ради 
України, які відбудуться в жовтні 2012 року.

Важливо розуміти, що сьогодні популярність європей-
ського вибору в українському суспільстві, на жаль, пов’язана 
не з економічним ефектом, як основою твердої соціальної 
політики, а з рожевими ілюзіями в надії, що «європейські 
стандарти» впадуть з неба.

Тому для того, щоб успішно конкурувати з європей-
ським міфом, євразійська ідея повинна запропонувати свій, 
більш перспективний варіант майбутнього.

Щоб зміцнити в українському суспільстві підтримку 
ідей євразійської інтеграції, необхідно продемонструвати 
не тільки економічну ефективність, а й соціальну спря-
мованість цього об’єднання.

Важливо розширити уявлення суспільства про те, 
що принесе євразійська інтеграція для кожного кон-
кретного українського громадянина. Потрібно говорити 
не тільки мовою цифр — мільярдами, відсотками. Ду-
мати не тільки категоріями рентабельності виробництв 
і потенційних прибутків.  На перше місце мають бути 
поставлені інтереси суспільства, трудящих країн - учас-
ниць об’єднання.

Разом із розвитком економіки базовими завдання-
ми євразійського об’єднання повин ні стати поліпшення 
якості життя громадян країн- учасниць, підвищення 
стандартів соціального захисту, посилення гарантій 
соціально- економічних і політичних прав громадян.

Необхідно шукати шляхи для реалізації політики 
дорогої й кваліфікованої робочої сили. Одними з основ-
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них напрямків спільної роботи повинні стати діяльність 
щодо поліпшення умов праці в галузях, що інтегруються, 
і розв’язання проблем зайнятості.

Не треба боятися заявити про євразійську інтеграцію 
як про проект побудови продуктивного суспільства на 
основі соціалістичних ідей. Сьогодні, в умовах світової 
кризи, широку підтримку в середовищі трудящих класів 
по всьому світу знову мають ідеї соціальної справедливості, 
гарантій соціальних прав громадян.Забезпечення 
вільного розвитку й самореалізації трудящих, рівний до-
ступ до суспільних благ, освіти, охорони здоров’я — це ті 
принципи, на яких має бути побудоване справді успішне 
інтеграційне об’єднання.

Компартія України переконана: в євразійської інтегра-
ції є майбутнє й шанс на успіх. І цей шанс ми зобов’язані 
використати.
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               ЧАС  КЛИЧЕ  ЮНИХ!
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 МОЛОДЬ УКРАЇНИ: РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
                   РЕВОЛЮЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ

«Історія є не що інше, як послідовна зміна окремих 
поколінь, кожне з яких використовує матеріали, капітали, 
продуктивні сили, передані йому всіма попередніми 
поколіннями; внаслідок цього дане покоління, з одно-
го боку, продовжує успадковану діяльність при цілком 
змінених  умовах, а з  другого – видозмінює старі умови 
за допомогою цілком зміненої діяльності», – вказували 
основоположники наукового комунізму К. Маркс і Ф. Ен-
гельс у «Німецькій ідеології», написаній на  зорі їх славної 
революційної й наукової кар'єри в 1845–1846 рр. * 

Така постановка питання має величезну методологіч-
ну цінність для кожного, хто прагне з позицій марксизму-
ленінізму, по-перше, визначити шляхи до зміцнення 
солідарності всіх поколінь трудящих України в боротьбі 
за торжество соціальної справедливості, по-друге, чітко 
усвідомити роль і місце молоді в цій нелегкій боротьбі. 
Адже волею долі нинішньому молодому поколінню грома-
дян нашої країни, яке буде визначати  обличчя суспільства 
протягом  практично всієї першої половини ХХІ століття, 
належить продовжити славні революційні традиції дідів і 
прадідів у зовсім новій історичній обстановці, яка склала-
ся після антиконституційної реставрації капіталістичного 
ладу на початку 1990-х років. І діяти йому доведеться 
пліч-о-пліч зі своїми старшими товаришами, опираю-
чись на їх досвід і ділячись із ними невичерпною юнаць-
кою енергією. Іншого не дано.

Комуністи завжди, на всіх етапах своєї діяльності, ба-
чили й бачать у трудовій молоді одну з головних рушійних 

*Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3. – С.42.
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сил суспільного прогресу. Так, VI з'їзд партії більшовиків, 
що відбувся в серпні 1917 року, напередодні  Велико-
го Жовтня, підкреслив, що її широка й свідома участь 
у революційній діяльності є необхідною передумовою 
торжества соціалізму.* І таку ж оцінку ролі, яку повин-
на відіграти молодь у ліквідації експлуататорського ладу, 
дав ІІ (ХХХ) з'їзд КПУ у березні 1995 року – незабаром 
після реставрації капіталізму в Україні **.

Збіг позицій двох форумів комуністів, між якими ле-
жить майже восьмидесятилітній часовий пласт, зовсім не 
випадковий. Адже для того, щоб забезпечити перемогу 
пригнобленого трудового народу над капіталістичним 
рабством, марксистсько-ленінська партія повинна: 

сформувати серед експлуатованих пасивну більшість, 
яка систематично голосує на виборах за політичні сили, що 
відстоюють революційне знищення експлуататорського 
ладу, і надає їм морально-політичну підтримку в боротьбі 
за владу, а після її завоювання – у ході соціалістичних 
перетворень; 

згуртувати й організувати численну активну меншість 
трудового народу, готову боротися проти капіталістичного 
гніту з використанням найрадикальніших методів, у тому 
числі й непарламентських. Причому вона повинна знач-
но перевершувати в кількісному і якісному відношенні 
ту активну меншість, яку здатна в даний конкретний 
історичний момент організувати і висунути проти трудя-
щих буржуазія.

Обов'язкова наявність обох цих складових – необхідна 
умова для того, щоб забезпечити революційний перехід 
до соціалізму мирним демократичним шляхом. Саме 

* VІ  съезд РСДРП (б). Резолюция «О союзах молодежи». Коммуни-
стическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. – Москва, 1983. – Т.1. – С. 591.

** Другий (тридцятий) з’їзд КПУ. Резолюція «Про молодіжну 
політику Комуністичної партії України». Комуністична партія 
України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 
1992 – 2005. – К., – 2005. – С.186.
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таку стратегічну мету ставить перед собою Комуністична 
партія України у своїй Програмі, нова редакція якої при-
йнята в червні 2011 року 44-м з'їздом  КПУ*.

Для успішного вирішення першого із зазначених 
завдань вікові характеристики пасивної більшості тру-
дящих у принципі не так уже й важливі. А от активна 
меншість, готова до прямої дії й здатна зірвати будь-які 
спроби визискувачів силою нав'язати трудовому народові 
свою волю, за визначенням повинна бути переважно 
молодою, повною життєвої енергії. Це аксіома, багато-
разово підтверджена на практиці в ході всіх без винятку 
революцій, які знало людство. Особливо актуальна вона 
для України, де буржуазія пройшла через сито природного 
(або, можливо, точніше було б сказати: протиприродного) 
відбору в бандитських розбірках 1990-х років, що зробило 
її особливо нахабною, цинічною, неперебірливою в засо-
бах, готовою вдаватися до надзвичайних заходів заради 
захисту своїх кров'ю придбаних класових привілеїв.  От 
чому повна й остаточна перемога трудящих над експлуа-
таторами в нашій країні у вирішальному ступені залежить 
від того, якою мірою  вдасться комуністам залучити  до 
боротьби за торжество ідей соціальної справедливості 
покоління, що вступає в життя.

Не слід забувати й ще про одну принципово важливу 
обставину. Вона полягає в тому, що Комуністична партія 
України ставить перед собою стратегічну програмну мету 
не тільки скинути капіталістичний лад, але й в історично 
короткий термін після перемоги соціалістичної революції  
побудувати в нашій країні соціально справедливе, 
політично вільне й економічно ефективне суспільство.  
Зрозуміло, що добитися цього вдасться тільки за умови, 
якщо вектор соціалістичного творення буде повністю 

*Програма Комуністичної партії України. Принята у новій редакції 
44 з’їздом Компартії України 19 червня 2011 року. У зб.: Програма 
Комуністичної партії України. Статут  Комуністичної партії України. 

– К., 2011. – С.20. 
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співпадати з магістральним напрямом науково-технічного 
прогресу. А оскільки темпи зміни поколінь технологій 
у ХХІ столітті у кілька разів вищі, ніж темпи зміни 
поколінь людства, досконало  опанувати досягненнями 
сучасної науки й з максимальною віддачею застосувати їх 
у народному господарстві здатні сьогодні тільки молоді 
люди. Отже, саме їм належить відіграти провідну роль 
не тільки у здобутті  перемоги над капіталістичним раб-
ством, але й  у наступному будівництві соціалістичного 
майбутнього. Саме таку роль, до речі, відіграла молодь 
у Радянській державі, де зростання суспільного вироб-
ництва і продуктивності праці в роки безпрецедентного 
за своїми досягненнями «економічного дива» забезпечу-
валося насамперед саме завдяки її зусиллям.  

Умовні «межі молодості» у різних країнах і в різні 
часи можуть суттєво розсовуватися або звужуватися. 
Організація Об'єднаних Націй і ЮНЕСКО, наприклад, 
вважають молоддю юнаків і дівчат у віці від 17 до 25 років. 
Соціологи Сполучених Штатів Америки й більшості 
західноєвропейських держав зараховують до неї своїх 
співгромадян від 12 до 24 років. У Радянському Союзі до 
цієї демографічної групи зараховували молодих людей  з 
14 до 28, а в останні роки існування СРСР – до 30 років. 

Немає необхідності в тому, щоб намагатися тут скру-
пульозно визначити хронологічні рамки молодіжного 
віку – як верхні, так і нижні. Мета написання даної 
роботи інша –  можна сказати, винятково прикладна 
з погляду  комуніста: відшукати «приводні паси», які 
найміцніше зв'яжуть революційну партію з поколінням, 
що не має ні досвіду свідомого життя за часів соціалізму, 
ні психологічних комплексів, пов'язаних з його пораз-
кою на початку 90-х років минулого століття. Саме це 
покоління з його яскраво вираженою специфікою про-
тягом  найближчих років можна вважати молоддю. І хоча 
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в результаті антинародних «ринкових реформ» її питома 
вага в українському суспільстві неухильно скорочується 
(за прогнозами  демографів, до 2050 року вона знизить-
ся майже вдвічі в порівнянні із серединою минулого 
століття), навіть у даний момент при будь-яких методи-
ках підрахунку молодь становить майже третю частину 
від загальної кількості громадян нашої країни. Це коло-
сальна в кількісному відношенні соціально-політична 
величина. 

У даній роботі на базі аналізу даних офіційної стати-
стики та результатів опитувань суспільної думки, прове-
дених останнім часом  Комуністичною партією та ком-
сомолом, робиться спроба відповісти на низку питань, 
дуже важливих з погляду  перспектив успішного розвитку 
революційного процесу в нашій країні. Конспективно 
деякі з них:

– чи залишається в силі й сьогодні, коли в нашій країні 
запанували капіталістичні виробничі відносини, широ-
ко розповсюджене в радянський час визначення молоді 
як «соціально-демографічної групи, яка виділяється на 
основі сукупності вікових характеристик, особливостей 
соціального стану і обумовлених тим й іншим соціально-
психологічних властивостей» («Большая Советская Эн-
циклопедия»)?  Іншими словами, чи може  вона в умовах 
розшарування українського буржуазного  суспільства на 
непримиренно ворожі класи й постійного поглиблен-
ня прірви між ними розглядатися не тільки як чисто 
демографічна, але й скільки-небудь однорідна соціальна 
група?

–чи  відповідає  істині існуюча серед частини членів 
Комуністичної партії і її прихильників думка, що сучасна 
українська молодь не дуже прихильна до ідей народов-
ладдя й соціальної справедливості, оскільки вона нібито  
«вписалася» у капіталістичний лад, слухняно прийнявши 
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нав'язані їй буржуазією політичні, соціальні й  моральні 
цінності?

–яка діалектика «діалогу» різних вікових категорій 
трудящих, співвідношення специфічно молодіжного 
й класового в історичній сутичці з експлуататорами за    
покоління, що вступає в життя, яку повинна виграти 
Комуністична партія України?

–які соціальні й професійні прошарки молоді можуть 
і повинні стати ударною силою в боротьбі за владу трудя-
щих і соціалізм?  

–наскільки багатющий досвід роботи з молодим поко-
лінням, надбаний Комуністичною партією в соціалістичну 
епоху, придатний для використання в сьогоднішніх 
українських реаліях? Які її форми й методи ефективні в да-
ний момент, від яких необхідно відмовитися, і чим запо-
внити  «пробіли», які будуть виникати?

–чи можна  вважати достатньою ту роль, яку віді-
грає сьогодні молодь у боротьбі Комуністичної партії 
України за владу трудящих і соціалізм? Якщо ж ні, яких 
заходів необхідно вжити для того, щоб цю роль якісно 
підвищити?  

Давши чіткі  відповіді на ці найактуальніші для кому-
ністичного руху в Україні питання, ми  наблизимося до 
успішного вирішення триєдиного завдання стосовно 
молоді, що постало перед нами сьогодні: 

по-перше, сформуємо в молодого покоління об'єк-
тивний критичний погляд на буржуазну дійсність і на 
його власні життєві перспективи при капіталізмі;  

по-друге, доведемо молоді, що існуюча в даний момент 
у нашому суспільстві система соціально-економічних, 
політичних і міжособистісних відносин не є ні безальтер-
нативною, ні вічною;

по-третє, допоможемо їй спрямувати свій стихій-
ний протест проти пануючої навколо соціальної 
несправедливості, бюрократичної сваволі й духовно-
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морального занепаду в організоване русло, на боротьбу за 
соціалізм.  

Тим самим буде зроблено осмислений рішучий крок 
уперед у напрямі об'єднання й мобілізації всіх пригнобле-
них і експлуатованих у боротьбі проти буржуазного раб-
ства. А отже, до повної й остаточної перемоги над ним.   

           Про соціальне й психологічне коріння 
                          «конфлікту поколінь»

Насамперед подивимося, наскільки слушними є зви-
нувачення на адресу вітчизняної молоді, які часто луна-
ють сьогодні з уст представників старшого й середнього 
поколінь прихильників соціалізму і зводяться до того,  
що за двадцять років після контрреволюційного перево-
роту 1991 року вона нібито встигла органічно «вписатися» 
у капіталістичне сьогодення.

             1. «Батьки» і «діти» в контексті історії

Треба сказати, що такий «соціально-демографічний 
песимізм» – явище аж ніяк не унікальне в історії. І ха-
рактерне воно не тільки для України й інших держав, 
що утворилися на уламках злочинно зруйнованого Ра-
дянського Союзу. Проблема взаємного нерозуміння 
«батьків» і «дітей», яке часто переростає в прямий і вкрай 
болісний для обох сторін конфлікт, завжди була актуаль-
ною не тільки в художній літературі, але й у суспільному 
житті. Люди, навчені великим життєвим досвідом (до 
речі, далеко не завжди позитивним), за всіх часів і у всіх 
народів досить схильні звинувачувати своїх молодших 
сучасників у втраті соціальних і моральних орієнтирів, 
недостатності патріотизму, інтелектуальній деградації 
та інших смертних гріхах. Особливо гучно, пристрасно 
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й наполегливо подібні філіппіки звучать, як правило, у 
сфері політики на крутих поворотах, зиґзаґах і перевалах 
історії. 

Коли по всьому західному світу прокотилася так 
звана студентська революція кінця 1960-х років – мо-
гутня хвиля ліворадикального за своїм характером 
молодіжного руху, яка  відобразила загострення загальної 
кризи капіталізму не тільки в соціально-економічній 
сфері, але й у сфері  суспільної свідомості, це викликало 
справжній шок у більшості тамтешніх  старших за віком 
обивателів. Ситі й самовдоволені американські буржуа 
буквально не знаходили від обурення слів, бачачи, як 
їхні улюблені і всім забезпечені чада виводять на стінах 
елітарного Гарвардського університету знамениту оди-
надцяту тезу К. Маркса про Л. Фейєрбаха: «Філософи 
тільки по-різному пояснювали світ, але справа полягає в 
тому, щоб змінити його»*. Тоді ж представники фран-
цузького істеблішменту з телячим захопленням, яке 
суперечило здоровому глузду,  зустрічали прийняття 
парламентом цієї країни сумнозвісного «закону проти 
бунтарів», згідно з яким визнавалися злочинцями їхні 
діти, котрі брали участь у несанкціонованих владою 
молодіжних демонстраціях, що проходили під гаслом 
«людство знайде щастя лише тоді, коли останній бур-
жуй буде повішений на кишках останнього бюрокра-
та!» А вже в наші дні респектабельно-манірні соціальні 
«вершки» Великобританії не можуть узяти до тями, яки-
ми вітрами занесло їхню випещену підростаючу поросль 
із комфортабельних кампусів Ітона й Триніті-коледжу в 
ряди обійдених долею юних «погромників», які бурхли-
во протестували кілька місяців тому  проти нестерпного 
життя в нетрях англійських мегаполісів.  

Під враженням таких виступів ряд провідних бур-
жуазних учених Заходу, починаючи з відомого німе-

       *Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3. – С.4.
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цько-американського філософа й соціолога Г. Мар-
кузе, оголосили молодь головною (а по суті, єдиною) 
революційною силою в сучасному капіталістичному 
суспільстві. Подібним чином старше покоління 
економічно й політично пануючого в країнах «золо-
того мільярда» класу виразило свій підсвідомий страх 
перед майбутнім, носієм якого вона є.  І намагалося по-
страусячому сховати від жахливого для нього майбутньо-
го голову в пісок, утішаючи себе нічим не обгрунтова-
ними твердженнями, що революційність юних поколінь 

– явище нібито хоч і закономірне, однак минуще, чисто 
вікове. Навіть спеціальну формулу для «теоретичного 
обґрунтування» цієї більш ніж сумнівної тези вигадали: 
мовляв, лівий радикалізм замолоду   є закономірним ета-
пом у становленні добропорядного, законослухняного й 
на всі сто відсотків лояльного до можновладців бюргера 

– надійної соціальної опори капіталістичного ладу.
У сьогоднішній Україні спостерігається аналогічна 

картина, тільки, якщо можна так висловитися, з проти-
лежним знаком. Доведені до розпачу жахами капіталізму, 
що нібито зненацька звалився на нашу країну, прихиль-
ники соціалістичного ладу, які переступили межу, що 
відокремлює першу половину життя від другої, часто 
ставлять українській молоді в провину, що та виявила-
ся «не такою»,  оскільки вона нібито інтелектуально де-
градувала, піддалася спокусам «суспільства загального 
споживання» і не хоче займатися політикою, захищати 
ідеали соціальної справедливості. У крайній формі цей 
викривальний пафос виливається у твердження, що мо-
лодь нашої країни – причому не якісь окремі її прошар-
ки, а вся вона в повному складі, поголовно! – не бажає 
боротися проти капіталізму сьогодні й не стане робити 
цього завтра, тому що вона нібито  виграла від перемоги 
буржуазної контрреволюції, яка відкрила перед нею двері 
до вседозволеності й реалізації низьких інстинктів.  

Крім суб'єктивного бажання більшості виразників 
такої точки зору, вона повністю узгоджується з тверджен-
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нями олігархічної пропаганди, які постійно звучать про-
тягом  усіх «післяконтрреволюційних» років,  що супро-
тивники буржуазного ладу в Україні швидко вимирають. 
А отже, мовляв, соціальна база комуністичного руху тут 
неухильно скорочується в міру того, як іде з життя старше 
покоління, яке пам'ятає й цінує радянську епоху. 

Прагнучи підвести під цей масово тиражований ідео-
логічний штамп хоча б примарну подібність «доказової 
бази», буржуазні  вчені  й політики по-шулерському 
маніпулюють цифрами, фактами й привселюдно вислов-
люваними думками самозваних «експертів». Мета таких 
маніпуляцій – утвердити в суспільній свідомості думку, 
начебто вітчизняна молодь є найбільш послідовним при-
хильником капіталізму,  запорукою необоротності «рин-
кових реформ», які з гідною кращого застосування запо-
падливістю проводяться у нашій країні олігархічним ре-
жимом при всіх президентах і прем'єрах.  

2. Чи потрібна  молоді України соціалістична ідея?

Зрозуміло, подібні твердження, єдиним «обґрунту-
ванням» яких є та обставина, що молоде покоління кінця 
80-х – початку 90-х років минулого століття (а в даний 
момент це люди сорока–п'ятдесяти років, які давно вже 
попрощалися з юністю) справді було використане воро-
гами соціалізму як таран проти Радянської влади, спро-
стовуються незаперечними фактами. Для того, щоб у 
цьому впевнитися, досить зіставити в динаміці результа-
ти соціологічних опитувань щодо симпатій і антипатій до 
тієї або іншої форми суспільного устрою, які проводили-
ся протягом  двох десятків років після реставрації буржу-
азного ладу в Україні.   

За весь період досліджень питома вага прихильників 
соціалізму була  найменшою в 1993 році – 12%  учасників 
опитувань, що визначилися, проти 18% тих, хто вис-
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ловлювався на підтримку капіталістичного ладу. Така 
перевага останніх у той час цілком зрозуміла. Адже 
наші співгромадяни не встигли ще тоді, в обстановці 
антикомуністичного і антисоціалістичного психозу, так 
би мовити, «прийти до тями» після антисоціалістичного 
перевороту 1991 року, на власному гіркому досвіді до 
кінця переконатися в тому, що  заклинання ідеологів 
новоявленої буржуазії, які звалилися на їхні голови, на-
чебто капіталістичні реформи – варто трішки почекати 
й потерпіти – ось-ось подарують їм молочні ріки з ки-
селевими берегами – не більше, ніж найнизькопробніша 
демагогія, мета якої – умовити трудящих змиритися з 
тим, що в них безсоромно украли владу і власність.    

