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ПОСТАТІ: До 75 річчя Олександра Павловича Коцюби 

 

 

Олександр КОЦЮБА – ювіляр: 
нащадок старовинного козацького роду, глибоко переконаний 
патріот України, юрисконсульт, слідчий і прокурор, адвокат і суддя, 
науково-педагогічний працівник і дослідник природного та писаного 
права; ідеолог й автор проекту Альтернативного Закону(1989) 
України про вибори народовладдя, засновник науки правології, 
співавтор Декларації про державний суверенітет України (1990), 
ідеолог Концепції нової Конституції України і співавтор проекту нової  
Конституції України у розробці гарантій та захисту прав і свобод 
людини; розвитку громадянського суспільства та його основи – 
Козацтва України і правової держави 

 

Редакція журналу вітає Вас, Олександре Павловичу, з славним 
ювілеєм -75 -річчям- Днем народження! 

Бажаємо Вам, родовому Запорізькому Козаку здоров’я, щастя, 
творчої мудрості! 

 

07 листопада 2014,  м. Київ 
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Крутозламні перехрестя української демократії  
в житті і долі неординарної особистості 
 
На запитання головного редактора журналу «Проблеми іноваційно-

інвестиційного розвитку» Леоніда Шморгуна дає відповіді народний депутат 
України ХІІ (І) скликання, голова Комісії Верховної Ради України з питань 
законодавства і законності, член Президії Верховної Ради України, голова 
Комісії судової реформи в Україні; науковець: кандидат юридичних наук, 
доцент, професор, член - кореспондент Національної академії правових наук 
України; Заслужений юрист України, суддя Міжнародного комерційного суду 
ТПП України, секретар ЦК Компартії України, Генеральний суддя Міжнародного 
об’єднаного козацтва, голова правління Громадського об’єднання «Науково - 
дослідний інститут  верховенства права і правосуддя»  Олександр Павлович 
Коцюба.1 

 
Запитання 
Перелік звань, ступенів і посад засвідчує про нелегкий, довгий, складний і тяжко 

здоланий шлях Вашого трудового і творчого життя. Ви стали неординарним  сучасним 
українцем стародавнього козацького походження. Батько загинув на фронті Великої 
вітчизняної війни. Мати стала інвалідом колгоспної праці і померла в 47 років. Ви з 
братом, Коцюбою Борисом, зуміли зберегти і збільшити козацький рід, сімейні звичаї і 
традиції, виховати дітей, впливати на виховання внуків та правнуків. Хто і як Вам 
допомагав і що було основою у Вашому способі життя?  

 
Відповідь 
Без будь-яких перебільшень – це весь наш козацький рід, щирі в абсолютній 

більшості односельчани. З ними мені довелося ділити радість і щастя, важкі роки і 
трагедії, але завжди бути разом, свято дотримуватися визнаних козацтвом звичаїв і 
традицій, зберігати козацьку честь та гідність, допомагати і захищати один одного. 

Гостро вкарбувалося в пам'ять. Мати важко хвора. Від дощів і давнього накриття 
солом’яного даху в хаті впала стеля, промок і обвалився значний покров глинобитних 
стін. Ми з матір’ю перейшли жити в недобудовану меншу половину хати, що теж мала 
значні руйнування і там було мокро й прохолодно, бо не було ні груби, ні сільської печі. 
Найстарший брат батька, Григорій Коцюба, зі всіма своїми дітьми й інші дорослі родичі 
допомогли відбудуватися, випікати хліб та впоратися з господарством. А дядько 
Григорій навчив мене правильно змолотити ціпом жито, зробити з ним з житньої 
соломи околоти, сніпки та китиці, накрити дах, відремонтувати хату всередині й 
переселитися на зиму в її теплу частину. Я і тепер вмію виконувати цю та роботу 
стельмаха (теслі) і столяра. Остання за специфікою і професійністю виконання 
                                                      
1  При підготовці цього інтерв’ю були виконристанфі матеріали  Всеукраїнського 
громадсько-політичного і теоретичного часопису «Трибуна», № 7-8, 1997  
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допомогла влаштуватися та працювати в будівельному цеху і навіть отримати 
найвищий розряд столяра. Вмів виконати і роботу коваля. 

 
Запитання  
У перспективі у Вас були всі підстави отримати авторитетний козацький 

розвиток в рідному для Вас селі, районному центрі Тиврів, селищах Гнівань, Немирові 
чи навіть у Вінниці - обласному центрі і колишній козацькій фортеці. Ці землі 
прославили М.С.Грушевський, Іван Богун,Данило Нечай. Чому обрано науку?   

 
Відповідь 
Думаю, це мамині читання, потяг до книг, її настанови про глибину розуміння 

життя, що привила мати з дитинства. Це її любов до книг, розповіді про видатних 
людей і славетних козаків. Це і любов матері-козачки до рідних країв. Ось як про це 
написали журналісти: «Віра Іванівна, залишилася вдовою з малими синами… Біля 
матері, працьовитої, щедрої на добро і справедливої, ми зростали і під її впливом 
формувалися наші характери, вірність традиціям дідів і батьків. У сім’ї це стало 
святинями… Повага – це закон у відносинах. Доглядаємо могилу матері, постійно і 
щороку відвідуємо на проводи цвинтар і братську могилу в селі. Завжди з нами діти і 
внуки… Спокійно шумлять липи і берези, схиляють віти задумливі верби. Люблю свое 
село, де тополі та ліс завжди стоять на сторожі полів, козацьких могил і села. …Село 
продовжує жити, а люди передавати вічну естафету бутя дітям. Нехай щастить 
їм!»(книга «Україна і народовладдя…(с.12-13). 

Моя автобіографія і творчість опубликовані в академічних та інших джерелах. 
Про козацьке походжения – є суттєва  конкретизація в опублікованих матеріалах: а) 
Всеукраїнському суспільно-політичному і теоретичному журналі «Трибуна» (Київ. № 7-
8. 1997), що видавалась з березня 1965 року товариством «Знання» та Спілкою 
журналістів України; б) у книзі Асоціації народних депутатов України «Верховна Рада 
України дванадцятого скликання 1990-1994 роки». К. Видавництво «Кий». 1998, с. 
246,394-400; в) книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» (Київ, 1998.– 
С., 118, опублікованої в друкарні Південно - західної залізниці, Київ. вул. Лисенка, 6); г) 
довіднику Академія правових наук України. Київ. 2003,с.182-183, де також зазначено 
повідомлення про засновника нової науки–правології;  д) Юридичному журналі 
«Право України» №8. 2003 в статті «Правологія – наука третього тисячоліття, 
або новітня ідеологія прав, свобод і обов’язків людини». (с. 100-104) та 
літописних виданнях народних депутатів.  

 
Запитання 
 В дослідженнях заслужених журналістів України, опублікованих в книзі 

«Україна і народовладдя: разом думати і діяти», задовго до сучасних подій в 
Україні  (1998), коли Вам доводилося боротися на три фронти: 1) проти узурпаціїї 
влади президентами України (Кравчук і Кучма), 2) засилля партократії не тільки з боку 
скомпрометованого колишнього керівництва КПРС-КПУ і їх догматизму щодо 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
6 

 

пріоритетів класової боротьби замість мирних шляхів боротьби за справжню 
демократію, 3)  самовидуманою так званою «демократичною народною радою» в 
парламенті, якої не обирав народ і не уповноважував виступати від його імені  й 
заодно з агресивним крилом Народного Руху. Ви ж завжди боролися за Декларацію 
про державний суверенітет України і за Козацтво України. Боролися з названою 
президентською владою і з прислужницькою іншим владам пресою. Які у Вас були 
наукові підстави? Яких принципів козацтва та  аргументів Ви дотримуєтесь і тепер? 

 
Відповідь 
По-перше, це збереження родословного древа сім’ї і суспільства, способу 

та образу засад козацького демократичного життя в Україні. Бо  цей спосіб 
життя, з урахуванням принципів і положень Декларації про державний суверенітет 
України, а також з сучасними досягненнями відновить й стане фундаментом 
громадянського суспільства і його виконавчого органу–структур правової держави. А 
нині все поставлено з ніг на голову: умови народу в державі диктуют чиновники. 