Однак уже в наступному 1994 році соціологічні опи-
тування  зафіксували, що співвідношення прихильників 
соціалізму й капіталізму в Україні докорінно  змінилося 
на користь перших: 22,1% проти 12,7%. І приблизно в 
такій пропорції воно зберігається дотепер, незважаючи 
на масовану багаторічну психологічну обробку населен-
ня олігархічною пропагандою.  В 2010 році на 20,3% тих, 
хто бажає для нашої країни соціалістичного майбутнього, 
припадало 11,4% прихильників капіталістичного ладу. 

Іншими словами, попри зміну поколінь питома вага 
прихильників соціалізму в Україні аж ніяк не скоро-
чується.  А це може означати тільки одне: їх ряди  постійно 
поповнюються за рахунок тих молодих людей, які ще 
вчора не мали нічого проти того, щоб жити в буржуазно-
му суспільстві. 

І дивуватися тут нема чому. Міф про міцну й ледве 
чи не повальну прихильність української молоді до так 
званих ліберально-демократичних цінностей (орієнтація 
на індивідуальний успіх у рамках ринкових відносин, 
проповідь невтручання держави в економіку, зведення 
до мінімуму соціальних програм і т.п.) не витримує абсо-
лютно ніякої критики. Про це свідчать хоча б такі факти:
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–57,1% опитаних соціологами в 2011 році громадян 
України у віці до 30 років заявили, що держава зобов'язана 
забезпечувати матеріальне благополуччя свого народу і 
не допускати великого розриву в доходах, як і було при 
Радянській владі;

–76% вважають, що з криміналізацією господарської 
сфери  слід боротися за допомогою жорсткості покарання 
за економічні злочини, а не шляхом його пом'якшення, 
як пропонують ліберали;   

–три чверті негативно ставляться до співробітництва 
української влади з Міжнародним валютним фондом; 

– близько двох третіх (62%) не схвалюють купівлі-
продажу землі сільськогосподарського призначення;  

–дві п'ятих вважають, що з ростом дорожнечі слід бо-
ротися шляхом установлення твердого державного кон-
тролю над цінами і тарифами та карного переслідування 
спекулянтів;

–майже половина виступає за націоналізацію вели-
ких промислових підприємств.

Як бачимо, умонастрої вітчизняної молоді слід харак-
теризувати як ліві. Прихильністю до ліберальної доктри-
ни, що є дороговказною зіркою для всіх правителів нашої 
країни протягом останніх двадцяти років,  тут навіть не 
пахне!  

Інша річ, що молодіжний соціальний протест в 
Україні вкрай слабко оформлений ідеологічно. Він обме-
жується в основному вираженням загального неприйнят-
тя нинішньої ситуації. До ідеї побудови соціалістичного 
суспільства позитивно ставляться поки що тільки 30% 
наших юних співвітчизників. Хоча їх питома вага за 
період глобальної економічної кризи суттєво зрос-
ла, вона й сьогодні нижча, ніж на Заході*,   де виразки 

* Наприклад, згідно з дослідженням, здійсненим Pew Research 
Center у січні 2012 року, позитивно ставляться до соціалізму 49% гро-
мадян США віком 18 –29 років.
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буржуазного ладу певною мірою очищені від масової 
корупції, правового свавілля й інших «чудес» української 
дійсності, що підштовхує трудящих до помилкової дум-
ки, начебто в їхніх лихах винен не капіталізм як такий, 
а погані правителі. Але якщо КПУ вдасться налагодити 
постійний діалог з молоддю, щоб направити її стихійні 
антикапіталістичні настрої у свідоме русло, цей процес 
«пробудження від сну» швидко піде по висхідній лінії. 

Сказане – не спроба видати бажане за дійсне, а вис-
новок, що опирається на об'єктивний аналіз процесів, 
які відбуваються в соціально-економічному, політичному 
й культурному житті України. Він показує, що оби-
вательська думка, начебто молоде покоління наших 
співвітчизників виграло (або хоча б помилково вважає, 
що виграло), одержавши з рук буржуазії «право» на 
вседозволеність у засобах збагачення і  «волю» від норм 
моралі  в обмін на відмову від частки в загальнонародній 
власності й надійних соціальних гарантій радянської 
епохи, абсолютно не відповідає дійсності. У нинішніх 
українських реаліях подібні заяви виглядають не мен-
шим безглуздям і блюзнірством, ніж, скажімо, звучало 
б твердження, що біблійний Ісав зробив досить вигідну 
для себе комерційну оборудку, добровільно погодившись 
обміняти первородство на сочевичну юшку! 

Справді, що могло виграти молоде покоління гро-
мадян нашої країни від насильницького переведення 
суспільства на капіталістичні рейки, якщо ті прокладені 
тільки в одному напрямку – у глухий кут, за яким чітко 
видно жахливу  соціальну безодню, загальнонаціональну 
катастрофу грандіозних масштабів,   розгул корупції, 
що постійно наростає,  й повне поневолення України 
імперіалізмом?

Запитання, звичайно, риторичне. Адже ні для 
кого не секрет, що поряд з людьми похилого віку мо-
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лодь – найбільш соціально вразлива частина сучасно-
го буржуазного суспільства. Причому не тільки в нашій 
окремо взятій країні, але й у масштабах усього люд-
ства, що офіційно визнано Організацією Об'єднаних 
Націй. Сьогодні на земній кулі постійно недоїдають 200 
мільйонів дітей.  Близько 600 мільйонів юнаків і дівчат у 
віці від 15 до 24 років змушені існувати на кошти, що не 
перевищують двох доларів США в день, а ще майже 300 
мільйонів –  одного долара. Елементарний арифметич-
ний підрахунок показує, що голодні молоді люди станов-
лять більше однієї шостої частини населення планети. Це 
страшна й украй небезпечна для панування міжнародного 
капіталу цифра!  

В Україні жах масової молодіжної бідності (більше 80% 
представників молодого покоління наших співвітчизників 
вважають рівень своїх доходів явно недостатнім для нор-
мального життя) ускладнюється трьома обставинами:  

по-перше, це явище для нашої країни зовсім нове, його 
не знала соціалістична епоха. Тому ефект шоку від нього 
набагато вищий, ніж у державах «старого» капіталізму, 
населення яких давно встигло звикнути до існування 
зяючої прірви між багатством і  убогістю;

по-друге, як це не здасться комусь парадоксальним, 
у найбільш працездатному й творчому віці  від 25 до 34 
років рівень бідності вище, ніж серед населення України 
в цілому; 

по-третє, рівень бідності  не тільки не знижується, 
але стабільно зростає, незважаючи на всі казенно-
оптимістичні декларації олігархічної влади, на купи па-
перу, витраченого нею на розробку різних  національних і 
регіональних «молодіжних програм». Уся ця галаслива по-
казуха на практиці закінчується повним конфузом, як це 
відбулося, наприклад, з урочистим проголошенням 2009 
року «роком молоді», що завершився ганебним фіаско 
за оцінкою більш ніж ста громадських організацій. І це 
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не випадково: неможливо підняти добробут якої-небудь 
демографічної групи населення в трагічній ситуації, коли 
весь народ України відданий на поталу   і пограбування 
великому капіталу!

Особливо гострі соціальні проблеми, що стоять перед 
молоддю і не мають ані найменших шансів бути виріше-
ними в рамках буржуазного суспільства, – катастрофічна 
(і збільшується з кожним днем!) нестача роботи й жит-
ла. У 2005 році ці обставини назвали найбільш болісними 
для себе відповідно 76 і 61 відсоток опитаних соціологами 
громадян України  віком від 15 до 23 років. Сьогодні ці 
обурливі показники суспільного неблагополуччя були б 
ще вищими. 

Про першу із цих проблем – нестачу роботи – ми ще 
матимемо можливість грунтовно поговорити трохи нижче, 
коли мова йтиме про соціально-психологічну характери-
стику молодих безробітних. Що ж стосується одержання 
даху над головою, то в зв'язку з украй низьким рівнем 
життя в буржуазній Україні таких можливостей у наших 
юних співвітчизників – вихідців із трудових класів – ще 
менше, ніж у їхніх однолітків на Заході. На заробітну 
плату навіть досвідченого робітника, інженера, учителя 
або лікаря  в державних установах (що вже  говорити про 
початківця!) у нашій країні грошей на придбання кварти-
ри не нашкрябаєш і за сто п'ятдесят років, а олігархічна 
держава тільки  імітує свою активність у наданні моло-
дим сім'ям допомоги при вирішенні   квартирного питан-
ня. В 2012 році, наприклад, вона збирається допомогти в 
одержанні житла… трохи більше ніж 500 молодим сім'ям, 
тоді як на квартирному обліку перебувають понад сто 
тисяч таких родин, а кількість тих, хто реально потребує 
житла, в кілька разів більша. За даними, отриманими в 
ході соціологічних опитувань, серед тих, хто намагався 
одержати молодіжний кредит, на який має право претен-
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дувати відповідно до  чинного законодавства, це вдалося 
зробити тільки семи відсоткам респондентів. 

Але низький рівень життя, помножений на немож-
ливість одержати житло й роботу, – далеко не всі незго-
ди й випробування, які підстерігають молодь у джунглях 
капіталістичного суспільства і штовхають її на боротьбу з 
ним. Мабуть, менш відчутне, але не менш страшне лихо 
для неї – відчуження. Це явище, яке в усі часи було ха-
рактерним для буржуазного способу життя, багаторазо-
во посилилося в ХХІ столітті. І особливо воно помітне в 
Україні з її олігархами, обтяженими кримінальним мину-
лим, чиновниками, що поставили світові рекорди з ха-
барництва й казнокрадства, літераторами й істориками, 
які  не вважають для себе ганебним  діяти за принципом 
«що накажуть, про те й  співаю». Навіть ті молоді пред-
ставники «післяконтрреволюційного» покоління тру-
дящих нашої країни, які ще не зазнають безпосередньої 
експлуатації буржуазією, почувають себе – найчастіше 
на рівні підсвідомості! – повністю відгородженими 
від влади й власності, позбавленими права робити 
власний  усвідомлений, а не нав'язаний ззовні вибір, 
викинутими на узбіччя життя іграшками в руках 
маніпуляторів суспільною свідомістю. Чи варто  диву-
ватися тому, що тільки 6,5% юнаків і дівчат в Україні 
в ході соціологічних опитувань називають себе щас-
ливими людьми, а смертність від самогубств серед 
представників цієї демографічної групи у нас удвічі 
вища, ніж у державах Європейського союзу? 

Не слід недооцінювати й інтелектуальний рівень 
української молоді початку ХХІ століття. Незважаю-
чи на варварську розправу, вчинену «ринковими ре-
форматорами» над кращою на планеті радянською 
системою освіти, а також на те, що близько 300 тисяч 
наших підлітків, за даними ЮНЕСКО, не охоплені 
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сьогодні ніякими формами навчання, цей рівень до-
тепер   залишається досить високим. Зрозуміло, за 
капіталістичними мірками.  За індексом освіти Україна 
в 2010 році займала 21 місце у світовому рейтингу 
(вище Іспанії, Великобританії, Франції, Італії, а також 
загальносвітових показників); за рівнем освіченості до-
рослого населення (старшого 15 років) – 7 місце. Не ви-
падково молоді громадяни нашої країни на міжнародних 
інтелектуальних конкурсах демонструють вищі результа-
ти, ніж їхні однолітки з провідних західних держав.

Так само було б непрощенною помилкою для прихи-
льників соціалізму старшого й середнього віку йти 
на повідку в класового супротивника, погоджуючись 
із наполегливо впроваджуваним у масову свідомість 
олігархічною пропагандою думкою про нібито категорич-
не небажання    покоління громадян України, що вступає 
в життя, займатися політикою.    

Звичайно, зацікавленість нею в наших 20–30-літніх 
співгромадян, яких у ході буржуазних «ринкових ре-
форм» цілеспрямовано відучували аналізувати те, що 
відбувається навколо й калічили морально, перетво-
рюючи в «покоління, що вибирає пепсі», поки що ниж-
че, ніж у більшості держав «старого» капіталізму. Од-
нак аполітичність української молоді сильно (причо-
му навмисне!) перебільшується ідеологами панівного 
класу. Так, наприклад, тільки 17% наших молодих 
співвітчизників, опитаних соціологами у вересні 2010 
року, дотримуються думки, що в перипетіях політики 
«і без них розберуться» люди старшого віку, тоді як 53% 
респондентів, за їхніми словами, цікавляться політикою 
серйозно й систематично. 

При цьому, однак, 35% учасників опитування асо-
ціюють політику в нинішній Україні з темними справами, 
що мають єдиною метою нестримне особисте збагачен-
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ня, цинічним обманом довірливих виборців, корупцією. 
І ще 13% респондентів вважають, що займатися нею для 
них – абсолютно безнадійна й безперспективна справа. 
Переважна більшість молодих людей не вірять у те, що 
законодавча, виконавча, судова влада, а також орга-
ни місцевого самоврядування в нашій країні прагнуть і 
можуть захистити їхні насущні інтереси. Згідно з дани-
ми соціологічних досліджень, тільки один із сімнадцяти 
опитаних віком від 15 до 23 років повністю або частко-
во задоволений молодіжною державною політикою, що 
проводиться сьогодні в Україні.

Про що свідчать ці промовисті дані? В опосередкова-
ному вигляді вони свідчать про те, що сучасна українська 
молодь відторгає не політику як таку, а винятково буржуаз-
ну політику, серцем відчуваючи, наскільки та їй далека й 
ворожа. 

3. Молодь України і новітні інформаційні технології

Ще одна обставина, яка робить молодь України важ-
ливим суб'єктом революційного процесу, полягає в тому, що 
сьогодні вона  потенційно менш сприйнятлива до буржуазної 
пропаганди, ніж старші покоління трудящих. Згідно з да-
ними останніх соціологічних опитувань, поширюваній 
з телеекранів інформації довіряє тільки п'ята частина 
української молоді. Цей показник значно нижчий, ніж 
серед громадян нашої країни в цілому. 

Протистояти на рівних паралельними засобами зомбува-
льній силі олігархічного телебачення, витрати на яке ста-
новлять сотні мільйонів доларів, прихильникам соціалізму 
практично неможливо передусім через відсутність 
достатніх матеріальних ресурсів. І в цьому сенсі працю-
вати з молоддю набагато легше, ніж зі старшими людь-
ми, тому що, на відміну від них, вона у своїй переважній 
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більшості просто не дивиться (принаймні, регулярно) 
політичних передач, у яких під виглядом новин, дискусій 
або різних ток-шоу йде цинічна обробка підсвідомості 
глядачів. 

Покоління, що вступає в життя, віддає перевагу 
Інтернету, на порядок менш витратному (а отже, незрівнянно 
менш залежному від волі великого капіталу) засобу не 
тільки одержання, але й поширення інформації через 
соціальні мережі. Причому кількість молодих людей, що 
мають до нього доступ, стрімко зростає: якщо в 2005 році 
серед опитуваних соціологами їх було в нашій країні тро-
хи більше третини, то, згідно з останніми дослідженнями, 
Інтернетом щодня користуються майже 90% українських 
студентів, для багатьох з них  він є основним джерелом 
одержання інформації. Серед інших категорій покоління, 
що вступає в життя, його вплив трохи нижчий (ним кори-
стуються 73,4% опитаних віком від 18 до 29 років), однак, 
поза всякими сумнівами, також досить великий, перева-
жаючи зомбувальний вплив горезвісного «ящика». Але ж 
ще в 2004 році це співвідношення було зворотним: 44% 
української молоді заявляли, що віддають у ЗМІ-просторі 
перевагу телебаченню, і тільки 28% – Інтернету.  

Є всі підстави вважати, що процес «захоплення» 
Інтернетом умів української молоді буде тривати й надалі 

– це чітко виражена загальносвітова тенденція. Щоб пере-
конатися у цьому, досить зіставити дані двох соціологічних 
опитувань, проведених із хронологічним розривом усьо-
го в три роки. В 2008 році корпорація «Майкрософт» 
опублікувала глобальне дослідження, згідно з яким на 
той момент близько 45% молодих людей 18 – 24 років не 
уявляли собі життя без Інтернету, тоді як без телебачен-
ня – 11%. Згідно ж з даними аналогічного дослідження, 
проведеного в 2011 році компанією «Сиско» в 14 країнах 
на різних континентах, сьогодні більше 80% студентів і 
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80% випускників вищих навчальних закладів називають 
Інтернет такою ж (або майже такою ж) життєвою для себе 
потребою, як повітря й воду. Опитування чітко вказує і 
на падіння популярності телебачення серед молоді. Лише 
6% студентів і 8% випускників вузів вважають телевізор 
найважливішим  технологічним обладнанням у своєму 
повсякденному житті, віддаючи безумовну перевагу ноут-
буку й смартфону. 

При цьому дуже важливо, що Інтернет особливо по-
пулярний  саме в тих регіонах України, де є найбільш 
сприятливі можливості для поширення впливу КПУ. У 
квітні 2011 року, наприклад, зареєстровані в нашій країні 
його користувачі  у порядку зменшення територіально 
розподілилися в такий спосіб: Київ і Київська область, 
Харків, Донецьк, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Крим, Лу-
ганськ. А саме тут основна  соціальна база комуністичного 
руху в Україні. Їхня сумарна активність тут склала 32,84%, 
тоді як, скажімо, у Ровенській області – 0,26%, Івано-
Франківській – 0,12% . 

Не менш важливо й те, що Інтернет в останні роки 
перестав бути предметом розкоші, доступним переважно 
дітям буржуазії та чиновництва. За даними Київського 
міжнародного інституту соціології, ним сьогодні кори-
стуються 28,4% молодих людей з низьким і 17,8% – з дуже 
низьким рівнем добробуту. 

Звичайно, повальне захоплення молоді Інтернетом 
несе з собою ряд негативних явищ і загроз. Таких, на-
приклад, як відхід від реального життя у віртуальний 
світ: згідно з даними соціологічних опитувань, близько 
40% студентів і випускників вузів на планеті вважають, 
що Інтернет для них важливіше, ніж живе спілкування з 
друзями. Та й навряд  чи  варто заплющувати очі на той 
факт, що більшу частину української молоді в даний мо-
мент цікавить у ньому не стільки політика, скільки розва-
ги. Причому часом у низькопробних, спотворених їхніх 
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формах типу перегляду порнографічних сайтів або сцен 
насильства. 

Та було б непрощенною помилкою не помічати, що 
Інтернет таїть у собі величезні потенційні можливості 
для того, щоб підняти соціальну активність    покоління, 
яке вступило в життя, і спрямувати її на боротьбу проти 
капіталізму.  Адже віртуальний простір у ХХІ столітті без 
перебільшення можна назвати полем битви, на якому 
вже сьогодні розгоряються нежартівливі бої. Досить зга-
дати віртуальну атаку на символ панування міжнародного 
фінансового капіталу – Нью-Йоркську фондову біржу, 
здійснену не дуже давно хакерською групою «Аноніми». 
Цей та інші подібні  йому непоодинокі факти дають 
вагомі підстави говорити про зародження такого явища, 
як кіберповстанство. 

На віртуальному бойовищі  комуністи можуть боро-
тися з буржуазією із зустрічними шансами, маючи всі 
підстави розраховувати на перемогу. Вона цілком реальна 
завдяки двом таким обставинам. 

По-перше, по самій своїй суті Інтернет, що вимагає 
не пасивного споглядання, як телебачення, а активного 
сприйняття, сприяє залученню молоді до політики.  

По-друге, в умовах, коли буржуазія робить усе 
можливе для того, щоб «атомізувати»   покоління, яке 
вступає в життя, Інтернет є могутнім засобом соціалізації 
молоді, спрямування  її стихійних протестних настроїв 
у впорядковане русло. При вмілому використанні він у 
наші дні може зіграти роль колективного організатора 
антикапіталістичного руху, аналогічну тій, яку відіграла 
свого часу ленінська «Искра». І такий досвід на планеті в 
даний момент уже є.  

Скажімо, антиглобалісти широко використовують у 
боротьбі проти міжнародного імперіалізму інформаційну 
мережу «Індімедіа» із центром в американському місті 
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Сиетлі, створену 24 листопада 1999 року у вигляді 
розгалуженої системи сайтів з однаковим програмним за-
безпеченням і з відкритим кодом. У кожній країні й у дея-
ких великих містах є свій особливий сайт. «Індімедіа» надає 
своїм читачам найширші можливості відкритої публікації 

– центральну колонку веде редакція, новини, коментарі, 
відео- і фоторепортажі вивішуються відвідувачами. Крім 
того, через цю систему сайтів здійснюється оперативне 
оповіщення учасників антиглобалістського руху про всі 
заходи й акції, які проводяться в його рамках.  

Аналогічним чином діють й активісти близького до 
антиглобалістів руху «Захопи Уолл-стріт!», які використо-
вують Facebook і Twіtter у ролі майданчика для комунікацій. 
Інтернет-сторінка «Захопи Уолл-стріт!» тільки за пер-
ший місяць свого існування була високо оцінена майже 
чвертю мільйона користувачів. Не менш популярні сотні 
створених у ході руху сайтів-клонів: «Нас 99 відсотків!», 
«Батьки за «Захопи Уолл-стріт!», «Захопимо разом!» і т.ін. 
Саме мобілізація його учасників через соціальні мережі 
дозволила організувати 15 жовтня 2011 року масові 
антикапіталістичні акції в 951 місті 82 держав світу, при-
чому багато таких акцій пройшли під гаслами, що прак-
тично повністю збігаються з комуністичними. Досить 
сказати, що в цей день тисячі молодих американців під 
спів «Інтернаціоналу» пройшли з червоними прапорами 
по центру Нью-Йорка – ділової столиці США. Варто  на-
гадати, що нічого подібного історія Сполучених Штатів 
Америки не знала за останні вісім десятків років! 

Високу дієвість агітаційно-пропагандистської робо-
ти в соціальних мережах показав і досвід Комуністичної 
партії Російської Федерації, набутий у ході останніх 
виборів у Державну Думу, що відбулися в грудні 2011 
року. Незалежні експерти стверджують, що завдяки 
правильній постановці такої роботи КПРФ додатко-
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во одержала від одного до півтора мільйонів голосів 
виборців, передусім молодих. Досить красномовний 
факт: комуністи здобули переконливу перемогу на тих 
виборчих дільницях, де здійснювали своє волевиявлення 
студенти й аспіранти знакового для Росії Московського 
державного університету ім. М.В. Ломоносова.

Комуністи України зобов'язані узагальнити, взяти 
на озброєння, широко використовувати й творчо розви-
вати цей безцінний досвід, набутий нашими товариша-
ми по боротьбі в інших країнах, опираючись на наявну 
в розпорядженні КПУ й комсомолу розгалужену систему 
сайтів, мережу  «Комінформ». 

Такі методи роботи тільки формально є віртуальними. 
Насправді ж   це один з найефективніших  засобів уста-
новлення реального діалогу  з молоддю  в сьогоднішньому 
комп'ютеризованому світі. Тому прийшов час не тільки 
створити спеціальний молодіжний партійний сайт із 
найширшим вільним доступом до нього представників    
покоління, що вступає в життя (гострих, часом неспра-
ведливих критичних зауважень, які неминуче з'являться на 
такому сайті, не варто боятися: у суперечці утверджується 
істина, а вона на нашому боці!), але й забезпечити нашу 
постійну присутність на всіх популярних Інтернет-
форумах.   

Молоді члени партії, відповідальні за цю важли-
ву справу і пройшли спеціальну підготовку, повинні з 
марксистсько-ленінських позицій простою, доступ-
ною мовою давати на них оцінки тому, що відбувається 
в країні та світі, дискутувати з політичними опонента-
ми, переконувати тих, хто вагається. І найголовніше – 
відшукувати наших потенційних прихильників, установ-
люючи з ними постійні товариські контакти.  А в міру 
того, як такі контакти налагоджуються й усталюються, 
необхідно переходити до вирішення другої частини за-
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вдання – організаційної: перетворювати потенційних 
прихильників на переконаних і активних соратників, 
залучаючи їх через соціальні мережі до участі в масових 
акціях, спрямованих проти експлуататорського ладу, які 
проводяться під егідою Комуністичної партії.  

Сказане, звичайно, зовсім не означає, що приділяючи 
першорядну увагу роботі у віртуальному просторі, ми 
можемо дозволити собі хоча б на мить ослабити зусилля 
на інших фронтах інформаційної війни з буржуазією за 
молодь. Навпаки, потрібно використовувати найменші 
можливості для виходу в радіотелеефір. Слід також 
будь-якими способами добиватися росту популярності 
комуністичних періодичних видань для юнацтва, таких 
як «Новая волна», приділяти молодіжній тематиці більше 
місця на сторінках «дорослих» партійних газет. При цьому 
дуже важливо, щоб наявний у нашому розпорядженні арсе-
нал інформаційної зброї – Інтернет-ресурс, газети, листівки, 
участь у телевізійних й радіопрограмах – «стріляв» залпом, 
в унісон, цілком підпорядковуючись вирішенню одного з 
найважливіших завдань, які стоять перед партією,  –  вир-
вати молоде покоління громадян України з восьминожних 
обіймів буржуазії. 

4. Обов'язок партії – вказати молодому поколінню
                             шлях до соціалізму

Слід сказати й   ще про одну обставину, що визначає 
особливу важливість молоді як суб'єкта революційної бо-
ротьби за соціалізм у нашій країні.  

Справа в тому, що прагнучи застрахуватися від револю-
ційного вибуху, котрий провокується «ринковими рефор-
мами», які суперечать інтересам переважної більшості 
наших співвітчизників, «своя» й іноземна  буржуазія про-
тягом  двадцяти років використовувала весь наявний у її 
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розпорядженні агітаційно-пропагандистський апарат 
для впровадження у свідомість людей обивательських 
життєвих принципів «кожен сам за себе» і «людина людині 
вовк». Морально-психологічному роз'єднанню наших 
співвітчизників сприяють і  вкрай тяжкі економічні умо-
ви, які склалися в Україні в результаті протиприродного 
відкоту до капіталізму. Вони породжують серед трудящих 
соціальний песимізм і буквально підштовхують їх зосеред-
жуватися винятково на індивідуальному виживанні. 

Тому одним із трагічних результатів злочинних діянь 
«реформаторів» у сфері масової свідомості стало різке 
ослаблення групової солідарності пригноблених і ек-
сплуатованих. Причому не тільки на класовому, але й 
на соціально низькому рівні, наприклад, аж до складан-
ня не партнерських (що, здавалося б, цілком природ-
но), а конкурентних відносин між  обманутими вклад-
никами того самого   банку, кожен з яких домагається 
відновлення порушеної справедливості винятково для 
себе. У результаті політична протестна активність трудя-
щих у дев'яноста дев'ятьох випадках зі ста стрімко згасає, 
ледве вирішена їхня особиста проблема або навіть про-
сто  одержаний хисткий натяк влади чи роботодавця 
на її можливе позитивне вирішення. Рівень довіри до 
оточуючих в Україні становить сьогодні 4,11 бала за 10-
бальною шкалою і є одним із найнеблагополучніших у 
Європі. У країнах Скандинавії, наприклад, він протягом  
кількох десятиліть ніколи не опускався нижче шести. 

Хоча нинішній рівень довіри вітчизняної молоді 
до оточуючих   не може задовольнити комуністів, він, 
за оцінками соціологів, все-таки  вищий, ніж у цілому 
по країні. І, що ще важливіше, спостерігається стійка 
тенденція до його хоча й повільного, однак зростання. 
Це створює сприятливі передумови для масового залу-
чення трудової молоді до солідарної класової боротьби 
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проти капіталізму. А наскільки повно такі передумови 
будуть реалізовані, вирішальною мірою залежить від 
самовідданості, професіоналізму й злагодженості зусиль 
членів Комуністичної партії.

Нарешті, не слід забувати й про те, що сьогоднішня 
українська молодь – єдина соціально-демографічна група, 
абсолютно не причетна до реставрації капіталістичного 
ладу. Тому перекладати на неї відповідальність за 
нинішній стан справ у «королівстві датськім», як це дехто 
намагається робити, щонайменше  некоректно.

З іншого боку, звинувачення в егоїзмі й ігноруванні 
ідеалів соціальної справедливості, які постійно звучать 
на адресу української молоді, – це не просто бурчання 
старих, які щиро вважають, що в часи їхньої  минулої 
юності й сонце було яскравіше, і небо синіше, і птахи 
співали голосніше. Подібні звинувачення мають під 
собою цілком відчутний психологічний підтекст. Його 
дуже точно підмітив у свій час В.І. Ленін. «Нерідко 
буває, – писав Володимир Ілліч у 1916 році, – що пред-
ставники покоління літніх і старих не вміють підійти, як 
слід, до молоді, яка з необхідності змушена наближатись 
до соціалізму інакше, не тим шляхом, не в тій формі, не в 
тій обстановці, як її батьки» * . 

Ленінські слова особливо актуальні в сучасних умо-
вах, коли панівний клас не гидує найбільш мерзенно-
витонченими прийомами для того, щоб утруднити до-
рогу української молоді до соціалізму, і розставляє на 
цьому шляху безліч фальшивих покажчиків, що вка-
зують неправильний напрям. Коли її свідомо спою-
ють горілкою й труять наркотиками. Коли буржуазія 
використовує весь наявний у її розпорядженні арсенал 
засобів психологічного впливу – школу, вуз, телебачен-
ня, індустрію розваг і багато чого іншого, аж до прямо-
го залякування – для того, щоб замінити у свідомості 

*Ленін В.І. Інтернаціонал молоді. Повне зібр. тв. – Т.30. – С. 214.
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юнаків і дівчат ідеали соціальної справедливості 
ліберальними або націоналістичними.

У трудового народу прекрасна молодь, яка щиро 
прагне кращого життя для самої себе, своїх дітей і батьків. 
На її моральному й політичному обличчі, звичайно, по-
значився згубний  вплив капіталізму, однак не більшою 
мірою, ніж на морально-політичному обличчі будь-якої 
іншої демографічної групи населення нашої країни.   Її 
головна біда – відсутність теоретичної підготовки й 
організованості, а зовсім не відсутність бажання покінчити 
з  навколишньою панівною соціальною несправедливістю. 
І молодь обов'язково прийде до розуміння необхідності 
соціалістичної перебудови суспільства. Звичайно, за умо-
ви, що в неї будуть тямущі провідники, які вказують їй 
дорогу до виходу з капіталістичного лихоліття,  вміють і 
бажають завжди бути поруч і, говорячи мовою альпіністів, 
іти з нею в одній зв'язці, підтримуючи у важку хвилину й 
застерігаючи від можливих помилок.  

Саме таким провідником-наставником, який бачить 
у молодшому поколінні трудового народу України не пе-
решкоду, що заважає реалізації наших ідей, а  союзника, 
кровно зацікавленого в їх здійсненні, що   словом і ділом  
допомагають йому  вийти на правильну дорогу й не схо-
дити з неї аж до повної побудови суспільства соціальної 
справедливості, зобов'язаний стати кожен комуніст. Це 
одне з найважливіших  завдань, які ставить перед партією 
ХХІ століття.

     Про основні категорії української молоді

Для того, щоб бути тямущим провідником,  кори-
стуватися авторитетом і довірою у молоді, треба знати 
сильні й слабкі сторони свого підопічного, бачити про-
блеми, що стоять перед ним, відчувати його настрій. Ось 



176  Петро СИМОНЕНКО

чому так важливо мати виразний соціально-політичний 
портрет основних категорій сучасної молоді, визна-
чити революційний потенціал кожної з них для мак-
симально ефективної реалізації його у боротьбі проти 
капіталістичного ладу.  

                            Робітнича молодь 

Ще в середині минулого десятиліття демографічні 
дослідження показували, що поширювана в нашо-
му суспільстві думка про те, начебто після реставрації 
буржуазного ладу відбувається старіння вітчизняного 
робітничого класу, не відповідає дійсності. В 2005 
році, наприклад, у складі українського пролетаріату 
налічувалося 23,9% молодих людей  віком до 30 років, 
тоді як у 1994 році – усього лише 16,9%.  Дана тенденція 
має місце й у нинішній момент. Хоча в цілому насе-
лення України швидко старіє: частка молодих людей  
віком до 20 років у 1959 році становила в ній більше тре-
тини, в 2001 році – чверть, у середині ХХІ століття, за 
маловтішними для майбутнього нашого народу прогно-
зами демографів, вона не перевищить однієї п'ятої.  

Потрібно, звичайно, пам'ятати про те, що йдеть-
ся винятково про відносні цифри, тому що абсолют-
на чисельність робітників в Україні за останні двадцять 
років різко скоротилася внаслідок катастрофічного роз-
валу вітчизняного виробництва в ході антинародних 
буржуазних реформ. Значно знизився також рівень їх 
загальноосвітньої й спеціальної підготовки, оскільки за 
роки «будівництва ринкової економіки»  цілеспрямовано 
руйнувалася чітко налагоджена за роки Радянської влади 
система професійно-технічної освіти. Чисельність юнаків 
і дівчат, які щорічно одержують таку освіту, скоротила-
ся за короткий відрізок часу більш ніж на чверть, при-
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чому після настання в 2008 році соціально-економічної 
кризи цей  згубний процес серйозно прискорився. У 
немалій мірі цьому сприяє й зниження престижності 
робітничих професій. У результаті на їх одержання 
зорієнтовані в даний час тільки 6% опитаних соціологами 
старшокласників.  

Одна із найскладніших проблем у справі перетворен-
ня покоління вітчизняного пролетаріату, що вступає в 
життя,  на свідомого і активного могильника буржуазії, – 
його нинішня пасивність і роз'єднаність. Дані соціологів  
свідчать про те, що серед усіх категорій вітчизняної молоді 
саме наймані робітники, на жаль, проявляють сьогодні 
чи не  найменше прагнення до об'єднання і організації 
для колективної реалізації своїх соціально-економічних 
і політичних інтересів.Не можна заплющувати очі  на 
цей сумний, але об'єктивний факт. Навпаки, потрібно 
аналізувати його причини й думати про те, як допомогти 
робітничому класові в цілому і його підростаючій порослі 
зокрема  повернути собі законне місце в авангарді  
революційних сил суспільства.

Нинішня пасивність і слабка організованість вітчиз-
няного пролетаріату є прямим наслідком «ринкових ре-
форм», які проводяться буржуазною владою під диктов-
ку імперіалістичного Заходу за рецептами Міжнародного 
валютного фонду. Адже ці злочинні реформи не тільки 
підривають продуктивні сили й гальмують науково-
технічний прогрес, але й украй негативно познача-
ються на психології тих, хто власною працею створює 
матеріальні блага.  

Фактична зупинка на кілька років багатьох підпри-
ємств великої промисловості в середині 90-х років ми-
нулого століття призвела до того, що перервалися ба-
гато робітничих династій, які й до Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, і в роки Радянської влади були 
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своєрідним «генетичним кодом», механізмом передачі 
в спадщину традицій від одного покоління трудящих до 
іншого. Прийняття буржуазною державою законодав-
ства, яке позбавляє реальних прав трудові колективи, 
на порядок знизило їхню роль у класовому вихованні 
юнаків і дівчат, що прийшли на виробництво. Суцільна 
приватизація (сьогодні переважна більшість найманих 
робітників зайнята у приватному секторі економіки, 
тоді як у 1994 році таких було тільки 7,8%) поставила 
робітників у цілому, а їх молоде покоління, менш кон-
курентоспроможне на ринку праці через відсутність ви-
робничого досвіду – особливо, в обтяжливу  й приниз-
ливу залежність від власників підприємств. 

У такій ситуації від кожного, хто вступає в організовану 
класову боротьбу проти капіталістичного рабства (а отже, 
проти даного конкретного «роботодавця», від якого він 
багато в чому залежить) потрібна справжня громадянсь-
ка мужність. А вона не приходить сама й відразу; її тре-
ба виховувати. Головне, що потрібно для цього зробити 
комуністам, –  допомогти молодим робітникам на власно-
му досвіді переконатися в тому, що олігархи не всесильні  
і їх можна перемагати за умови єдності дій пролетаріату, 
масової підтримки тих трудових колективів, які вже всту-
пили в сутичку з капіталом. 

Школою класового виховання  покоління пролетаріату, 
яке йде на зміну своїм старшим товаришам, які побудува-
ли і захищали нашу Батьківщину в роки Радянської влади, 
можуть і повинні стати професійні спілки. Однак наро-
стаюче розчарування найманих робітників у здатності 
профспілок, багато лідерів яких фактично перебува-
ють сьогодні на утриманні в олігархів, скільки-небудь 
ефективно захищати права своїх членів, призвело до 
того, що ці наймасовіші організації трудящих усе мен-
ше поповнюються молодими людьми. У сьогоднішній 
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Україні в професійних спілках  перебуває  всього 17,8% 
працюючих, причому в основному це люди старшого й 
середнього віку. Тоді як у скандинавських країнах, на-
приклад, питома вага членів профспілок серед працез-
датного населення перевищує 50% – насамперед за ра-
хунок постійного поповнення молоддю. 

Українські профспілки не стануть бойовими, а 
отже, сильними й авторитетними доти, доки в них не 
зміцниться комуністичний вплив. А посилити такий 
вплив можна тільки  добившись, щоб у керівних орга-
нах цих наймасовіших організацій трудящих  було яко-
мога більше   партійців, передусім молодих, здатних 
ініціювати і очолити класову боротьбу «знизу». Таким 
шляхом можна вирішити вкрай важливі для перемо-
ги соціалізму завдання: по-перше, змусити професійні 
спілки не на словах, а на ділі відстоювати класові 
інтереси трудящих, по-друге, підготувати плеяду авто-
ритетних ватажків робітничого руху, які твердо стоять на 
марксистсько-ленінських позиціях. Тому забезпечення 
активної участі комуністів у кожній виборчій кампанії 
в профспілках має бути одним із пріоритетів у роботі 
кожної нашої партійної організації.

Однак єдиний по-справжньому ефективний спосіб 
зміцнити комуністичний вплив у робітничому класі,  се-
ред його молодої генерації, становлення якої пройшло в 
одурманюючій атмосфері реставрованого капіталізму, –  
утвердити позиції партії безпосередньо в трудових колек-
тивах. Усі інші можливі шляхи «виходу» на промисловий 
пролетаріат – це паліативи, півзаходи, з їх допомогою 
неможливо зробити комуністичний вплив міцним і до-
вгочасним.

 Це зумовлює особливу важливість індивідуальної 
роботи партійних організацій з кожним молодим проле-
тарем, який поділяє (нехай спочатку   навіть частково, із 
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застереженнями) наші погляди. Потрібно докласти мак-
симум зусиль для того, щоб зробити його повпредом КПУ 
в колективі, де він трудиться.

                            Трудова молодь села 

Буржуазні суспільствознавці не балують особли-
вою увагою зазначену категорію громадян. Це досить 
симптоматично: вони сприймають її як малу величи-
ну, що зникає, вважаючи, що в результаті витіювато 
оспівуваних ними «ринкових реформ» на селі незаба-
ром залишаться животіти винятково люди пенсійного й 
передпенсійного віку.   

Остання (і чи не єдина) спроба хоч скільки-небудь 
системного соціологічного дослідження сільської молоді 
була здійснена  ще в 2004 році – після садистського 
зруйнування «ринковими реформаторами» колгоспно-
радгоспної системи. Тобто, в умовах, багато в чому 
близьких до сьогоднішніх. 

Головний висновок із результатів цього дослідження 
такий: у своїй більшості молоді жителі українського 
села усвідомлюють, що ніколи не зможуть знайти собі 
гідного місця у нав'язаній нашій країні буржуазній 
суспільної системі. Попри воістину титанічні зусил-
ля олігархічної пропаганди тільки 40% опитаних хоча 
б частково схвалюють подальше проведення «рин-
кових реформ». Лише 13% згодні зі своєю долею 
бути селянином-одноосібником, на яку їх прирек-
ла ліквідація соціалістичних виробничих відносин в 
аграрному секторі.

Однак, незважаючи на це, сучасна сільська молодь 
(як і сільські жителі в цілому) характеризується кількома 
вкрай негативними з погляду  перспективи її залучення 
до боротьби за соціалізм особливостями,  які в жодному 
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разі  не можна не брати до уваги. Ці особливості також є 
своєрідним соціально-психологічним відгомоном учине-
ного капіталістичними «реформаторами» в українському 
селі батиєвого погрому, в результаті якого значна части-
на селянства втратила життєві орієнтири й зневірилася  в 
можливості добитися поліпшення свого становища у не-
далекому майбутньому. 

По-перше, це  значна політична інертність, яка набу-
ває часом вигляду відвертої байдужості до власної долі.  
Жалюгідний стан вітчизняної економіки, наприклад, 
хвилює тільки кожного четвертого з опитаних соціологами 
молодих селян. Вони прекрасно розуміють згубність бур-
жуазних соціально-економічних реформ, проте це зачі-
пає за живе  всього лише 5% від загальної чисельності 
респондентів.

По-друге, для молодих селян  характерна вкрай низь-
ка самооцінка. Згідно  з даними соціологів, питома вага 
незгодних з рівнем оплати своєї праці серед них набага-
то менша, ніж у їхніх міських однолітків. І це незважаю-
чи на те, що доходи середньостатистичного трудівника 
вітчизняного села значно нижчі, ніж у жителя міста!

По-третє, внаслідок посилення  деградації систе-
ми середньої освіти в сільській глибинці, ліквідації там 
клубних установ і тому подібних дегенеративних процесів  
селянська молодь України з кожним роком усе більше 
й безнадійніше відстає від міської за рівнем освіченості 
й загальної культури. Це створює серйозні труднощі в 
роботі з донесення до неї ідей наукового соціалізму та 
залучення її  до боротьби проти капіталістичного ладу.

По-четверте, постійно посилюється відтік із села 
найбільш соціально активної частини молоді. Причому 
його головним каталізатором є не бажання вихідців із 
селянських родин осісти в місті після одержання ними 
фахової освіти, цілком природне за всіх часів і для всіх 
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народів (згадаймо хоча б відоме французьке прислів'я, 
яке говорить, що генії народжуються в провінції, а 
помирають у Парижі). Усе набагато сумніше. Десят-
ки тисяч сільських юнаків і дівчат змушені залишати 
рідну домівку в пошуках джерел існування.  Статисти-
ка свідчить про те, що як мінімум чверть селян (і це, 
звичайно, аж ніяк не старі) систематично виїжджає на 
заробітки, з них одна половина – в українські міста, інша 

– приблизно в рівній пропорції – в Росію та Європу.  В 
результаті вони «зависають» між містом і селом, між 
Батьківщиною й зарубіжжям, і над ними згущається ре-
альна загроза перетворитися на маргіналів. А маргінали 
ніколи не були активними учасниками  організованої і 
свідомої класової боротьби.

Проте сільська молодь об'єктивно, з огляду на 
її становище в суспільстві, зацікавлена в ліквідації 
капіталістичного ладу. Причому навіть більшою мірою, 
ніж селяни зрілого віку. Скажімо, якщо у ветеранів ще мо-
жуть існувати примарні надії, начебто зняття мораторію 
на купівлю-продаж землі дозволить їм прожити залишок 
днів на  гроші, які вони одержать, поступившись своїми 
паями новоявленим поміщикам-латифундистам, то у 
двадцятип'ятилітнього юнака таких ілюзій не може бути 
в принципі. 

Тому, незважаючи на багато очевидних  проблем і  
труднощів, які заважають класовому вихованню сільської 
молоді, її підготовці до активної  революційної бороть-
би, ця робота видається далеко не безнадійною. Але для 
того, щоб розраховувати на її успіх, необхідно  налагодити 
живий і міцний індивідуальний контакт буквально з кожним 
молодим селянином. А зробити це можна тільки в тому разі, 
якщо в усіх без винятку селах будуть створені й почнуть 
енергійно діяти комуністичні партійні організації. 



183Час  кличе  юних!

                                Студентство

Йдеться про більш ніж двохмільйонний загін молоді, 
представники якого становлять значну частину населен-
ня українських міст. У вищих навчальних закладах одного 
тільки Харкова, наприклад,  сьогодні одержують знання 
близько 230 тисяч юнаків і дівчат.     