По-друге, Україна 1989-1990 років заклала ідеологічні основи народовладдя, 
а саме: а) Верховна Рада України ХІ скликання, на основі проекту Альтернативного 
Закону України про народовладдя (1989); б) внесла позитивні зміни і доповнення у 
виборче законодавство про трьохступеневий відбір (від претендента, кандидата і 
до  обрання народним депутатом України), в) виборами сформовано депутатський 
корпус для представницької і парламентської роботи) в інтересах людини і народу. 

По-третє, Верховна Рада ХІІ(І) скликання 16 липня 1990 р. прийняла 
конституційною більшістю (357 голосів) Декларацію про державний суверенітет 
України (див. AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 1990-
2010.Т.1-П.Київ.«ОсвітаУкраїни». 2011.-С., 945-948), закріпивши в преамбулі:  

а) щодо «всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи 
національні права всіх народів»,які народ на Майданах не раз зобов’язував державу 
виконати;  

б) «дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і 
духовний розвиток народу, визнаючи необхідність побудови правової держави»; 

в) «маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу 
України», що на ділі осначає відродити в Україні сучасні умови розвитку козацтва; 

По-четверте, в Декларації сформовано конституційні положення розділу ІІ-го 
НАРОДОВЛАДДЯ, яке є обов’язковим закріпленням в нормах Основного Закону 
України і так здійснено в країнах ЄС, Литві, Латвії, Естонії, США, Франції й інших: 

а) Проте народовладдю в суспільстві і державі протистоять корумповані 
чиновників і вони здійснюють реалізацію влади на свій розсуд і лад, а статус, що 
«Народ України є єдиним джерелом влади в Республіці» ігнорується, включаючи 
обман, підкуп тощо.Держуправлінці, в значній мірі науковці, враховуючи і юристів, 
реалізацію цих повноважень вважають не правом народу і суспільства, а держави; 

б) Це політичний нонсенс, бо «Повновладдя народу…реалізується на основі 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
7 

 

Конституції… як безпосередньо, так і через  народних депутатів, обраних до 
Верховної і місцевих Рад», що є  повноваженням народу і його суспільства. Проте 
діями президентів з 01 грудня 1991 року, а місцевих Рад - з  періоду введення інституту 
представників президента, представницькі органи народу паралізовані; 

в) «Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи 
окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України». Насправді 
ж, узурпацію влади доповнила діяльність партій під олігархами. Це засвідчили факти 
створення технічних партій і їх покупка. Трагічну роль тут зіграли регіонали. 

По-пяте, ідеологія і основи Декларації підготовлені з національних істроичних 
надбань у поєднанні з світовим досвідом значення і ролі Всезагальної декларації прав 
людини, прийнятої 10 грудня 1948 року ГА ООН у результаті проведених грунтовних і 
життєво визнанних інтелектом людства досліджень та їх висновків:  

а) головними наслідками людських втрат у війнах і військових конфліктах є 
порушення прав і свобод людини і громадянина, бо матері всіх націй і народів, 
незалежно від їх світогляду і переконань, втрачають найдорожче – рідних дітей, 
народжених для життя і щастя, продовження роду, а кинутих нелюдами на смерть; 

б) кинутих жорстоко і підступно в ім’я нерозумної слави агресорів, захисту ними 
награбованих цінностей, захоплених територій, завойованих силою і насиллям народів 
для рабства й неповірянь та інших принижень людської гідності та честі. Ці особи, 
спотворені багатством і деформовані морально, знають чим їм загрожує Декларація. 
Тому в розділі Х МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ народ, автори Декларації, абсолютна 
більшість народних депутатів України закріпили норми: Україна «визнає перевагу  
загальнолюдських цінностей над класовими» (с.948).; 

в) нелюди лицемірять та не бажають визнати й інші загальнолюдські цінності, які 
перевірені історією народів, мають ознаки загальнолюдських цінностей, проявлених ще 
Київською Руссю у відносинах з Візантією та Європою (князі Володимир перший, Юрій 
Довгоруков, Ярослав Мудрий, його донька Анна, княгиня Ольга й інші), коли всупереч 
історичним фактам вперто не бажали визнавати «пріоритет загальновизнаних 
норм міжнародного права перед нормами внутрішнього державного права» (с. 
948), яке спотворювали, щоб відтягнути час для прикриття чорної олігархії, 
пограбування національного багатства і таємного використання мільярдних 
заощаджень громадян (від 132 до 140 мльяр. доларів США) після розпаду СРСР і їх 
привласнення та використання.   