Років шістдесят–сімдесят тому студентство в 
капіталістичних державах можна було вважати (зрозуміло, 
з серйозними застереженнями) привілейованою гру-
пою молоді. Однак відтоді його становище радикально 
змінилося.   

У другій половині ХХ століття на планеті розгорнула-
ся чергова науково-технічна революція. В її ході суттєво 
змінилася роль, яку відіграє в буржуазному суспільстві 
інтелігенція. Якщо колись її головними функціями були 
нагляд над виробництвом і обслуговування ідеологічних 
та культурних потреб панівного класу, то сьогодні разом 
із промисловим пролетаріатом вона перетворилася на  
найважливішу продуктивну силу, яка, по суті,  визначає  
економічний розвиток. 

У результаті з порівняно нечисленної «інтелек-
туальної  еліти», підгодовуваної буржуазією, інтеліген-
ція трансформувалася в масовий прошарок найма-
них трудівників, експлуатованих капіталом нарівні з 
робітниками й селянами.  А «бум вищої освіти» сере-
дини минулого століття перекроїв вузи із навчальних 
закладів, що забезпечували комфортний соціальний 
статус, у своєрідні «фабрики» з конвейєрного «виготов-
лення» робітників розумової праці.   

Новий крок у цьому напрямі зроблений буржуазією 
наприкінці минулого – на початку нинішнього тисячо-
ліття із введенням  в Європі Болонської системи вищої 
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освіти, в яку, немов у болото, втягли сьогодні й Україну. 
Справжня, хоча й ретельно приховувана панівним класом 
мета цієї системи – розділити студентство (а отже, і всю 
майбутню інтелігенцію) на дві чисельно непорівнянні 
соціальні групи, які діаметрально відрізняються одна 
від іншої як за місцем, яке вони займають у системі 
суспільних відносин, так і за життєвими перспектива-
ми. 

Перша група, за найскромнішими оцінками, стано-
вить 95–97 відсотків від загальної кількості студентів. Вона 
практично цілком складається з дітей трудящих. Буржуа-
зія призначила їх на роль вузьких фахівців з украй обмеже-
ним кругозором, які одержують здебільшого фрагментарні 
знання, що серйозно скорочують можливості кар'єрного 
росту, не дають скільки-небудь міцних світоглядних основ. 
Головне, чого вимагає панівний клас від цих прирече-
них стати «інтелігенцією другого сорту» хлопців і дівчат, 

– вирости пунктуальними, слухняними, що не задають 
зайвих запитань, виконавцями його волі, якими можна 
легко маніпулювати. Причому не тільки на виробництві, 
в науці, освіті, але й у політичному житті. 

У другу, кількісно мізерну, групу входять студенти й 
випускники десятка-другого елітних університетів – діти 
великої буржуазії і вищої бюрократії плюс украй не-
значний і ретельно відібраний на предмет лояльності 
панівному класові прошарок найбільш талановитих 
вихідців із трудящих, рекрутованих визискувачами для по-
повнення своїх рядів менеджерами, ученими й пропаган-
дистами для обслуговування інтересів великого капіталу. 
Тільки представники цієї вкрай вузької й замкненої касти 
мають в умовах Болонської системи можливість одержа-
ти повноцінну вищу освіту. 

В Україні студентів, які належать до цієї другої групи, ще 
менше, ніж у Західній Європі, США й багатих буржуазних 
державах Південно-Східної Азії.  Жоден  вітчизняний вуз  
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не попадає в даний момент в офіційний перелік 500 кращих 
у світі. Нащадки українських олігархів і найвпливовіших  
чиновників масово (якщо, звичайно, можна викорис-
товувати це слово стосовно до  незначної купки людей) 
одержують свої університетські дипломи за рубежем.

Щоб уникнути якихось  непорозумінь, слід зазна-
чити: незважаючи на відвертий остракізм, якому піддає 
наші вузи самозакоханий Захід, вони поки що, за 
інерцією радянських часів, дають своїм вихованцям 
освіту не гіршу, а в багатьох відношеннях і  кращу, ніж у 
Європі, Японії або США. Про це свідчить хоча б той факт, 
що  підготовлені ними фахівці в багатьох галузях науки й 
техніки користуються стабільним попитом у всьому світі. 
А вже про більш високий, ніж на Заході, рівень загальної 
ерудиції випускників наших вузів і говорити не варто!  
Так, соціологічні опитування показують, що питома вага 
українських студентів, які цінують інтелектуальне кіно, у 
три –чотири рази вища, ніж у їхніх польських однолітків.    

Що ж стосується не духовного, а матеріального ба-
гажу середньостатистичного слухача українського вузу 
зразка ХХІ століття, то  порівняно зі студентом будь-якої 
західної країни, він, м'яко кажучи, людина не надто за-
можна. А якщо вже висловлюватися жорсткіше – просто 
жебрак. Проведене Інститутом Горшеніна дослідження 
в рамках програми «Студенти – образ майбутнього», у 
ході якого восени– навесні 2010–2011 років було опита-
но майже 5,2 тисячі осіб, що вчаться у вищих навчальних 
закладах України й цілого ряду інших держав, показало 
вкрай низький рівень соціальної захищеності й обтяжливу 
бідність переважної більшості наших студентів. Стипендія, 
яку одержують близько 60%  від їх загального числа, не 
забезпечує задоволення навіть мінімальних потреб: в 2011 
році вона становила жалюгідні 732 гривні у вузах третього 

– четвертого рівнів акредитації й 553 гривні – першого–
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другого рівнів. У 2012 році Міністерство фінансів України  
«розщедрилося» настільки, що збільшило її розмір на 
«цілих» 55 і 41 гривню відповідно. Навряд  чи варто говори-
ти про те, що таке «збільшення» не допоможе розв'язати 
жодної з найскладніших матеріальних проблем, які да-
мокловим мечем висять над юнаками й дівчатами, що 
сидять на студентській лаві. Тому основні джерела їхніх 
доходів в Україні – допомога батьків і підробітки, до яких 
змушений вдаватися кожен третій у вищому навчальному 
закладі. Дві третини опитаних указали, що їм не вистачає 
на життя, не говорячи вже про придбання коштовних 
речей. І тільки 7% респондентів заявили, що їхні родини 
(а отже, і вони самі) не відчувають ніяких матеріальних 
труднощів.  

У сучасному неспокійному, нестабільному, повному 
соціальних конфліктів світі студенти й недавні випускни-
ки вищих навчальних закладів, поза всякими сумнівами, 

– найбільш політизована частина молоді. І більше від усіх 
інших представників  її прошарків схильна до  радикаль-
них методів боротьби. 

Дослідження Інституту Горшеніна показало, що 
31,7% слухачів українських вузів вважають за потрібне 
брати участь у мітингах та інших вуличних акціях проте-
сту, щоб їх почула влада. Тих же, хто сподівається доби-
тися цього результату винятково за допомогою виборів, 
в Україні значно менше, ніж, наприклад, у Польщі. А 
згідно з даними, отриманими в ході всеукраїнського 
опитування студентів, проведеного 17 листопада 2011 
року Ленінською Комуністичною Спілкою Молоді 
України (було опитано  3,6 тисячі людей із усіх регіонів 
країни), організовано захищати свої права готові 70% 
респондентів.  Не випадково Програма КПУ охарак-
теризувала вітчизняне студентство як один з найбільш 
перспективних з погляду  боротьби за соціалізм загонів 
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молоді*.  А 44-й з'їзд партії, конкретизуючи це поло-
ження стосовно поточних завдань, що стоять перед 
комуністами, зажадав приділяти найпильнішу  увагу 
систематичній роботі серед молоді вищих навчальних 
закладів**.

Закономірність протестної напруги у студентсько-
му середовищі, причини її  постійного посилення  ясно 
усвідомлюють найбільш далекоглядні представники бур-
жуазного політичного й наукового істеблішменту в усьо-
му світі. А найвідвертіші серед них говорять про це прямо. 
Так, відповідаючи на запитання українського журналу 
«Експерт» (2011, №40, с.40) щодо причин активної  участі 
західної  молоді в акції «Захопи Уолл-стріт!», професор Вар-
шавського університету В. Бородзей сказав: «Спілкуючись 
зі студентами, починаю розуміти ці протести. Молодь 
упевнена, що виключена із системи розподілу благ. Ці люди 
не розуміють, чому помилки Всесвітнього банку повинні 
бути оплачені з їхніх гаманців. Вони добре освічені, але не 
можуть знайти роботу, якої заслуговують. Це почуття 
перетворює їх на  революційні маси».  

Знаменна заява буржуазного вченого, якого  навряд  
чи можна звинуватити у бажанні підняти молодих лю-
дей на боротьбу проти тупої бездушності, варварської 
жорстокості й обурливої соціальної несправедливості ек-
сплуататорського ладу!

Прагнучи нейтралізувати зростаючу революційну 
антикапіталістичну енергію студентства, панівний клас 
не гидує найнечистоплотнішими засобами.  Одним із 
найпідліших і найпідступніших прийомів, які викори-

*Програма Комуністичної партії України. У зб.: Програма 
Комуністичної партії України. Статут  Комуністичної партії України. 

– К., 2011. – С.13. 
** Без боротьби немає перемоги! Політичний звіт Центрального 

Комітету КПУ 44 з’їздові Комуністичної партії України. У зб.: Сорок 
четвертий з’їзд Комуністичної партії України. Стенографічний звіт. – 
К., 2011 – С.42.
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стовуються ним із цією метою, – системна ідеологічна й 
психологічна обробка студентів у дусі  націоналізму.

І мова йде не тільки про «виховання» молоді в таких 
вузах, як Міжрегіональна академія управління персона-
лом, керівництво якої вже багато років безпардонно й 
агресивно насаджує в її стінах найдрімучішу ксенофобію, 
діючи в традиціях петлюрівщини й бандерівщини. 
Існування подібних, з дозволу сказати, «храмів науки» – 
тільки видима вершина айсберга. А підводна, незрівнянно 
більша його частина полягає в тому, що, незважаючи на 
відсторонення «помаранчевих» від державного керма, 
буквально вся система вищої освіти в Україні на нинішній 
день наскрізь наповнена смердючим націоналістичним 
чадом.

Інший підлий прийом, який широко використовується 
українським олігархічним режимом для того, щоб 
відволікти студентську молодь від участі в боротьбі проти 
капіталістичного ладу, – виховання її в дусі космополітизму 
відповідно до  відомого ще з давньоримських часів 
цинічного принципу «де добре, там і батьківщина».  

У цьому, між іншим, криється одна з причин насти-
рливого впровадження в нашій країні горезвісної 
Болонської системи вищої освіти, пропагандисти якої 
сіють серед українських студентів ілюзії, начебто вже 
найближчим часом  вона широко відчинить перед ними 
двері, що ведуть на європейський ринок інтелектуальної 
праці, дозволивши безперешкодно переміщатися по 
всьому континенту. Таким єзуїтським способом молодих 
людей планомірно привчають до думки про необхідність за-
йматися винятково будівництвом особистого благополуччя, 
ніскільки не  турбуючись про долю свого народу.

На жаль,  доводиться констатувати: в умовах стрімкої 
деградації вітчизняної економіки, науки і культури такі 
прийоми мають  певний успіх. Результати соціологічних 
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опитувань показують, що на початку другого десятиліття 
ХХІ століття як мінімум дві третини  українських 
студентів не бажають залишатися жити й працювати на 
Батьківщині після закінчення навчання. Для порівняння: 
серед молоді нашої країни в цілому питома вага тих, хто 
мріє про еміграцію, становить 50,4%, а серед усього на-
селення України – близько третини. 

Вбивчим для майбутнього Вітчизни наслідком кос-
мополітичного «виховання» студентства буржуазією є 
«відтік мізків» за кордон, який чимдалі прискорюється. 
Безпристрасна статистика говорить, що хоча чисельність 
тих, хто навчається в українських вузах, зростає, частка 
людей з вищою освітою серед наших співвітчизників, що 
досягли 25-річного віку, стабільно скорочується. Сумний 
парадокс…

До речі, націоналізм і космополітизм – аж ніяк не ан-
типоди, як це може комусь здатися. Насправді ці явища, 
буржуазні за своїм характером, є двома сторонами однієї 
медалі. Не випадково у регіонах України, де отрутою 
націоналізму вражена значна частина молодих людей, се-
ред них набагато вища частка тих, хто хотів би покинути  
Батьківщину й шукати щастя за кордоном. 

Не можна не сказати і про ще один прийом, 
відпрацьований за останнє десятиліття буржуазією для того, 
щоб відвернути молодь у цілому й студентство зокрема  від 
участі в боротьбі проти капіталістичного рабства. Йдеться  
про залучення юнаків і дівчат до так званих «кольорових 
революцій», одну з  яких – «помаранчеву» – Україна пере-
жила у 2004–2005 роках. У ході цих «нібито революцій» 
міжнародний імперіалізм із єзуїтською вправністю 
використовує закономірне невдоволення молоді тієї 
або іншої країни існуючим у ній реакційним буржуаз-
ним режимом для заміни його ще реакційнішим. Замість 
Шеварднадзе став Саакашвілі, замість Кучми прийшов 
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Ющенко, замість Мубарака йдуть «брати-мусульмани»... 
А експлуататорський лад залишається. І одержує карт-
бланш на продовження свого існування. 

Настільки ж брудним і згубним у буквальному значенні 
цього слова є прийом, який використовується буржуазією 
для того, щоб погасити політичну активність студентів, – 
створення в суспільстві такого соціального клімату, в якому 
більша їх частина виявляється в полоні в різного роду «за-
лежностей». В 2011 році ЮНЕСКО опублікувала вбивчі 
статистичні дані, з яких випливає, зокрема, що серед на-
ших першокурсників 13%  дівчат і 25% юнаків уже встиг-
ли спробувати наркотики. Страшні цифри, які перекон-
ливо підтверджують відомі слова К. Маркса про те, що 
капіталісти, не замислюючись, підуть на будь-який зло-
чин заради збільшення своїх баришів.   

А для тих представників студентської молоді, які не 
збираються  виїжджати з  України, відмовляються затума-
нювати собі голову дурницями  і готові активно виступи-
ти проти обурливих несправедливостей капіталістичного 
ладу, буржуазією винайдена інша  пастка. Користуючись 
недостатністю у таких юнаків життєвого досвіду, їх на-
магаються відвернути від свідомої організованої боротьби 
за соціалізм, перетворивши або в стихійних бунтарів, або 
у змовників. Буржуазія цинічно підмінює поняття, по-
шахрайському ставлячи знак рівності між революційністю 
й екстремізмом, що, як відомо, далеко не те саме. Йдеть-
ся, по суті, про широкомасштабну провокацію в дусі 
найогиднішої поліцейщини: хлопців спочатку свідомо 
підштовхують до безперспективних, потворних форм 
протесту проти «принад» капіталізму, а потім проти-
ставляють усьому іншому народові, пояснюючи їхні дії 
або банальним хуліганством, або підступами «ворогів 
суспільства». А в обстановці, коли над буржуазним ла-
дом згущаються грозові хмари, використовують прояви 
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молодіжного екстремізму як зручний привід для того, 
щоб за допомогою репресій у зародку придушити будь-
які вогнища соціального опору трудящих. 

Певні передумови для успіху такої провокації, на жаль, 
є.  Адже відомо, що саме молодь з вищою й незакінченою 
вищою освітою становить у всіх куточках планети голов-
ну соціальну базу як правого, так і лівого тероризму. За 
оціночними, цілком достовірними, даними, терористичні 
організації різної політичної спрямованості не менш 
ніж на 50% складаються зі слухачів вищих навчальних 
закладів. Причому студенти найчастіше є не просто ак-
тивними учасниками таких екстремістських угруповань, 
а їх організаторами й керівниками. Досить сказати, що 
слово «таліби», яке зловісно звучить у наші дні, означає 
по-арабськи «студенти», а засновник італійських «чер-
воних бригад» Р. Курчо проходив навчання на факультеті 
соціології університету міста Тренто.

Потенційно загроза тероризму з широкою участю сту-
дентства актуальна й для України: тут  6% опитаних моло-
дих людей у віці до 22 років підтримують ідею створення 
незаконних збройних формувань як форми політичного 
протесту. Під час проведення в  одному з вузів Чернігова 
соціологічного дослідження з метою з'ясувати, якими мо-
тивами, на думку респондентів, може бути виправданий 
терористичний акт, наслідком якого стали людські жерт-
ви, кожен третій опитаний відповів, що міг би виправда-
ти подібне варварство боротьбою за встановлення ново-
го, справедливого суспільного порядку. І тільки половина 
респондентів категорично заявили, що ні за яких умов не 
братимуть участь у підготовці й здійсненні теракту. 

Ось чому так важливо надати правильного напряму 
і наростаючої динаміки протестній енергії вітчизняного 
студентства. А для цього необхідно нерозривно зв'язати в 
його свідомості наявність специфічних студентських про-
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блем, нерозв'язних у рамках експлуататорського ладу*,  із 
соціальною несправедливістю капіталістичних суспільних 
відносин у цілому.  Комуністи зобов'язані переконати 
вузівську молодь у тому, що справжні винуватці зла, лих, 
які переживає сьогодні народ України, – не «москалі» 
чи якісь «інородці, що їдять його сало», як стверджують 
націоналісти, а буржуї, які всілися йому на шию.  І що 
змушувати цього ворога злізти з насидженого місця мож-
на не за допомогою вибухівки, а  в ході  організованої 
класової боротьби проти найманого рабства. Тільки так 
студентська  молодь стане тим, ким вона може й повинна 
бути, – однією із провідних рушійних сил прийдешньої 
соціалістичної революції. 

При цьому слід враховувати, що більшість фахівців 
гуманітарних спеціалізацій через  «надвиробництво»  
їх у сьогоднішній Україні після закінчення вищих на-
вчальних закладів або поповнять ряди безробітних, або 
стануть перебиватися випадковими підробітками, не 
пов'язаними із одержаною у вузі професією. Меншість 

– вихідці з родин буржуазії та чиновництва – осядуть у 
фірмах своїх батьків-нуворишів або в державних структу-
рах. А от випускники технічних і сільськогосподарських 
вузів, затребувані зараз в умовах  найгострішої нестачі 
кваліфікованих інженерних і агрономічних кадрів, розба-
зарених у вакханалії «ринкових реформ»,  відправляться 
на виробництво, ввілються в лави фабрично-заводського 
пролетаріату, який був і залишається головною соціальною 
опорою комуністичного руху, а також його потенційного 
союзника – селянства.

Важливо використовувати всі можливості для органі-
зації зустрічей зі студентами депутатів- комуністів, ветера-

* Згідно з всеукраїнським опитуванням студентів, проведеним 
ЛКСМУ 17 листопада 2011 року, найбільш болісними серед них є 
низькі стипендії – так вважають 33% респондентів, корупція у вузах 

–  25%, контрактна форма навчання – 12%.
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нів Великої Вітчизняної війни, підготовлених партійних 
активістів. Вищий ступінь системності в роботі зі студен-
тами, залученні їх на сторону соціалізму здатні забезпе-
чити викладачі-комуністи. Але  особлива роль у проведенні 
роботи в студентських колективах на рівні факультету, кур-
су, академічної групи, а в ідеалі  і на індивідуальному рівні 

– належить студентам, які перебувають у рядах Компартії й 
комсомолу. Примножувати їх ряди – надзвичайно важли-
ва справа.Координувати ж цю роботу має Всеукраїнська 
рада студентів-комуністів, створена при Центральному 
Комітеті Компартії України.

                         Учні середніх шкіл

Про представників даної категорії української молоді 
говорять: вони не знають на власному досвіді, що таке 
соціалізм. Це  справді так. Водночас фактом є й те, що 
наші юні співвітчизники ще не встигли переступити поріг 
повноліття, але вже на власному гіркому досвіді, особливо 
в трудових родинах, вже знають, що таке капіталізм. Тому 
є  підстави розраховувати на те, що робота з їхнього кла-
сового виховання буде плідною. І починати її потрібно з 
якнайбільш раннього віку. 

Зрозуміло, не можна допускати найменшої недооці-
нки  зомбувального впливу на дітей буржуазної школи, в  
якій, говорячи ленінськими словами, «молоде покоління 
робітників і селян не стільки виховували, скільки на-
таскували в інтересах тієї ж буржуазії»*. Однак подібне 
«промивання мізків» не слід вважати непереборною пе-
решкодою для комуністичного впливу. Адже вчителі самі 
не менше страждають від «принад» капіталістичного ладу, 
ніж більшість їхніх підопічних.   

* Ленін В.І. Завдання спілок молоді (Промова  на ІІІ Всеросійському 
з'їзді Російської комуністичної спілки молоді 2 жовтня 1920 р. Повне 
зібр. тв. –  Т. 41. – С. 289.
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У листопаді 2011 року в Центральному Комітеті 
Компартії України відбулася нарада викладачів – членів 
КПУ, на якій були обговорені шляхи залучення на нашу 
сторону  працівників освіти, серед яких, поза всякими 
сумнівами, знайдеться багато тисяч людей, що поділяють 
ідею соціальної справедливості. 

З іншого боку, сам характер впливу середньої школи 
на учнів – передусім за допомогою усного слова – такий, 
що комуністи цілком можуть протистояти йому тією ж 
зброєю – усним словом. Це нелегка справа, вона вимагає 
знань, уміння працювати з молодими людьми. 

Дійовим засобом подолання деморалізуючого впливу 
буржуазної школи на підростаюче покоління є патріо-
тичне (у справжньому, а не націоналістичному сенсі 
цього слова) виховання школярів на бойових і трудо-
вих традиціях героїчних радянських воїнів, які будували 
соціалістичну Батьківщину і захистили її в роки Великої 
Вітчизняної війни. Тут величезну роль відіграють наші 
славні ветерани, яких буржуазна влада  намагається не 
підпускати до дітей.

Важливим напрямком роботи партії в цій сфері має 
бути морально-політичний тиск на політиків і чиновників 
від освіти з тим, щоб добитися очищення підручників з  
історії від смердючої неправди й наклепів на радянську 
епоху, якими їх встигли просочити націонал-радикали за 
останні десятиліття. 

                  Молодь у Збройних Силах

Нинішня українська буржуазна держава має 
унікальну ситуацію – її Збройні Сили за своїм складом 
практично на сто відсотків є робітничо-селянськими, а 
точніше – селянсько-робітничими. На відміну від своїх 
західних побратимів по класу, що найчастіше вважа-
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ють непристойним цинічно відкручуватися від служби 
в армії, представники українського великого капіталу, 
вищих ешелонів чиновництва відмовляються обтяжува-
ти своїх нащадків виконанням священного обов'язку із 
захисту Батьківщини. Вони перекладають цей обов'язок 
на потенційних супротивників капіталістичного ладу 

– трудящих: на строкову військову службу приходять 
винятково вихідці з найбідніших верств населення. Ці 
молоді люди добре знають, як  страждають їхні близькі 
від дикості й мерзенності буржуазного ладу, що і їх чекає 
після повернення з військової служби. Перетворити їх 
з потенційних прихильників соціалізму на  реальних 
борців проти експлуататорської системи – актуальне за-
вдання. 

З урахуванням того, що безпосередньо у військові 
частини комуністів  під вигаданим буржуазією при-
водом «деполітизації» армії не пускають, важли-
во організувати системну роботу з призовниками й 
допризовниками.П'ятдесят тисяч юнаків щорічно по-
повнюють ряди Збройних Сил. Переважна більшість 
молодих людей позбавлена життєвих перспектив при 
капіталізмі. Вони стануть надійними союзниками 
комуністів, якщо ми зуміємо знайти до них правильний 
підхід. 

Для цього партійні організації  повинні  мати яко-
мога точнішу інформацію про призовників, налагод-
жувати тісні контакти з викладачами шкільного пред-
мета «захист Батьківщини» (так тепер називається по-
чатковий вишкіл), серед яких є  чимало прихильників 
соціалістичної ідеї. 

А критичний стан, до якого доведені вітчизняні 
Збройні Сили, майже жебрацьке становище офіцерів,  
прапорщиків, контрактників, створює умови і для 
індивідуальної роботи з ними, озброєння ідеями 
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соціалізму. Тут широке поле діяльності для Організації 
радянських офіцерів.

                            Молоді підприємці

Було б серйозною помилкою безапеляційно викрес-
лювати з переліку тих груп населення, які можуть ста-
ти рушійними силами революційної боротьби проти 
капіталістичного ладу, цю політично активну категорію 
молоді, яка становить, якщо вірити результатам 
соціологічних досліджень (офіційна статистика з даного 
питання  відсутня), близько 6% від її загального числа. 

По-перше, переважна їх частина є дрібними підпри-
ємцями, які не експлуатують чужої праці, страждають від  
свавілля чиновників. Вони можуть і повинні стати наши-
ми союзниками у боротьбі за соціалізм.

По-друге, для багатьох молодих людей в Україні 
підприємництво сьогодні – засіб (причому, м'яко кажу-
чи, не занадто надійний!) не стільки збагачення, скільки 
самого елементарного виживання. Немає ніяких сумнівів 
у тому, що значна частина початкуючих підприємців уже 
найближчим часом може  втратити свій бізнес, поповни-
ти ряди пролетаріату, селянства, трудової інтелігенції чи 
безробітних.   

По-третє, більшість молодих людей, які продовжу-
ють  метушливо борсатися в бурхливих хвилях ринкової 
стихії, намагаючись вижити в нескінченній виснажливій 
«війні всіх проти всіх», неминуче породжуваній 
капіталістичною конкуренцією, на власному гіркому 
досвіді переконаються в тому, що в рамках експлуата-
торського ладу дорога до процвітання для них наглухо 
закрита. 

По-четверте, протестні настрої серед молодих украї-
нських підприємців постійно підігріваються специфі-
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кою українського капіталізму, яка полягає в тому, що 
влада й власність в Україні монополізовані  тонким ша-
ром олігархів і найбільших бюрократів, які охороняють 
комерційні інтереси і об'єднаними зусиллями «душать» 
потенційних конкурентів різними протизаконними спо-
собами. 

Для довідки: згідно з рейтингом, опублікованим 
міжнародною неурядовою організацією Transparency 
Іnternatіonal, за рівнем корумпованості Україна в 2011 
році зайняла ганебне 152-е місце у світі серед 183  
«номінантів».  

Зі сказаного випливає, що значна частина молодих 
українських підприємців може в сучасних умовах поповнити 
політичну армію борців за соціалізм. Вони повинні знати, що 
після приходу до влади комуністи не збираються забороняти, 
як по-наклепницькому стверджує олігархічна пропаганда, 
дрібне й середнє підприємництво, що не експлуатує чужої 
праці. А сьогодні виступають за вжиття заходів, спрямо-
ваних на його ефективний захист від загрозливих намірів 
з боку великого монополістичного капіталу – нашого 
спільного супротивника.  

                         Безробітна молодь
 
Особливістю цієї численної в буржуазному суспі-

льстві соціально-демографічної групи  є те, що вона 
«рекрутується» з усіх категорій    покоління, що вступає 
в життя. Перспектива втратити можливість добувати за-
соби до існування чесною працею дамокловим мечем 
висить і над старшокласником, і над студентом, і над ви-
пускником вищого навчального закладу, і над молодим 
робітником, і над початкуючим підприємцем. А   про 
хлопців із селянських родин і говорити не доводиться! 
Адже можливість знайти поле для докладання своїх сил у 
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розореному вщент українському селі  – скоріше рідкісний 
виняток, ніж правило.

Масове безробіття серед молоді – загальносвітове 
лихо капіталізму. Нав'язливі казенно-оптимістичні 
обіцянки і прогнози урядовців, буржуазних політиків, 
економістів і соціологів, що рівень безробіття от-от різко 
знизиться,  виявилися безпідставними. В 2011 році на  
планеті встановлено  черговий безрадісний рекорд – не 
мали роботи 13% серед осіб віком від 15 до 24 років. А 
це більше 80 мільйонів людей! На молодь припадає май-
же дві п'ятих світового безробіття. Такого не було навіть 
під час Великої депресії кінця 20-х – початку 30-х років 
минулого століття! Глобальна криза «споживацького 
капіталізму» жорстоко б'є насамперед по  поколінню, що 
вступає в життя.

Симптоматично, що рівень молодіжного безробіття 
особливо стрімко зростає в країнах «золотого мільярда», 
де вади сучасного буржуазного суспільства проявляються 
в найбільш рафінованому вигляді.  В Іспанії безробіття се-
ред молоді сягає сьогодні 51,4%, у Франції – 36%, такий 
же його рівень в окремих штатах США (у середньому по 
цій країні – 16%).  

У молодіжному середовищі Європи й Північної Аме-
рики в останні роки набув поширення новий соціальний 
феномен «не-не»: не працюю і не навчаюся. Єдине 
зілля, яке змогли придумати для лікування цієї хвороби 
правлячі кола Заходу, – штучно збільшити строки одер-
жання середньої освіти. Б. Обама, наприклад, у своєму 
недавньому зверненні до конгресу США запропонував у 
директивному порядку зобов'язати учнів залишати шко-
лу лише після досягнення 18-річного віку. 

Якщо вірити даним, оприлюдненим державним 
відомством статистики, рівень безробіття серед украї-
нської молоді становив у 2010 році  18%. Але  є серйозні 
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підстави стверджувати: офіційні показники молодіжного 
безробіття в Україні сильно занижені. Згідно з результа-
тами дослідження, проведеного в 2011 році об'єднанням 
«Молодіжна альтернатива», його реальний рівень стано-
вить 30%. 

До того ж низький, порівняно з країнами  Захо-
ду, рівень молодіжного безробіття в нашій країні є сво-
го роду залишковим явищем соціалістичної системи 
підготовки й розподілу кадрів, коли кожен випускник 
вузу, технікуму або профтехучилища мав гарантова-
не державою робоче місце. Капіталізм швидко стирає 
останні сліди цієї раціональної системи, яка повністю 
суперечить «соціальним стандартам» експлуататорського 
суспільства. А замінити її, як виявилося, нема чим. Дер-
жавна програма підтримки першого робочого місця для 
молоді рік у рік хронічно недофінансується, а, отже, і не 
виконується.Правові механізми, передбачені законами 
«Про зайнятість населення» і «Про забезпечення молоді, 
яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, пер-
шим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», в 
умовах буржуазної дійсності виявилися неефективними, 
вступають у непримиренний конфлікт із корисливими 
інтересами приватних хазяїв підприємств.  

І ось результати: якщо в докризовому 2008 році на 
одне робоче місце претендувало 3 студенти, то восени 
2010 року – уже 12,5.  Україна вийшла на малопочесне 
друге місце в Європі за темпами зростання молодіжного 
безробіття. Кожен третій випускник вищого навчального 
закладу позбавлений сьогодні можливості застосувати на 
практиці отримані ним знання з обраної спеціальності.  

Перспективи працевлаштуватися в  безробітного мо-
лодого українця більш примарні, ніж у його ровесника на 
Заході, де держава хоч якось намагається розв'язати цю 
вкрай соціально болісну проблему. У нас же покоління, 
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що вступає в життя, не просто кинуте державою напри-
зволяще. Своєю соціальною політикою українська бур-
жуазна держава свідомо провокує зростання молодіжного 
безробіття.    

Підтвердженням цього є хоча б так звана пенсійна ре-
форма, яка зведена в  основному до підвищення вікової 
планки виходу на заслужений відпочинок і збільшення 
необхідного для цього виробничого стажу. Цим завда-
но непоправної шкоди не тільки ветеранам, але й їхнім 
онукам,  життєві перспективи яких різко звузилися. 
Соціологи стверджують, що кожна п'ята молода люди-
на  в Україні  втратила надію знайти роботу в сучасних 
реаліях, і число таких зневірених стрімко  збільшується.

Молодь, позбавлена капіталізмом права на працю, є од-
ним з потенційно найсильніших  і активних загонів політичної 
армії  соціалістичної революції. Адже, з одного боку, буржу-
азний лад з його обурливою соціальною несправедливістю 
безжалісно видавлює найменші ілюзії щодо життєвих пер-
спектив у рамках цього «суспільства загального благоден-
ства», а з іншого – «дарує» їй досить багато вільного часу для 
того, щоб боротися проти капіталістичного рабства. 

Водночас безробітних юнаків і дівчат незрівнянно важ-
че організувати для боротьби за соціалізм, ніж їхніх пра-
цевлаштованих однолітків, а також  школярів і студентів. 
Адже, перебуваючи поза виробничими або навчальними 
колективами, вони виявляються в соціальній самітності, 
яка постійно штовхає їх у глухий кут  люмпенізації.    

Це багаторазово підвищує важливість індивідуальної 
роботи комуністів з даною категорією молоді. Ефективно 
вести її в мегаполісах  важче, тому що сам стиль життя, 
характер відносин між людьми там сприяє відчуженню 
молодих безробітних від суспільства. А от у невеликих 
депресивних містах і в сільській місцевості, де й зосеред-
жена переважна їх більшість, така робота набагато швид-
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ше дасть позитивні результати. Це повинні враховувати 
партійні організації.

Отже, навіть побіжний аналіз соціального стану основ-
них груп покоління громадян України, які  вступають у життя, 
показує, що в нашій країні немає сьогодні ні однієї скільки-
небудь значної категорії молоді, яка б цілком або переваж-
но належала до експлуататорів. Тому всі вони без винятку 
повинні розглядатися як бажані союзники Комуністичної 
партії в боротьбі за владу трудящих і соціалізм. 

Зрозуміло, у розділеному на ворожі, антагоністичні 
класи українському суспільстві молодь не є соціально 
однорідною, як і будь-яка інша демографічна група. Друге 
покоління представників великого українського капіталу 
вже вишикувалося в чергу, готуючись прийняти з рук 
батьків не тільки вкрадені в народу індустріальні гіганти 
й природні монополії, а й політичну владу, яку ті узурпу-
вали в результаті контрреволюційного перевороту на по-
чатку 90-х років минулого століття. Однак довгочасний 
історичний досвід свідчить про те, що рівень неприйнят-
тя навколишньої соціальної дійсності у молодіжному 
середовищі незрівнянно вищий, ніж серед людей більш 
зрілого віку. 

Ось чому попри очевидну класову неоднорідність 
молоді комуністи можуть  і зобов'язані працювати з усіма її 
віковими, соціальними й професійними групами, добиваю-
чись, щоб жодна  з них не випала з нашого поля зору. 

       Чи застосовний сьогодні радянський 
                     досвід роботи з молоддю?

Комуністи зобов'язані широко використовувати досвід ро-
боти з молоддю, набутий у соціалістичну епоху, бо він містить 
у собі безліч безцінних знахідок, застосовних і в даний момент. 
Але, діючи в нових умовах, в обстановці розгнузданої  
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антикомуністичної істерії, посилення олігархічної реакції, 
націоналістичного розгулу й «тихої» інтервенції західного 
імперіалізму, по-зрадницькому підтримуваної місцевою 
буржуазією, комуністи не мають права механічно перено-
сити  на сучасні нам реалії форми й методи роботи з молод-
дю, які практикувалися в радянський час.  

              Радянський досвід роботи з молоддю – 
                          наше безцінне надбання 

Основний зміст історичного досвіду соціалістичної 
епохи, надбаного комуністами в роботі з молоддю, 
можна виразити  трьома словами: довіра, підтримка, 
вимогливість.  

Довіра в поєднанні з високою вимогливістю й това-
риською підтримкою завжди була наріжним каменем у 
ставленні партії до комсомолу. Саме на цьому, зокрема,  
засноване відоме ленінське положення про те, що «… за 
організаційну самостійність спілки молоді ми повинні 
стояти безумовно і  не тільки внаслідок того, що цієї 
самостійності бояться опортуністи, а й по суті справи. 
Бо без повної самостійності молодь не зможе ні вироби-
ти з себе хороших соціалістів, ні підготуватися до того, 
щоб вести соціалізм вперед»* .  

Конкретизуючи цю думку в соціально-політичній 
обстановці, що склалася напередодні Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, VI з'їзд РСДРП(б) вказував:  
«Втручання партії в організаційне будівництво робітничої 
молоді не повинне мати   характеру опіки над нею. Врахо-
вуючи досвід Західної Європи, де самостійні організації 
соціалістичної робітничої молоді, на відміну від опіку-
ваних офіційними партіями, майже всюди є опорою ліво-
го інтернаціоналістського крила робітничого руху, наша 

*Ленін В.І. Інтернаціонал молоді. Повне зібр. тв. – Т.30. – С. 214.
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партія повинна і в  Росії прагнути до того, щоб робітнича 
молодь створила самостійні організації, організаційно 
не підпорядковані, а тільки духовно зв'язані з партією. 
Але в той же час партія прагне до того, щоб організації 
ці з самого  ж виникнення  набули соціалістичного ха-
рактеру...»*.

Вимога організаційної самостійності Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді України при збереженні 
її нерозривної ідейної єдності з партією залишається ак-
туальною і в ХХІ столітті. Адже така самостійність, по-
перше, дає кожному комсомольцеві можливість на ділі 
відчути себе активним суб'єктом політики, а не її пасив-
ним об'єктом або інструментом. По-друге, завдяки їй у 
ряди ЛКСМУ можна залучати юнаків та дівчат, які ще 
не  підготовлені до всебічного розуміння марксистсько-
ленінської ідеології, але вже встигли усвідомити 
необхідність революційної ліквідації капіталістичного 
ладу. Як і в роки Радянської влади, комсомол має бути й  
сьогодні школою виховання юнацтва в дусі колективізму 
й відданості ідеалам соціальної справедливості. По-
третє, організаційна самостійність комсомолу дозволяє 
йому активно працювати у всіх демократичних рухах 
молоді, як на національному, так і на міжнародному 
рівні, не розчиняючись при цьому в жодному  з них ні 
політично, ні ідейно, ні організаційно. 

Говорячи про шляхи зміцнення взаємної довіри 
між партією й революційно настроєною молоддю, слід  
зупинитися ще на одній важливій обставині. Справа в 
тому, що нинішні хлопці й дівчата – і молоді комуністи, 
і комсомольці – виросли й сформувалися як особистості 
при капіталізмі.  А тому у відносинах з ними старшим 
за віком товаришам необхідно, з одного боку, виявля-

* VІ съезд РСДРП (б). Резолюция «О союзах молодежи». Комму-
нистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. – Москва, 1983. – Т.1. – С. 592.
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ти максимальну делікатність і, очевидно, батьківську 
мудрість, з іншого боку – високу принциповість. Не 
можна ні на мить забувати: ці молоді люди не винні, 
що  багато чого не знають, зате величезна їхня заслуга 
полягає в тому, що вони, змалку перебуваючи під жор-
стким щосекундним пресингом олігархічної машини 
пропагандистського обману, прийшли до розуміння 
необхідності революційної ліквідації буржуазного ладу! 
Тому членам партії середнього й старшого віку потрібно, 
як вказував В.І. Ленін,  максимально терпимо ставити-
ся до недостачі теоретичної ясності в молоді, у жодно-
му разі  не відмовляючись при цьому від товариської 
критики її помилок. «Лестити молоді ми не повинні», 

– особливо підкреслював Володимир Ілліч *.

Як розвинути в сучасних умовах історичний досвід
                молодіжної політики Компартії?

Кожному прихильникові соціалістичної ідеї  зрозу-
міло, що досвід КПРС у відносинах з молоддю тре-
ба творчо розвивати, доповнювати й удосконалювати 
відповідно до сучасних реалій.  І не тільки тому, що не все 
в ньому пройшло перевірку історією: згадаймо хоча б про  
надто нав'язливу часом опіку над молодим поколінням, 
яка обмежувала його ініціативу й зумовлювала прояви 
інфантилізму серед частини юнаків і дівчат. Насамперед 
це необхідно робити у зв’язку з  тією обставиною, що ба-
гато форм і методів роботи з молоддю, які практикува-
лися КПРС, абсолютно правильних і високоефективних 
у соціалістичному суспільстві, дадуть «осічку» сьогодні, в 
обстановці панування буржуазії, олігархічної реакції. 

До того ж КПРС встигла придбати досить коротко-
часний, а отже, не всебічний,  досвід роботи з юнацтвом в 

*Ленін В.І. Інтернаціонал молоді. Повне зібр. тв. – Т.30. – С. 214.
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умовах буржуазної демократії й багатопартійності, близь-
ких до нинішніх. Борючись проти самодержавства в  гли-
бокому підпіллі, в обстановці найсуворішої конспірації, 
ленінська партія аж до Лютневої революції 1917 року 
не мала можливості налагодити легальний діалог з мо-
лоддю, організувати публічну боротьбу з капіталістами 
й поміщиками за її уми й серця. Після  перемоги Вели-
кого Жовтня перед молодіжною політикою більшовиків 
стояли зовсім інші завдання, ніж перед КПУ  у наші 
дні. Головним напрямком її роботи в радянську епоху 
була мобілізація молодого покоління робітників, селян 
і трудової інтелігенції, що вступало в життя,  спочатку 
на збройну боротьбу проти білогвардійців та інтервентів, 
потім – на творення нового суспільного ладу і його захист 
від зовнішнього супротивника в роки Великої Вітчизняної 
війни. І лише восьмимісячний проміжок часу між Лютим 
і Жовтнем 1917 року можна якоюсь мірою розглядати як 
аналогічний тому відрізку історичного розвитку, на яко-
му доводиться боротися за молодь комуністам України 
в даний час.  Та й то з істотними застереженнями. Адже 
в переджовтневі місяці партія більшовиків протистояла 
експлуататорам у ситуації наростаючого з кожним днем 
революційного піднесення, тоді як нині це доводиться 
робити в умовах олігархічної реакції. 

Все сказане вище свідчить, що  для  створення  нашим 
юнакам  і дівчатам умов, за яких вони в українському буржу-
азному суспільстві зразка ХХІ століття зможуть навчитися 
комунізму, як вимагав В.І. Ленін на зорі соціалістичної епо-
хи*, необхідно, опираючись на досвід радянської доби, ви-
користовувати форми і методи взаємодії з молоддю, багато в 
чому відмінні від тих, що застосовувалися тоді. 

Державна молодіжна політика у країні протягом  
усіх двадцяти років панування буржуазії проводиться в 

* Ленін В.І. Завдання спілок молоді (Промова на ІІІ Всеросійському 
з'їзді Російської комуністичної спілки молоді 2 жовтня 1920 р. Повне 
зібр. тв. –  Т. 41. – С. 284.
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інтересах великого капіталу і є сумішшю скупих соціальних 
подачок і постійних щедрих  обіцянок на майбутнє, які 
не виконувалися і не будуть виконуватися. Її безумов-
ним, хоча відверто й не декларованим пріоритетом є 
відволікання юнаків і дівчат від боротьби проти ек-
сплуататорського ладу. Для реалізації цього пріоритету 
протягом  багатьох років панівним класом використову-
ються найнечистоплотніші засоби, у тому числі настир-
лива пропаганда дрімучого націоналізму й принизли-
вого для кожної нормальної людини плазування перед 
імперіалістичним Заходом.  

Зусиллями олігархічного режиму молодіжний і дитя-
чий рух в Україні навмисне роздроблено на 8441 організа-
цію, у тому числі 221 міжнародну й всеукраїнську (дані 2009 
року). Ці організації використовують найрізноманітніші  
вивіски, їх лідери проголошують різні (а часто-густо й 
діаметрально протилежні) цілі, при  тому, що переважна 
більшість подібних об'єднань має чітко виражений буржу-
азний характер. Молодіжні й дитячі організації соціалісти-
чної спрямованості – Ленінська Комуністична Спілка 
Молоді України і піонерія – чисельно «тонуть» у штучно 
створеній панівним класом «єдності в многоликості». 

А це означає, що сьогодні необхідно зосередити зусил-
ля на тому, щоб достукатися до молоді «знизу», добиваючись, 
щоб вона, по-перше, не замикалася у відносно вузькому колі 
своїх внутрішніх проблем, по-друге, завжди бачила відчутні 
результати проведених з її участю акцій і свій конкретний 
внесок в їх успіх. 

А для цього потрібно максимально використовувати 
обмежений людський, організаційний та інформаційний 
ресурс, який перебуває сьогодні у розпорядженні 
комуністів. 

У радянську епоху суспільство й держава мали величезні 
матеріальні й адміністративні можливості для проведен-
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ня безпрецедентно ефективної молодіжної політики в 
соціальній сфері. Забезпечення кожному першого робо-
чого місця, організація кращої у світі системи безплатної 
освіти, дійові заходи щодо захисту материнства й дитин-
ства, широкий доступ підростаючого покоління до досяг-
нень культури, створення оптимальних умов для занять 
фізкультурою та спортом – ці історичні досягнення ста-
ли можливими винятково тому, що комуністи були при 
владі. А бездоганна в соціальному відношенні молодіжна 
політика, у свою чергу, дозволяла партії зміцнювати ав-
торитет серед юнацтва, що створювало сприятливі пере-
думови для успішної масово-політичної роботи в його 
рядах.  

Сьогодні Компартія України також має чітку програ-
му дій щодо  молоді. Вона спрямована не тільки на якісне 
підвищення матеріального, культурного та  морального 
рівня покоління, що вступає в життя, але й на забезпечен-
ня його гарантованої самореалізації.

Програма, зокрема, передбачає: 
–інвестиції в сучасне виробництво, яке вимагає но-

вих знань, молодих кваліфікованих робочих рук і  умів; 
– безкоштовну освіту, органічно пов'язану з  державною  

стратегією гарантованої зайнятості і розвитку реального сек-
тора економіки;   

–матеріальне та моральне стимулювання творчої дія-
льності  початкуючих  учених, письменників,  художників;  

–всебічну соціальну підтримку молодих сімей і вирі-
шення їх квартирного питання за рахунок надання держав-
ного житла на умовах дешевої оренди і  широкого впро-
вадження досвіду молодіжних житлових кооперативів;   

–реалізацію державними банками молодіжних про-
грам пільгового кредитування придбання побутових 
товарів;   
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– відродження й розвиток мережі доступних 
позашкільних установ;  

–державне дотування виробництва дитячих товарів і 
тверде регулювання цін на них;   

– побудову ефективної системи виховання в дусі 
солідарності й патріотизму;  

– ужорсточення переслідування за пропаганду на-
сильства й розбещення молоді; 

– рішуче припинення будь-яких спроб обмеження 
свободи слова в Інтернеті;

–створення широкої загальнонаціональної мережі 
молодіжного дозвілля, що включає безкоштовні гуртки, 
спортивні секції, творчі лабораторії.

Однак КПУ володіє досить незначними важелями 
для того, щоб поставити державні механізми на службу 
трудящим. 

Зокрема, ефективність зусиль, спрямованих на забез-
печення соціального захисту молоді на законодавчому 
рівні, обмежена нечисленністю фракції КПУ в парламенті. 
Неформальна, але від цього не менш реальна олігархічна 
більшість у Верховній Раді (Партія регіонів + БЮТ + НУ–
НС + Блок Литвина), що становить більше 400 чоловік, 
має у своєму розпорядженні необмежені можливості 
провалювати при голосуванні ініціативи депутатів-
комуністів, які мають за мету змінити на краще станови-
ще    покоління  громадян України, що вступає в життя. 
Саме так, наприклад,  сталося з нашими законодавчими 
пропозиціями про надання студентам-контрактникам 
відстрочок при внесенні плати за навчання й про вжит-
тя  ряду дійових заходів, що забезпечили б порятунок і 
повноцінне функціонування  системи  середньої освіти 
на селі, яка  розвалюється з кожним днем.  

У такій обстановці серед частини трудової молоді 
формуються настрої, що виражаються формулою «ви 
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нічого не можете зробити для реального поліпшення на-
шого життя». Це, звичайно, створює серйозні труднощі 
при залученні молоді до боротьби за соціалізм. Подо-
лати їх можна, тільки подвоївши й потроївши енергію й 
самовіддачу комуністів у роботі серед юнацтва.

Необхідно насамперед використовувати всі наявні 
сьогодні у нашому розпорядженні можливості для захи-
сту соціально-економічних і політичних прав молодих 
співвітчизників. Значну роль у цьому покликані відіграти 
комуністи, які представляють партію у радах усіх рівнів. 
Варто, зокрема, звернути  увагу на досвід, набутий депу-
татами від Компартії України  в Бердянській міській раді: 
вони щотижня проводять прийом молодих виборців, си-
стематично звітують перед виборцями про те, чого вдало-
ся добитися, виконуючи їх накази. 

Ще важливіше прилучити молодь до спільної з партією 
класової боротьби проти соціальної несправедливості й 
бюрократичної сваволі, що нахлинули на Україну. Ефектив-
ним інструментом у  цій боротьбі можуть стати молодіжні 
громадські комітети, які формуються під егідою КПУ в 
ході акцій соціального й політичного протесту. Мета їх 
створення – висування не тільки вимог, але й пропозицій 
щодо вирішення конкретної проблеми, що стала причи-
ною акції. А КПУ бере на себе роль лобіста (у хорошому 
сенсі цього слова) таких пропозицій в органах влади всіх 
рівнів.

Треба всіма силами боротися буквально за кожного 
юнака, який вступає в історичну сутичку за соціалізм. У ра-
дянську епоху в масштабах усієї країни діяли налагоджені 
на державному рівні механізми, що не дозволяли «втра-
чати» для участі в соціалістичному будівництві юних 
громадян на переломних етапах їх біографії, зв'язаних 
зі зміною звичного способу життя, а часто й місця про-
живання. Таких, як вступ школяра у вуз або влаштуван-
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ня на роботу, закінчення студентом вищого навчаль-
ного закладу, повернення юнака з рядів Збройних Сил, 
вихід дівчини заміж. А сьогодні, коли такі механізми 
олігархічним режимом зруйновані, ми втрачаємо на 
цих вузлових етапах багатьох молодих противників 
капіталізму, які брали активну участь у роботі партії 
або комсомолу.  Причому аж ніяк не тому, що вони 
зневірилися в соціалістичних ідеалах, а зовсім з іншої 
причини: найчастіше про них банально забувають після 
їхнього переходу в новий професійний або сімейний 
статус.  Звідси висновок:  необхідно негайно налагодити 
дійову систему персональної «опіки» партійних організацій 
над усіма такими товаришами, а також «передачі їх», так 
би мовити, «з рук у руки» у разі переїзду в інший регіон або 
населений пункт.   

Так само наполегливо й послідовно слід боротися 
за уми тих молодих людей, які поки що не є нашими 
прихильниками, але можуть і мають стати ними в май-
бутньому. Ми не маємо права втрачати жоден шанс за-
лучити до нашої справи ту частину юнаків і дівчат, що 
перебувають сьогодні під впливом буржуазії, яким би 
мізерним цей шанс не видавався на перший погляд! 
Потрібно раз і назавжди запам'ятати аксіому: у боротьбі за 
молодь немає дрібниць!        

У соціалістичну епоху була чітко налагоджена й си-
стема марксистсько-ленінського виховання, що діяла 
як по вертикалі, так і по горизонталі в масштабах усієї 
держави – у школі, технікумі, вузі, на виробництві. При 
всіх її недоліках, які особливо чітко виявилися в останні 
роки Радянської влади (заорганізованість, формалізм, 
а часом і розбіжність між словом і ділом), вона давала 
змогу ознайомити всіх юнаків і дівчат з азами наукового 
комунізму, із цілями партії й шляхами їх досягнення.  І 
так було доти, доки горбачовське керівництво в роки так 
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званої «перебудови» не використало цю ж систему, пере-
вернувши її з ніг на голову, для фактичної пропаганди 
буржуазної ідеології під брехливими гаслами «Більше 
демократії – більше соціалізму»,«нового політичного 
мислення», «пріоритету загальнолюдських цінностей 
над класовими» і іншої антинаукової опортуністичної 
нісенітниці. 

Сьогодні політична й психологічна обстановка, в якій 
доводиться знайомити молодь із марксистсько-ленінською 
теорією, програмними цілями КПУ й наміченими партією 
шляхами їх досягнення,  принципово інша – незрівнянно 
менш сприятлива для комуністів.  Саме проти них спрямова-
не вістря системи пропагандистського обману, створеної 
олігархічним режимом. Діяти комуністам доводиться в 
умовах тотальної інформаційної блокади, організованої 
власниками електронних і друкованих ЗМІ проти своїх 
класових супротивників. Партія змушена не просто 
інформувати, а переконувати в перевагах соціалізму мо-
лоде покоління громадян нашої країни, отруєне за двад-
цять років антикомунізмом і націоналізмом.

У такій ситуації вкрай важливо не просто сповна вико-
ристовувати щонайменші можливості для діалогу з молоддю, 
але й навчитися  розмовляти з нею зрозумілою їй мовою.    

Це, звичайно, зовсім не означає, що комуністи серед-
нього й старшого віку повинні переходити на підлітковий 
сленг при спілкуванні з юнаками та дівчатами. Ті негайно 
відчують фальш такої примітивно-незграбної спроби по-
казатися «своїми в дошку» і дадуть на неї відповідь цілком 
природною в подібній ситуації реакцією – психологічним 
відторгненням. 

Йдеться зовсім не про те, щоб намагатися «спустити-
ся» до рівня молодого покоління трудящих. Навпаки, ми 
зобов'язані піднімати цей рівень – уміло й делікатно! – до 
усвідомлення молодими  людьми необхідності особистої 
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участі в організованій боротьбі проти капіталізму. А це 
означає, що до будь-якої розмови з молодими людьми – не-
хай навіть спонтанної, епізодичної, політично малозначимої 

– потрібно старанно готуватися. Кожен, хто вступає в таку 
розмову, повинен  не забувати: ці юнаки й дівчата, які 
не жили при Радянській владі, просто нічого не знають 
про те, що старшим видається часом  як само собою 
зрозуміле.

Вони не знають навіть азів наукового комунізму, яких 
їм не викладали ні в  школі, ні  у вищому навчальному 
закладі. А якщо й згадували про нього, то тільки в негатив-
ному контексті. І розраховувати на те, що молодь опанує 
цією теорією сходу, за один раз, було б великою наївністю. 
Тому в роботі з юними   не можна допускати, так би мови-
ти, «передозування» ідеології. Молодих людей потрібно 
підводити до розуміння марксизму-ленінізму поступо-
во, на конкретних і близьких їм прикладах, не уникаю-
чи дискусій і не «тушуючись» перед «незручними» запи-
таннями, які, поза всякими сумнівами, будуть постійно 
звучати. А для цього комуністам старшого й середнього 
віку необхідно самим не тільки  володіти теорією наукового 
соціалізму, але й уміти творчо застосовувати її при аналізі 
навколишньої дійсності. Догматизм старших у теоретичних 
питаннях, проти якого непримиренно виступав В.І. Ленін, 
на практиці неминуче  відштовхне від нас молодих. 

Ще про одну надзвичайно важливу, вкрай злобо-
денну для України проблему, для успішного вирішення 
якої необхідно органічно з'єднати історичний досвід 
минулих років із творчим пошуком сьогодення. Йдеть-
ся про ідейно-політичну боротьбу проти буржуазного 
націоналізму. 

Цією бацилою заражена переважна більшість 
молодіжних субкультур, наявних сьогодні в Україні, ство-
рюваних, як правило, під патронатом владних структур  і 
численних націонал-шовіністичних організацій. У ра-
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дянський період існування цього явища  найчастіше про-
сто ігнорувалося, а іноді з «сумнівними» молодіжними 
субкультурами «взаємодіяли» в  основному заборонними 
заходами, вважаючи їх явищем, штучно принесеним із  За-
ходу.

Чого гріха таїти, і  нині багато комуністів відвертаю-
ться  від таких неформальних рухів, бачачи в них винят-
ково продукт буржуазного впливу, в тому числі з-за кор-
дону, на підростаюче покоління нашого народу.

В принципі зазначена характеристика, звичайно, точ-
на. Але при цьому не слід забувати про такі обставини. 

Войовничий  націоналізм сьогодні сповідують да-
леко не тільки організовані воєнізовані націоналістичні 
угруповання різного штибу – від «Тризуба», «Патріота 
України», «Слави й честі» та інших необандерівських 
загонів  до скинхедів, чисельність яких у нашій країні, 
за офіційним даними, складає від п'ятисот до тисячі 
чоловік, а за  неофіційними – на порядок більше. На-
багато небезпечніше те, що під його вплив потрапив 
ряд молодіжних субкультур, цілі,  в ім'я яких вони фор-
мально створені, не мають прямого відношення до цієї 
людиноненависницької ідеології. 

Так, більшість лідерів об'єднань «фанатів» украї-
нських футбольних клубів – у тому числі в централь-
них і навіть у східних областях – висувають сьогодні 
відверто ксенофобські гасла, що розпалюють расову, 
міжнаціональну й регіональну ворожнечу і не мають 
нічого спільного ні зі спортом у цілому, ні з любов'ю до 
рідної команди зокрема. І не просто висувають, а  си-
стематично домагаються від найбільш агресивної ча-
стини своїх активістів (так званих «ультрас») злісних 
хуліганських витівок для їх реалізації. 

Не можна відмовлятися від спроб спрямувати невга-
мовну юнацьку енергію захоплених улюбленою грою 
хлопців у конструктивне русло, вирвавши їх з-під впли-
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ву ньюбандерівців та інших самозваних «охоронців 
національно-расової чистоти». Або, в найгіршому разі, 
спочатку хоча б політично нейтралізувати численні 
негативні аспекти, які з кожним роком усе більш чітко 
проявляються в русі українських фанатів.   Для цьо-
го партійним організаціям, передусім їх молодим чле-
нам, варто ініціювати й очолити створення об'єднань 
уболівальників, альтернативних нинішнім угрупованням 
«ультрас». У таких організаціях, сформованих за вузьки-
ми і не зв'язаними безпосередньо з політикою інтересами, 
можна буде ненав'язливо вести роботу з виховання їх 
учасників, поступово, без суєти прилучаючи до боротьби 
за соціалізм.  

До речі,  повернення в молодіжний лексикон сло-
ва «вболівальник» саме по собі стане нехай малень-
кою, але цілком реальною перемогою над буржуаз-
ною «масовою культурою», настирливо прищеплюва-
ною «післяконтрреволюційному» поколінню громадян 
України панівним класом. Адже, на відміну від вирод-
ливого за формою й дикуватого за змістом новомод-
ного терміну «фанат», воно глибоко йде коріннями 
в радянську епоху й при цьому органічно вписується 
в загальноєвропейську традицію. Згадаймо хоча б 
про італійських тифозі (від tіfoso – хворий тифом, 
уболівальник).  

Слід враховувати й те, що серед  багатьох молодіжних 
субкультур є досить близькі до комуністів за своїми 
цілями і завданнями. Можна назвати хоча б  рух «анти-
фа» –молодих антифашистів. Залишати цих хлопців, чиї 
дії мотивовані інтернаціоналістичними ідеями, у чіпких 
обіймах політичних авантюристів, що нав'язують їм хибні 
методи боротьби,  які ведуть в нікуди, було б, м'яко кажу-
чи,  політичною короткозорістю.   

Обов'язок налагодити конструктивні контакти з пред-
ставниками молодіжних субкультур лежить насамперед на 
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партійних організаціях великих міст, де, як правило, по-
бутують такі рухи. У кожну з них слід вміло впроваджувати  
комуністів відповідного віку, які б  предметно опікувалися 
налагодженням діалогу з неформалами і вміли вести його. 
Завдання  дуже нелегке, і навряд чи варто розраховувати на 
те, що його вдасться вирішити сходу, без проколів і осічок. 
Однак братися за його вирішення необхідно негайно. 

                     Ширше залучати молодь 
            до антикапіталістичної боротьби

Причини різкого погіршення становища молоді в усьо-
му світі не слід шукати лише  в помилках і недоглядах 
окремих урядів. Глобальна соціально-економічна криза по-
казала, що ці причини  закладені в самій природі сучасного 
фінансово-споживацького імперіалістичного капіталізму, 
який  на додачу до багатьох  інших своїх злочинів  втяг люд-
ство у підступно комфортне «життя в кредит». Протягом  
кількох останніх десятиліть буржуазний лад у «передо-
вих» західних країнах забезпечував їх жителям непоганий 
рівень життя за рахунок безжалісної експлуатації май-
бутнього, за рахунок нинішнього і наступних поколінь. 
А коли майбутнє стає сьогоденням, світовий капіталізм  
cтає  банкрутом. І гарячково намагається перекласти свої 
борги на трудящих.   

Юнацтво виявилося однією з  його головних жертв. 
Український капіталізм, як і буржуазний лад у масштабах 
усієї планети, ворожий молоді. Ефективне вирішення її про-
блем можливе тільки в соціалістичному суспільстві.

Як уже зазначалося,  особливості становлення украї-
нського капіталізму такі, що частка представників ек-
сплуататорського класу в  складі молоді  незначна. Вона 
набагато менша, ніж, скажімо, у країнах Західної Європи 
або США.  Більше того, значна частина нащадків вели-
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ких українських капіталістів усе більше втрачає реаль-
ний зв'язок із країною, де вони народилися. Спочатку 
одержуючи освіту за кордоном, а потім, осідаючи там 
же на постійне проживання, спадкоємці свіжоспечених 
олігархічних династій фактично перетворюються в 
іноземців. Тому вислови «молодь України» і «трудо-
ва молодь України» на дев'яносто дев'ять відсотків є 
синонімами.

Трудова молодь України має достатній протестний та 
інтелектуальний потенціал для того, щоб стати одним із 
головних  загонів експлуатованих в їх історичній сутичці з 
експлуататорами. Безпідставними є твердження  про те, 
що  оскільки, мовляв, молоде покоління громадян нашої 
країни, як і  інші демографічні групи  населення, обману-
те й скалічене буржуазним ладом,  то воно нібито нездат-
не бути революційної силою. Потрібно завжди пам'ятати 
ленінські слова про те, що «ми  хочемо побудувати соціалізм 
з тих людей, які виховані капіталізмом, ним зіпсовані, 
розбещені, але зате ним і загартовані до боротьби»*.  

Вважаючи докорінне поліпшення  роботи з молод-
дю найважливішим і найактуальнішим  завданням партії,  
Центральний Комітет КПУ обговорив його  на  квітневому 
( 2012 року) Пленумі. 

На Пленумі наголошувалося, що реалізація стратегічних 
цілей, визначених в оновленій Програмі Компартії України, 
величезною мірою залежить від залучення до усвідомленої 
боротьби проти експлуататорського ладу, за соціалістичний 
шлях розвитку країни широких верств молоді, систематич-
ного поповнення партійних лав свіжими, молодими силами. 

Молодіжна політика КПУ підпорядкована ство-
ренню ефективної системи виховання й освіти юнацт-
ва, забезпеченню  всім молодим людям рівних умов 
для всебічного розвитку і самореалізації особистості, 
одержання кваліфікації та працевлаштування, участі в 

* Ленін В.І.  Успіхи і труднощі Радянської влади.  Повне зібр. тв. – Т.38.  – С. 51.
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управлінні справами держави і суспільства, утвердженню 
високої моральності, працьовитості і взаємовиручки. Але 
здійсненню цих винятково важливих для майбутнього країни 
завдань перешкоджають антинародна політика й амораль-
на у своїй основі діяльність буржуазної влади, об’єктивно 
спрямовані на духовне та моральне розтління молоді, 
отруєння її отрутою націонал-шовінізму, споживацтва, куль-
ту насильства, вульгарності й цинізму, на комерціалізацію 
культури, фальсифікацію історичного минулого нашо-
го народу, приниження його героїчних ратних і трудових 
подвигів, героїзацію пособників фашистських загарбників 
та неонацистів. Негативну роль у цьому відіграють багато 
телепрограм, інші засоби масової інформації, як ті, що на-
лежать олігархічним кланам, так і деякі державні. 

Як наслідок, небезпечних масштабів набуло поши-
рення в підлітковому і молодіжному середовищі пияцт-
ва, алкоголізму, наркоманії, проституції, злочинності, 
дитячої безпритульності й бездоглядності. Десятки тисяч 
дітей покинуті батьками, стали соціальними сиротами. 
Молоді люди в буржуазній Україні не мають можливості 
одержати повноцінну безплатну освіту, спеціальність, 
перше робоче місце після закінчення навчального за-
кладу. В молодіжному середовищі стало масовим явищем  
безробіття. Дедалі більше дається взнаки майнове роз-
шарування. Багато юнаків визнаються непридатними до 
служби в Збройних Силах за станом здоров’я або через 
низький рівень грамотності. 

Існуючі проблеми в молодіжному середовищі мають 
системний характер, породжуються державною політикою. 
Антинародний режим, буржуазні політичні партії цинічно 
використовують політичну недосвідченість і наївність 
молоді в егоїстичних, чужих її інтересам цілях, особливо під 
час виборчих кампаній.

В умовах, коли повсюдно дедалі більше поширюються 
протестні настрої, усвідомлення згубності політики анти-
народного режиму, у молодіжне середовище вкидаються 
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анархістські, анархо-синдикалістські, троцькістські та 
інші дрібнобуржуазні ідеї, котрі збивають з пуття моло-
дих, політично не загартованих людей,  відвертають їх від 
усвідомленої  участі в боротьбі проти капіталістичного ладу, 
за соціалізм, яка є неодмінною умовою реалізації молодим 
поколінням його історичної перспективи.

Буржуазія, маючи потужні  владні і фінансові  важелі, 
а також  значні  інформаційні можливості,  прагне ви-
користати у своїх інтересах складну ситуацію у строка-
тому молодіжному середовищі. Її  лякають полівіння 
молоді,  зростання впливу комуністів на юнаків і дівчат, 
активізація піонерського руху.

Партійні та комсомольські організації прагнуть щи-
рого порозуміння і єдності дій  з поколінням, яке йде 
на зміну старшим співвітчизникам,  посилюють пошук  
ефективних форм взаємодії з усіма його категоріями,  зі 
студентськими радами, громадськими, молодіжними 
й дитячими об’єднаннями та рухами прогресивної 
спрямованості, культурними і спортивними формуван-
нями. Але розгортання роботи в молодіжному середови-
щі стримується  відсутністю на більшості підприємств, 
у селах, навчальних закладах, інших колективах членів 
Компартії  та  ЛКСМУ.

Життя підказує, що кількісне поповнення і органі-
заційне зміцнення партійних організацій необхідно ве-
сти в поєднанні з повсюдним створенням комсомольсь-
ких осередків. У нас 765 місцевих партійних організацій, 
а комсомольських організацій у містах і районах тільки 
219. Таким чином, більшість партійних комітетів, судячи 
з цієї статистики, у молодіжному середовищі  поки що як 
слід  не працюють, не  допомагають юнакам і дівчатам 
об’єднуватися  для організованої боротьби за  життєві 
інтереси  молоді і всього трудового народу. 

Пленум ЦК КПУ поставив завдання перед партійними 
комітетами, членом Президії ЦК Компартії України, пер-
шим секретарем ЦК ЛКСМУ Олександром Присяжню-
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ком протягом  двох років створити комсомольські організації 
в усіх містах і районах України. Тільки таке вирішення пи-
тання поряд з активізацією діяльності існуючих комсо-
мольських організацій дозволить  значною мірою розши-
рити наш вплив на молодь. 

У процесі такої практичної роботи мужнітимуть здібні 
молоді ватажки, формуючи якості організаторів, автори-
тетних лідерів, створюватиметься резерв для висунення 
на партійну роботу, відбуватиметься омолодження  скла-
ду партійних кадрів.  З цією метою потрібно проводити 
спільні заняття партійного та комсомольського активу на 
всіх рівнях, удосконалювати підготовку кадрів у Партійній 
школі при ЦК КПУ, молодіжному таборі «Факел», школах 
молодих комуністів.

Пленум   рекомендував  комуністам зосередити зусил-
ля передусім  на  роз’ясненні молодим людям політики 
нашої партії, її оновленої Програми, залученні їх до 
активної політичної діяльності, боротьби проти антина-
родного режиму, за відстоювання законних прав і сво-
бод молоді, до участі в протестних та інших акціях, які 
проводять організації нашої партії, у тому числі в рамках 
загальнопартійних програм  та  у зв’язку з участю КПУ в 
наступних виборах народних депутатів України. 

У роботі серед молоді, зазначалося на Пленумі, 
необхідно  враховувати, що в сучасних умовах поряд із 
змістовною частиною здійснюваних партійними і комсо-
мольськими організаціями заходів (забезпечення класо-
вого підходу, пропаганда і відстоювання марксистсько-
ленінського вчення, донесення до широких мас молоді 
правди про соціалізм, про наше непросте історичне 
минуле та історичних діячів, про діяльність КПУ щодо 
захисту інтересів трудящих, необхідність протидії 
націонал-радикалізму, проявам фашистської ідеології, 
неонацизму) дуже важливого значення набуває емоційна 
складова, врахування естетичних та інших запитів 



220  Петро СИМОНЕНКО

сучасної молоді, властивого їй радикалізму, неприйнят-
тя формалізму, казенщини. Треба також  враховувати і 
наявність у молодіжному середовищі великої кількості 
організацій та рухів різної ідейної спрямованості, дуже 
часто впливовіших, ніж нинішній комсомол, котрі одер-
жують потужну фінансову підтримку, в основному від 
кримінально-олігархічних структур і націоналістичних, 
в тому числі зарубіжних, організацій.

У зв’язку з цим нам слід ефективніше використову-
вати наявні можливості для розвитку партійних і комсо-
мольських друкованих та інтернет-засобів, модернізувати 
агітаційну інфраструктуру,  створювати в регіонах групи 
підготовлених комуністів і комсомольців для відстоювання 
позицій нашої партії в дискусіях політичної і соціальної 
спрямованості, в тому числі  тих, які організовують ор-
гани влади, регіонального й місцевого самоврядуван-
ня, політичні партії, громадські організації та релігійні 
об’єднання. Водночас  треба створювати і  власні дискусійні 
клуби, проводити  конкурси, огляди, спортивні змагання 
на призи Компартії України,  рок-фестивалі під егідою 
регіональних комітетів КПУ та ЛКСМУ.

Саме життя вимагає посилити контрпропаганду для 
розкриття сутності капіталізму як бездуховного суспільства, 
в якому нав’язують безпринципність, тупе споживацтво, 
ниці цінності, а праця перетворена на тягар. Тому партія 
всіляко підтримуватиме діячів літератури та мистецтва, 
в чиїй творчості викриваються мерзенності капіталізму, 
пропагуються комуністичні ідеали, розповідається про 
видатних людей минулого й нашого часу, чиє життя 
може бути прикладом для сучасної молоді.

У процесі боротьби за права юнаків та дівчат, про-
ти антинародного режиму необхідно  співпрацювати 
з іншими молодіжними організаціями та структура-
ми, чия діяльність має антикапіталістичний харак-
тер, поліпшити зміст і форму подачі розрахованих на 
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молодь матеріалів, що обнародуються у партійній та 
комсомольській пресі,  по телебаченню й радіо, надава-
ти їм більшої бойовитості і розумної агресивності.

Пленум доручив Президії ЦК створити робочу комісію 
з напрацювання нової редакції Концепції молодіжної 
політики Компартії України (прийнята в листопаді 1996 
року) відповідно до оновленої Програми КПУ, з ураху-
ванням обговорення, що відбулося на Пленумі ЦК.  Се-
ред інших передбачуваних заходів–  видання збірки праць 
класиків марксизму-ленінізму і сучасної марксистської 
публіцистики, орієнтованих на молодь.  

Беручи до уваги  висловлені членами ЦК думки  і 
пропозиції та положення прийнятої Пленумом  постано-
ви,  доцільно зробити, зокрема, такі  акценти.

Перше. Аналіз показує, щоб в нинішньому, 2012 
році  почався перелом у революційній боротьбі проти 
капіталістичного рабства, яку веде Компартія України. 

Але антинародний олігархічний режим не впаде 
доти, доки його не «підштовхне» молодь. Адже саме вона 
завжди і скрізь – активне, бойове ядро соціалістичної 
революції.

Тому від того, наскільки швидко вдасться комуністам 
переконати  молодь у своїй правоті, мобілізувати її  на 
відсіч буржуазії, залежить, в  кінцевому підсумку, як довго 
протримається в нашій країні експлуататорський лад.

Друге. У Компартії України є  шанси вже найближчим 
часом  виграти в буржуазії ідейно-політичну й психологічну 
битву за покоління 20–30-літніх. Неупереджений науко-
вий аналіз соціально-економічної й політичної обстановки 
в країні дає підстави зробити висновок, що для широкого, 
масового залучення молоді до антикапіталістичної бороть-
би склалися необхідні  умови: 

– поряд з ветеранами трудова молодь є однієї з тих 
демографічних груп експлуатованої більшості нашого 
народу, по яких особливо  безжально пройшлася «залізна 
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п'ята» реставрованого капіталізму. Ганебно низький рівень 
життя, неможливість одержати роботу й житло, приниз-
лива соціальна й правова нерівність зі знахабнілими від 
уседозволеності «мажорами» з буржуазних родин – усе це 
робить її потенційно сприйнятливою до комуністичної 
ідеології;

– матеріальне становище й соціальна захищеність 
української молоді стрімко падають. Причому в арсеналі 
олігархічного режиму немає засобів, за допомогою яких 
він міг би зупинити або хоча б сповільнити це падіння. 
Він не здатний навіть сформулювати більш-менш при-
вабливу програму поліпшення  становища молодого 
покоління;

– усі заклинання ідеологів панівного класу про те, 
що наші юні співгромадяни нібито  масово підтримують 
капіталізм і відкидають соціалістичну перспективу для 
України, – не більше ніж міф, вигаданий олігархічною 
пропагандою. Це підтверджується й численними не-
спростовними фактами, у тому числі й даними буржу-
азних соціологів, яких важко запідозрити в симпатіях до 
Комуністичної партії.  Дослідження свідчать, що до 30% 
молоді вважають прийнятною  соціалістичну перспекти-
ву для України.

Третє. Для того, щоб залучити молоде покоління трудя-
щих України до організованого опору олігархічному режиму, 
треба примножити зусилля, спрямовані на розвінчування 
буржуазних міфів про комуністів і соціалізм, на донесення 
до юнаків  і дівчат правди про минуле і сьогодення нашої 
країни, на  виконання рішень 42-го й 44-го з'їздів щодо 
модернізації партії  та  омолодження її рядів.

Буржуазна пропаганда настирливо повторює моло-
дим громадянам України, що комуністичну ідеологію 
нібито сповідують сьогодні тільки літні малоосвічені 
люди, які ностальгують за  «дешевою ковбасою» й «твер-
дою рукою», що гасла КПУ «спрямовані в минуле», 
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«штовхають країну назад». І багатьом нашим юним сучас-
никам, які ніколи не жили в соціалістичному суспільстві, 
дуже нелегко розпізнати, де неправда, а де ж правда. Вко-
тре вже  я наочно переконався в цьому, зустрічаючись зі 
студентською молоддю у Вінниці, Дніпропетровську, До-
нецьку, Харкові.

У залі Донецького національного університету переді 
мною сиділи майбутні історики, представники інших 
гуманітарних спеціальностей. І юнак  задав мені запитан-
ня, якому я спочатку зрадів. Він запитав, як я розумію 
патріотизм і як його треба виховувати. Свою відповідь 
я почав з того, що патріотизм, любов до Батьківщини 

– це передусім готовність до гідного вчинку в ім'я 
Батьківщини. Здійснити такий вчинок можливо лише 
тоді, коли в тебе вже сформувалася активна життєва 
позиція, адекватне ставлення до проблем, важливих для 
країни. І я звернувся до аудиторії:  «Хто з вас знає, хто 
такий Олександр Матросов?». Мовчать. «А хто такий 
Микола Гастелло?» Тиша. 

Як же вести в такій аудиторії серйозну розмову про 
патріотизм? Звідси практичний висновок для партії: тре-
ба сприйняти і прийняти молодь такою, якою вона є, і  
водночас вдесятеро примножити зусилля для донесення 
до неї правди про минуле й сьогодення нашої країни. Для 
цього слід ширше й цілеспрямованіше використовувати і 
безпосереднє спілкування, і  наші газети, книги, Інтернет, 
щоб сформувати в молоді необхідну інформаційну базу, 
яка допоможе об'єктивно сприймати й оцінювати життя,    
займати осмислену активну життєву позицію.

Принагідно повернуся до згадуваних уже результатів 
соціологічних досліджень з молодіжної проблемати-
ки. З одного боку, вони невтішні. Дві третини опитаних 
студентів відповіли, що після одержання диплома хотіли 
б  виїхати з України. З іншого боку, дві третини респонде-
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нтів вважають, що Україна не повинна співробітничати з 
Міжнародним валютним фондом. Більше половини опи-
таних переконані, що держава повинна відповідати за стан 
економіки, більше 70% – що за економічні злочини вин-
них треба притягати до кримінальної відповідальності. 

Отже, хоча в умовах буржуазної влади в студентсь-
кому середовищі сформувалися масові песимістичні 
оцінки щодо можливості успішної роботи в Україні 
після закінчення вузу, все-таки  багато юнаків і дівчат 
настроєні патріотично, виступають за економічно неза-
лежну й сильну державу. Завдання комуністів–переконати 
студентство в тому, що процвітання країни можливе тільки 
зі зміною політичної системи, і за це повинні боротися пред-
ставники всіх поколінь нашого народу. 

Звичайно, було б неприпустимою наївністю розрахо-
вувати, що нам удасться залучити на свій бік молодь, 
понівечену капіталістичним буттям і обдурену бага-
торічною олігархічною пропагандою, так би мовити, «з 
першого заходу». Легких доріг до сердець і умів молодої 
генерації  співвітчизників немає! Тому необхідно на-
вчитися бачити в юнаках і дівчатах не байдужих людей, 
які не можуть оволодіти азами марксизму-ленінізму і 
застосовувати їх на практиці, а потенційних активних 
продовжувачів нашої справи, майбутніх товаришів по 
боротьбі. Кожна парторганізація має скрупульозно вив-
чати й аналізувати конкретні проблеми всіх соціальних 
категорій наших молодих співвітчизників. Причому в 
кожному окремому регіоні, місті, селі. Скажу більше: 
у кожному дворі й будинку, розташованому в межах 
відповідальності даної парторганізації. І, зрозуміло, го-
ловну роль у діалозі партії з поколінням співвітчизників, 
що вступає в життя, повинні відіграти молоді комуністи, 
які влилися  останнім часом  у ряди КПУ.
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Ми  зможемо стати   для  юнаків і дівчат зрозумілими, 

цікавими, привабливими лише в тому разі, якщо вони по-
бачать у Комуністичній партії сучасну політичну силу, яка 
пропонує реалістичну альтернативу капіталістичному 
ладові. Таку силу, чий інтелектуальний потенціал вищий, 
ніж у будь-якої буржуазної партії. І яка вміло застосовує 
марксистський діалектико-матеріалістичний метод при 
аналізі навколишньої дійсності, адекватно й оперативно 
реагує на виклики часу, здатна організувати боротьбу і 
здобути перемогу над буржуазією в реаліях XXІ століття.

Саме такі  цілі мають бути досягнуті в ході модернізації. 
А вона, в свою чергу, неможлива без омолодження партій-
них лав.

Зрозуміло, омолодження рядів КПУ в жодному разі  
не повинне проводитися формально, механічно. Коло-
сальний досвід ветеранів партії для нас безцінний. Тому 
головним критерієм  при висуванні комуніста на керівну 
партійну роботу є його ділові, політичні й моральні 
якості, а зовсім не вік. Водночас, довіряючи молодим 
комуністам, ми, як старші, більш підготовлені товариші, 
повинні допомагати їм ставати на ноги, розкривати свої 
здібності в конкретних,  потрібних  партії та  народу спра-
вах, зміцнювати  живий зв'язок між різними поколіннями 
комуністів, їх взаєморозуміння, взаємодію і, отже, 
спадкоємність.  Члени революційної партії  – і старші, і 
молоді – покликані  злагоджено працювати на перемогу 
соціалізму, бачити один в одному рівноправних партнерів 
і союзників. Саме в процесі такого зближення молоді 
люди краще зрозуміють високі почуття обов'язку, осмис-
лену самопожертву, щирий ентузіазм, з якими будували і 
захищали соціалізм старші покоління співвітчизників.

Четверте. Успіх у залученні юних співвітчизників до бо-
ротьби за повалення буржуазного ладу органічно пов'язаний 
з максимальною радикалізацією діяльності Компартії 
України, як її визначив  44-й з'їзд КПУ.
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Сьогодні вже стало очевидним: масштабна соціально-
економічна, морально-політична та ідейна криза плане-
тарного капіталізму все  виразніше трансформується в 
кризу революційну.

До того ж  однією з головних рушійних сил наростаю-
чого з кожним днем антикапіталістичного руху в усьому 
світі є саме трудова молодь. Тому необхідно забезпечити    
поколінню, яке вступає в життя, можливість спрямувати 
свою  юнацьку енергію на справді великі справи. Юнак 

– виходець із трудової родини – обов'язково прийде до 
нас тоді, коли переконається, що ми по-справжньому 
боремося проти буржуазного ладу, а не імітуємо цю бо-
ротьбу, боремося проти капіталізму в цілому, а не проти 
окремих його гріхів і пороків. І що тільки Комуністична 
партія рішуче  націлена на повну і якомога швидшу пере-
могу над капіталістичним рабством та бюрократичною 
сваволею.

В умовах  всеохоплюючої соціально-економічної кри-
зи,  в яких ми сьогодні живемо, ліберальні ідеї вільного 
ринку, невтручання держави в господарські справи і т.ін. 
швидко втрачають свою привабливість для молодих лю-
дей. Відповідно втрачають колишню популярність серед 
молоді і їх політичні носії – усі олігархічні партії, які по-
чергово правили Україною протягом  останніх двадцяти 
років.

Однак зі сказаного зовсім не випливає, що, втративши 
довіру до «респектабельних» буржуазних лібералів, юнаки 
та дівчата автоматично перейдуть у комуністичний табір. 
В умовах прогресуючого зниження життєвого рівня тру-
дящих багато з них можуть гойднутися у бік  украй пра-
вих, які вбачають причину народної бідності в «утисках 
титульної нації» і безсоромно спекулюють на ультрара-
дикальних псевдолівих гаслах. Така соціальна демагогія 
є досить заразною, до того ж  не тільки в західних 
регіонах.
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Тому, не послабляючи ні на мить напруги ідейно-

політичного протистояння з лібералами, ми в той 
же час зобов'язані зробити все можливе, аби не до-
пустити «перетікання» молоді від них до буржуазних 
націоналістів. Нагадаю, що 44-й з'їзд висунув як  го-
ловне  завдання ідеологічної діяльності партії боротьбу 
і проти лібералізму, і проти націоналізму. Розвінчувати 
їх, показувати, що в умовах кризи вони, у тому числі 
крайні профашистські сили, активно використовують-
ся олігархією у своїх цілях. 

Правому екстремізму, за допомогою якого нинішні 
послідовники Бандери  й Шухевича втягують у свої 
мережі спраглих до активної боротьби  юнаків і дівчат, 
Комуністична партія України може і повинна ви-
разно протиставити правоту нашої справи, чіткість і 
доступність класових гасел, чистоту ідей пролетарсь-
кого інтернаціоналізму. І водночас –  революційну 
романтику, яка за всіх часів запалювала серця моло-
дих людей. Іншими словами, правому екстремізму 
націоналістів необхідно протиставити лівий радикалізм 
комуністів. Ефективнішого засобу боротьби проти за-
грози фашизації України не існує.

П'яте. Залучаючи юних співвітчизників до бороть-
би за соціалістичний шлях розвитку країни, партійні 
організації  покликані   сприяти формуванню  в молодіжному 
середовищі такого морально-політичного клімату, за якого 
протестні  дії молоді набуватимуть все більш організованого, 
інтелектуального характеру, а участь у роботі комсомольсь-
ких осередків допомагатиме юнакам і дівчатам у навчанні й 
працевлаштуванні, професійному зростанні, утвердженні гу-
манних, колективістських  взаємин між людьми, оволодінні 
навиками управління державними справами. 

Ми зобов'язані, як зажадав 44-й з'їзд КПУ,  створити 
«комуністичні плацдарми» серед  усіх категорій молоді. На 
створення наших плацдармів повинна бути спрямована 
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й політична агітація в ході майбутньої парламентської 
виборчої кампанії. Активну участь у ній візьмуть 
молодіжні агітаційні групи, які повсюдно формують-
ся. Зрозуміло, такий наступальний підхід вимагає  від 
комуністів і комсомольців чимало зусиль. Але тільки він 
може забезпечити потрібний результат. 

Окремий акцент – на принципово важливому у су-
часних умовах засобі залучення співвітчизників до бо-
ротьби проти капіталізму – цілеспрямованій і системній 
роботі з молодими людьми в Інтернеті, який дуже попу-
лярний серед юнацтва, ефективно сприяє  політичній 
освіті молоді  і згуртуванню її лав. Центральний Комітет  
ЛКСМУ  виявив хорошу ініціативу – організував 
підготовку молодіжних інтернет-комісарів для роботи в 
соціальних мережах і формування інформаційного по-
току про діяльність КПУ. Комісари вже є в центрі, на 
черзі формування їх складу в регіонах. Необхідно доби-
тися, щоб інформаційні хвилі в Інтернеті розходилися 
як можна ширше і сприяли участі молоді в обговоренні 
актуальних проблем на різних форумах. 

Як відомо, наші ідеологічні  супротивники    з 
імперіалістичного табору в останні роки перетвори-
ли «світову павутину» у  впливового інформаційного 
навідника так званих «кольорових революцій». Ми ж 
зобов’язані  зробити Інтернет каталізатором зростання 
класової свідомості трудової молоді України, оскільки  в 
партії немає іншого способу ефективно протистояти згуб-
ному впливу тоталітарного олігархічного телебачення на 
юнаків та дівчат. 

У боротьбі за молодь у східних та  південних регіонах 
України потрібно ширше й  різнобічно використовува-
ти вимогу союзу з Росією, популярну там серед усіх без 
винятку вікових груп. До того ж  послідовне висуван-
ня цього гасла допоможе нам боротися не тільки проти 
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націоналістичних русофобів, але й проти базованих на 
сході ліберальних політичних угруповань, які спекулю-
ють на ньому перед кожними черговими виборами й за-
совують у довгий ящик  одразу ж після їх завершення.

Сказаним, звісно, не обмежується арсенал напрямків, 
форм і методів діяльності, які необхідно використовува-
ти партії для залучення молоді до боротьби за соціалізм. 
Дуже багато чого в їх успішній розробці залежить від 
ініціативи на місцях. Віриться, що наше товариське збли-
ження з юними співвітчизниками стане каталізатором нових 
ідей у молодіжній політиці партії. Це допоможе комуністам, 
усім прихильникам соціалістичної ідеї добитися того, 
щоб нинішнє покоління юнаків і дівчат стало «загубле-
ним» для буржуазії. А виграти історичну битву за молодь – 
означає виграти битву за соціалістичне майбутнє України.
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          УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНИКІВ
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        В.В. ЩЕРБИЦЬКИЙ І ЙОГО ДОБА

Шановні товариші!
Ми зібралися, щоб з висоти сьогодення звернутися до 

однієї з яскравих сторінок вітчизняної історії – періоду, 
коли біля керма Української держави перебував видат-
ний політичний і державний діяч – Володимир Васильо-
вич Щербицький. Велике, як відомо, краще бачиться на 
відстані і, я б додав, – у порівнянні.

У даному випадку це особливо справедливо і виправ-
дано тому, що за 22 роки після того, як В.В. Щербиць-
кий пішов з життя, в нашій країні відбулися кардинальні 
трансформації: змінився суспільно-політичний лад, 
Україна – суб’єкт великої федерації – Союзу Радянсь-
ких Соціалістичних Республік стала незалежною держа-
вою, в життя вступило покоління, яке має, скажемо так, 
поверхове уявлення про нашу непросту історію. Адже 
всі ці роки радянське минуле України зображувалося як 
суцільний негатив – беззаконня, застій і «тоталітаризм» 
або взагалі замовчувалося, було такою собі «чорною 
дірою».

Відновити історичну правду, зберегти її невикривленою, 
донести до нашого народу, особливо до молоді – в цьому ми 
вбачаємо високий обов’язок.

Час, про який ми говоримо, був позначений звитяж-
ною працею нашого народу, вражаючими здобутками у го-
сподарському будівництві, вітчизняній науці, національній 
культурі і мистецтві.Водночас протистояння між світом 
капіталізму і соціалізму, яке час від часу загострювалося, 
«холодна війна», що тривала кілька десятиліть, необхідність 
           Виступ на зборах громадськості «В.В.Щербицький  і його доба: уроки для 
сучасників» 25 травня 2012 року в м. Києві.
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спрямовувати величезні кошти на забезпечення і зміцнен-
ня обороноздатності Радянської країни істотно звужували 
можливості вирішення соціальних проблем, що не могло 
не позначитися на настроях у суспільстві, розгортанні де-
мократичних процесів.

Нові умови зростання і масштаби економічного 
розвитку, перманентні революції в науці і техніці, зро-
стання свідомості і активності нашого народу вимага-
ли здійснення глибоких перетворень у різних сферах 
суспільства. Проте найвище політичне керівництво СРСР 
виявилося неспроможним своєчасно дати адекватні 
відповіді на виклики життя, спрямувати потенціал 
соціалістичного ладу на вирішення нагальних проблем. 
А горбачовська так звана «перебудова», започаткована 
під привабливим гаслом «Більше демократії – більше 
соціалізму», як з’ясувалося, насправді мала на меті де-
монтаж соціалістичних засад, реставрацію капіталізму. 
Чим це закінчилося – добре відомо.

Ці процеси не могли не знаходити відображення 
у житті нашої республіки. Хоч розвиток їх мав свою 
специфіку, яка багато в чому визначалася позицією Во-
лодимира Васильовича Щербицького, керованого ним 
Центрального Комітету, республіканської партійної 
організації.

Люди старшого покоління пам’ятають, як так звані 
«демократи» в Москві і на периферії створювали уявлен-
ня про Україну як «заповідник застою». Вони  не могли 
змиритися з тим, що і в умовах, коли антисоціалістичні 
сили намагалися дестабілізувати обстановку, керівництво 
нашої республіки, партійні, радянські, господарські 
органи, управлінські кадри робили все можливе, аби 
утримати ситуацію в економіці, не допустити катастро-
фи. І не випадково, що і в дні, коли в Москві відбулися 
відомі події, названі «путчем» («заколотом»), економіка 
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країни розвалювалася, спалахували один за одним гострі 
конфлікти, в деяких республіках пролилася кров, – в 
Україні абсолютна більшість громадян виявили високу 
відповідальність, розсудливість і витримку. Спроби певних 
політичних сил підбурити людей до громадянської непо-
кори, конфронтації і протиборства не знайшли підтримки 
серед широкої громадськості. Ситуація в республіці зали-
шалася в цілому спокійною, забезпечувалися нормальний 
трудовий ритм, громадський порядок. Повсюдно діяли за-
конно обрані органи влади і управління.

Переворот відбувся після того, як антисоціалістичні 
сили захопили владу в Москві.

Всебічне осмислення тих драматичних подій, що 
вже стали нашою історією, розвитку політичного проце-
су в країні дозволяє рельєфніше розкрити й об’єктивно 
оцінити діяльність В.В. Щербицького як багаторічного 
керівника Української держави, його роль у її розвитку.

За роки, коли Володимир Васильович кермував 
Україною, майже в чотири рази зріс її економічний потенціал, 
приблизно в п’ять разів – обсяги промислового виробницт-
ва, а в таких галузях, що визначають технічний прогрес, як 
енергетика – в шість, машинобудування і металообробка 
(включаючи електроніку і радіоелектроніку) – у 12 разів. 
Практично подвоїлася продукція сільського господарства. 
Більше ніж у два з половиною раза зросла продуктивність 
суспільної праці, у два з половиною раза – реальна заробітна 
плата. Чисельність населення України збільшилася майже 
на 9 мільйонів людей – з 43,1 мільйона у 1961 році до 52 
мільйонів у 1990-му.

Таким був «застій», про який так полюбляють гово-
рити ті, хто ненавидить наше радянське минуле.

Досягнення тих часів особливо вражаючі і перекон-
ливі на фоні того, що відбулося в Україні за останні 20 
років – після проголошення її незалежності. 
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Після катастрофічного падіння у 90-х роках наша 
економіка за обсягами внутрішнього валового продукту 
ще й сьогодні майже на третину не досягає рубежів кінця 
80-х років. Її галузева структура, яка й за радянських часів 
не в усьому була оптимальною, стала ще більш спотво-
реною, характерною для країни з переважно сировин-
ною структурою. Питома вага галузей машинобудуван-
ня знизилася майже втричі – з 30,5% до 10,6%, легкої 
промисловості – з 10,5% до 0,7%, сільського господарства 

– з 18,7% до 8,3%. Виробництво м’яса і молока скороти-
лося у 2,2 раза.В оборонних галузях, де були зосереджені 
високотехнологічні, найвищого сучасного рівня, вироб-
ництва і висококваліфіковані кадри, чисельність працю-
ючих зменшилась у шість разів.

У пресі наводилися і такі дані. Якщо в 1996 році част-
ка продукції вітчизняних виробників у загальному обсязі 
споживання становила 71%, то за п’ять років вона скоро-
тилася до 56%. Зростає імпортна залежність нашої країни, 
у тому числі стосовно багатьох видів продовольства, що 
створює загрозу національній безпеці.

У технологічному відношенні, за рівнем життя народу 
Україна серйозно поступається більшості європейських 
держав. За офіційними даними, нині в нашій країні, 
яка ще недавно славилася своїми винахідниками і 
раціоналізаторами, лише 15% підприємців розробляють і 
впроваджують нові види продукції, технологічні процеси 
або вдосконалюють їх, тоді як за радянських часів частка 
таких підприємців сягала 60–70%, а в розвинених країнах 
світу становить 70–85%. П’ятий технологічний рівень, 
який у промисловості передових країн світу є переважаю-
чим, у нас становить лише  3%.

Тож не дивно, що з України в інші країни виїхали 6 тисяч 
вчених і більше ста тисяч фахівців високих технологій, які не 
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знайшли на Батьківщині застосування своїм здібностям, 
знанням, досвіду. Населення країни за ці роки, коли не 
було воєн, неврожаїв, епідемій, зменшилося майже на 7 
мільйонів людей.

Над цим не можна не замислитись. Адже такими 
трагічними для нашого народу наслідками обернулися зруй-
нування соціалістичної планової, директивно керованої 
економіки, сподівання на те, що «ринок все розставить на 
свої місця». Більш ніж двадцятирічний досвід не підтвердив 
жодної з переваг, які нам називали очевидними: ні приватної 
власності над державною, ні стихійного ціноутворення над 
адміністративним, ні вільного руху капіталу над плануван-
ням розвитку і розміщення виробництв. За рівнем технічного 
і технологічного розвитку, ефективністю виробництва наша 
економіка виявилася відкинутою на кілька десятиліть назад.

Одночасно був позабутий і унікальний досвід господа-
рювання, управління державою, який визначав стиль Во-
лодимира Васильовича Щербицького і його соратників.

Надзвичайно важливе, без перебільшення вирішальне 
значення мало те, що на чолі Української держави пере-
бували не представники олігархічних кланів, а люди, для 
яких змістом життя і найвищою турботою було робити 
все можливе, щоб з кожним роком все вище піднімалась 
і міцніла наша Вітчизна, кращим – заможнішим, 
змістовнішим, духовно багатшим – ставало життя наших 
людей. У всьому, що стосувалося соціальних проблем, 
для них не було дрібниць.

У полі зору Політбюро ЦК Компартії, уряду, Президії 
Верховної Ради республіки були конкретні питання жит-
тя країни, особливо розвиток агропромислового сектора 
і постачання населення, науки, робота оборонних галу-
зей, духовне життя і моральне здоров’я суспільства. 

Саме в ті роки в республіці було здійснено справжній 
прорив у справі прискорення науково-технічного про-
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гресу, ще більше зріс  у світі авторитет української науки, 
послідовно вирішувалися завдання створення сучасної 
науково-індустріальної  бази, зміцнення обороноздат-
ності Радянської країни.

Академік Борис Євгенович Патон з повним правом 
відзначав, що для Академії наук України, для всієї украї-
нської науки період, коли республіку очолював В.В. Щер-
бицький, був найбільш плідним. А народна артистка 
СРСР Євгенія Мірошниченко говорила: «В.В. Щербиць-
кий був і інтелігентом і гідним керівником України. У ті 
роки побутові проблеми людей мистецтва вирішувалися 
блискавично».

Поступальний, динамічний розвиток вітчизняної 
економіки, інших сфер суспільного життя зміцнювався 
тим, що до розв’язання існуючих проблем тодішня влада 
підходила системно, з перспективою, на основі глибоко-
го знання стану справ, розробки і реалізації конкретних, 
всебічно продуманих програм. Саме так у республіці роз-
вивалася енергетика, нарощувалися масштаби житлово-
го будівництва, ліквідувалися бараки, підвали, непри-
датне житло («ветхі будівлі»), будувалися школи, дитячі 
дошкільні установи, лікарні і поліклініки (особливо на 
селі), створювалася система потужних тваринницьких 
комплексів, птахофабрик (багато з них сьогодні не ек-
сплуатуються, руйнуються).

Першорядного значення В.В. Щербицький, Централь-
ний Комітет партії надавали роботі з кадрами, висуванню на 
керівну роботу фахівців, які пройшли життєву школу, проя-
вили себе здібними організаторами, забезпеченню високого 
професіоналізму в управлінській діяльності. Досить згадати 
хоча б членів уряду радянської доби: які це були потужні 
постаті! Тоді не можна було навіть уявити, щоб високу 
посаду займала людина, у трудовій книжці якої першим 
записом було: «заступник міністра».
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Висока вимогливість до кадрів, непримиренність до 

найменших проявів безвідповідальності, недисциплінова-
ності, політиканства і демагогії, зловживань – неодмінні 
риси стилю В.В. Щербицького. Ним було сформульова-
не добре відоме в ті часи правило: «Будь-яке порушення 
чи зловживання або причетність до них члена партії, так 
само як і примиренське ставлення до порушників, несумісне 
з перебуванням в партії, а тим більше – на керівному  по-
сту». Стосовно керівних працівників, які зловживали 
службовим становищем, використовували його в особи-
стих, корисливих цілях – для позачергового одержання 
житла, придбання автомобіля, будівництва для себе – 
застосовувалися найсуворіші заходи, які, треба сказати, 
схвалювалися і підтримувалися трудящими республіки.

Втім, на фоні нинішнього розгулу організованої зло-
чинності і нахабної корупції в усіх ланках і на всіх рівнях 
влади порушення, які мали місце тоді і за які винні зніма-
лися з керівних посад і виганялися з партії, сьогодні ви-
глядають дрібницями.

Переконаний патріот і інтернаціоналіст, Володимир 
Васильович Щербицький був непримиренним до будь-яких 
проявів як національної обмеженості і чванства, так і ве-
ликодержавного шовінізму. Він усвідомлював необхідність 
відродження справді федеративного характеру Союзу РСР, 
усунення перекосів, які допускалися в ході будівництва 
союзної держави. Він наполегливо і твердо, наскільки до-
зволяли тодішні обставини, обстоював інтереси республіки 
в союзних органах з урахуванням того, що економіка 
України являла собою складову частину єдиного народно-
господарського комплексу Радянської країни і її успішний 
розвиток залежав від неухильного виконання зобов’язань 
перед союзним центром.

Водночас В.В. Щербицький неодноразово звертав 
увагу союзних органів, політичного керівництва Радянсь-
кого Союзу на негативний вплив доведеної в ряді випад-
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ків до абсурду надцентралізації, диктат центру,  ущемлен-
ня повноважень республіканських органів. На жаль, гор-
бачовське керівництво до цих пересторог не дослухалося, 
конструктивні пропозиції ЦК Компартії і уряду України 
ігнорувало. Чим це обернулося, також відомо.

Комуністу В.В. Щербицькому були притаманні ви-
сока принциповість, твердість і послідовність у відсто-
юванні своєї позиції. На початку 60-х років він, тоді 
кандидат у  члени Політбюро ЦК КПРС, сміливо висту-
пив проти волюнтаристських «новацій», нав’язуваних 
М.С. Хрущовим. Життя з часом підтвердило його пра-
воту. Але тоді Володимиру Васильовичу довелося не 
тільки поступитися посадою Голови Ради Міністрів 
Української РСР і місцем у Політбюро ЦК КПРС, а й  
«заробити» інфаркт.

Людина з великої літери, керівник з величезним 
життєвим і політичним досвідом, Володимир Васильо-
вич раніше від багатьох у керівництві КПРС усвідомив 
необхідність глибоких змін у радянському суспільстві. 
Ще в 1972 році на травневому Пленумі ЦК Компартії 
України після обрання Першим секретарем ЦК і в на-
ступних виступах він виклав своє бачення шляхів удо-
сконалення керівництва різними сферами життя на-
шого суспільства, йшлося, передусім, про  необхідність 
ґрунтовної перебудови системи економічних відносин, 
крутого повороту економіки до вирішення гострих 
соціальних проблем, подолання підміни партійними 
комітетами радянських і господарських органів. Та й 
про більш широку відкритість у діяльності партійних і 
державних органів  В.В. Щербицький говорив задовго 
до горезвісної горбачовської «гласності», яка вироди-
лася у нестримне шельмування радянської системи і 
паплюження всього здійсненого нашим народом під 
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керівництвом Комуністичної партії за роки Радянської 
влади.

Фальш горбачовської «перебудови» В.В.Щербицький 
розпізнав дуже швидко. Він був глибоко стурбований тим, 
що, за його висловом, «країну повели не туди». З ураху-
ванням його думок і настанов у республіці було розроблено 
розгорнуті програми здійснення радикальних перетворень на 
соціалістичній основі в економіці, соціальній та інших сфе-
рах. У горбачовського керівництва ці програми інтересу не 
викликали – мета в нього була інша, з інтересами радянсько-
го народу вона не мала нічого спільного. А українські програ-
ми багато в чому збігалися з підходами, які вивели Народний 
Китай на шлях стрімкого розвитку і передові позиції в світі. 
Через антисоціалістичний переворот 1991 року і заборону 
Компартії здійснити їх не вдалося. 

Пізнати до кінця глибину падіння горбачовської 
кліки і її послідовників в Україні, трагізм їх зрадництва 
Володимиру Васильовичу не довелося: йому випало піти 
з життя менш ніж за півроку після виходу на пенсію і за 
півтора року до подій серпня 1991 року. Але по його до-
брому імені ще за життя і після кончини зловтішно по-
топталися різного роду перевертні. Прагнучи вислужи-
тися перед новою владою, заробити політичний капітал, 
ці політикани, люди без совісті і честі особливо цинічно 
експлуатували тему «вини» Щербицького, Олександра 
Павловича Ляшка, Валентини Семенівни Шевченко, 
інших керівників республіки за Чорнобильську трагедію, 
зокрема за проведення 1 травня 1986 року в місті Києві 
святкової демонстрації. Вони творили (та ще й сьогодні 
творять) свою чорну справу і після того, як були отримані 
документи, які свідчать про те, що керівництво України, 
особисто В.В. Щербицький виступали проти розміщення 
під Києвом, неподалік від Дніпра атомної електростанції, 
проте союзний центр не порахувався з їхніми аргумен-
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тами і нав’язав її  спорудження. А щодо першотравневої 
демонстрації, то вона відбулася на категоричну вимогу 
Горбачова, який погрожував Володимиру Васильовичу 
навіть виключенням з партії в разі її непроведення. Так 
було, як правдою є й те, що із зони ядерного забруднення 
і з Києва десятки тисяч дітей були за кілька днів вивезені 
за рішенням республіканських органів – знову ж таки  
всупереч погрозам Горбачова. 

Робляться спроби протиставити В.В. Щербицько-
го його попередникові – П. Ю. Шелесту, зобразити остан-
нього мало не «українським націоналістом»,  а  Володимира 
Васильовича – «ставлеником Кремля». Це не що інше, як 
зловмисна провокація. В.В. Щербицький, П.Ю. Шелест, 
як і Микола Вікторович Підгорний – перший секре-
тар ЦК Компартії України у 1957–1963 роках – були 
людьми різними  за характером, стилем керівництва, 
манерою спілкування з людьми. «Ничто человеческое 
не было им чуждо». Припускалися вони й помилок, за 
що піддавалися критиці. По-різному склалися їх долі. 
З позицій сьогоднішнього дня, з урахуванням досвіду 
останніх драматичних років деякі рішення і дії сприй-
маються інакше, ніж тоді. Але ніхто не зможе заперечи-
ти: це були справді могутні особистості, патріоти великої 
країни, які все своє життя віддали служінню рідній Вітчизні. 
Віддати належне їх пам’яті, багатогранній діяльності, їх 
заслугам перед своїм народом – наш обов’язок, якщо ми 
не хочемо бути «Иванами, не помнящими родства».

Хіба можна вважати нормальним те, що в Києві – 
столиці Української держави, якою майже третину віку 
керували ці великі люди – Микола Вікторович Підгорний, 
Петро Юхимович Шелест, Володимир Васильович Щер-
бицький, немає не те що пам’ятників, вулиць чи площ, на-
званих їхніми іменами, – не встановлені навіть меморіальні 
дошки на будинках, де вони жили.
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Між іншим, ці питання порушувалися відомими 

діячами науки і культури, авторитетними політиками 
і державними діячами ще в лютому 2003 року, коли 
відзначалося 85-річчя від дня народження Володимира 
Васильовича Щербицького. На жаль, їх пропозиції не 
дістали підтримки ні тодішньої, ні нинішньої влади.

Тим приємніше відзначити, що на Дніпропетров-
щині – батьківщині В.В. Щербицького – його пам’яті, 
як і пам’яті інших знатних земляків віддається належ-
на шана. Днями у Верхньодніпровську – місті, де наро-
дився і навчався Володимир Васильович, при сприянні 
обласних і міських органів влади в місцевому історико-
краєзнавчому музеї відкрито цікаву експозицію, присвя-
чену його життю і діяльності. Чудовий приклад, гідний 
наслідування!

Наступного року, в лютому, виповниться 95 років від 
дня народження Володимира Васильовича. Вважаю, що 
вже сьогодні слід подумати, як відзначити цю дату.

Шановні товариші!
Узагальнюючи, хотів би ще раз наголосити на тому, 

що хоча нинішня наша реальність радикально відрізняє-
ться від тих часів, які називають «добою Щербицького», ба-
гато чого з тодішнього досвіду і сьогодні не втратило свого  
значення.

Передусім це постійна орієнтованість на перспек-
тиву, бачення перспективи, проблем, які виникають в 
економіці, інших сферах життя суспільства, чітке виз-
начення цілей, постановка конкретних завдань і вміння 
послідовно, наполегливо їх досягати. На жаль, саме та-
кого підходу тепер не вистачає. Країна так і не одержа-
ла відповіді на сакраментальне питання:«Що будуємо в 
Україні?» (Хоча що «побудували» – відомо). А нинішній 
уряд навіть  не представив свою програму.

Ми багато  втратили через те, що після 1991 року було 
відкинуто відпрацьовану систему роботи з кадрами, яка 
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дозволяла виявляти, перевіряти на конкретних спра-
вах, ростити і висувати на відповідальні посади здібних 
організаторів – професіоналів, людей з високими мо-
ральними якостями, перепиняти шлях кар’єристам і при-
стосуванцям.

Я вже не кажу про обстановку високої вимогливості 
до кадрів, відповідальності, нетерпимості до будь-яких 
порушень і зловживань,  яка створювалася в республіці за-
вдяки чіткій позиції партійного і державного керівництва, 
особисто Володимира Васильовича Щербицького.І хоча 
й тоді не обходилося без недоліків і помилок,  не мож-
на було й подумати про те, що таке ганебне явище, як 
корупція (цього терміну тоді в нас не знали) може досяг-
ти таких масштабів, що виникне загроза національній 
безпеці.

Зосередження зусиль партійних, радянських органів, 
профспілок, комсомолу, творчих спілок, інших громадсь-
ких організацій, усього народу на вирішенні нагальних на-
родногосподарських, соціальних проблем, турбота про лю-
дей, зміцнення економіки, науково-технічного потенціалу, 
розвиток духовності, літератури, мистецтва і в цілому куль-
тури створювали в республіці ділову, творчу обстановку, 
підносили  в Європі і в світі авторитет України – справжньої  
перлини Радянського Союзу.

Ігнорування цього досвіду – великий прорахунок 
нинішньої влади.

Віддаючи належне пам’яті вірного сина землі украї-
нської, комуніста, достойного керманича, прекрасної лю-
дини – Володимира Васильовича Щербицького, ми не 
забуваємо, що з його титанічною діяльністю пов’язані не 
тільки вражаючі перетворення в нашій республіці, а й жит-
тя, дія, свідома діяльність багатьох з нас.

У Володимира Васильовича, інших видатних діячів ми-
нулого ми вчимося  відстоюванню великої справи служіння 
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народові, принциповості, державницького підходу, вмінню до-
вести справу до кінця, завжди бути незадоволеним досягнутим, 
прагненню зробити більше, краще, працювати ефективніше. 
Ми глибоко вдячні їм за життєву школу, за науку, за підтримку. 
Будемо ж завжди вірними їх священній пам’яті!

Перед нами, комуністами України, стоїть дуже 
відповідальне, дуже важке,  але, безумовно, здійсненне 
завдання: повернути Україну на соціалістичний шлях роз-
витку, повернути країну народові. І ми це обов’язково зро-
бимо, спираючись на досвід попередників.

Перемога буде за нами!
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