 
Запитання 
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року є 

результатом проявленої волі народу, включаючи і референдуми. І саме так закріплено 
законодавчою владою України та офіційно зазначено в публікаціях, що це доленосний 
документ в історії України. Виконуючи рішення ВО «Майдан» про дотримання 
державною владою законів, громадська рада здійснює перевірку щодо виконання 
положень Декларації та їх реалізації в новій Конституції України. 
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Зокрема, як організовано її виконання науковими та освітніми закладами. Вже 
на початку виявлено. Парламентська бібліоте на вітринах немає ні Декларації, ні 
інформації про її реалізацію державними структурами. Немає Декларації для змоги 
доступно користуватися її виданнями в залах бібліотеки. Відсутня інформація про 
популяризацію Декларації. Її заховано в підвали фондів. Така ж ситуація в 
Національній бібліотеці ім. Вернадського В. І. В обидві бібліотеки було передано 
літописні твори: Декларація про державний суверенітет України (Житомир. 2010);  
AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 1990-2010 в 
трьох томах (дві книги: Т.1-ІІ і Т.ІІ–ІІІ, Київ. 2011), які стали бестселером.  

Зокрема в анотації книг зазначено: автор проекту, головний редактор Зайко Яків 
Якович, наукові редактори - Коцюба Олександр Павлович і Шульга Микола 
Олександрович. Є і закріплена редакційна рада й названо авторів. Вони боролися в 
1989-1994 роках за демократію і незалежність України як активісти, а згодом як  
народні депутати України ХІІ(І) скликання. До Вас ставилися як ідеолога розвитку 
народовладдя. Що ж сталося і чому Декларація, усупереч волі народу України, не 
реалізована в новій Конституції і законах України й так цинічно кинута в забуття? І як 
нам зараз допомогти Президенту України Порошенку П.О. побороти цю кризу?  

 
Відповідь 
Поставлені запитання-проблеми про Декларацію не тільки складні (для мене 

осо-бисто глибоко  болючі), бо вони є однією з тих головних причин кризи і трагедій, які 
переслідують Україну. Партократична ненародна влада і псевдодемократи боролися 
про-ти моїх наукових напрацювань і зусиль, щоб не реалізувати Декларацію. 
Найперший - це колишній Президент України Кравчук Л. М. (не перший, бо таким був 
М. С. Гру-шевський). На місцях - такі як представник президента у Вінницькій області 
Микола Дідик з їх командою. А в парламенті так звана «народна рада», яка не 
представляла ніяким чином народ України, але прислужувала, окрім Януковича, всім 
президентам. Їй сприяли Кравчук і Плющ І.С. та вели жорстку боротьбу проти мене і 
моїх однодумців у Верховній Раді України, на виборчому окрузі та по всій Україні, 
оскільки мені як голові парламентської Комісії (тепер–Комітети) приходилося 
займатися питаннями, що стосувалися всієї України. Як докази достатньо оглянути їх 
виступи на сесіях в парламені, різних форумах, публікації наклепів в засобах масової 
інформації. Напр.,«Вісті з України». 

З цього приводу, я пропоную опублікувати інтерв’ю Заслужених журналістів 
України Меншун В.І. і Сизаревої В.І. тих часів ще по свіжих фактах. Матеріали були  
охарактеризовані в книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» (1998), в якій 
дано оцінку цим й іншим подіям та деталізовано факти, включаючи і судовий розгляд 
справи проти семи редакцій газет та представника президента М. Дідика.     

Уточнюю, що це була чітко спланована система психологічного тиску, 
організованого цькування не тільки мене, але і сім’ї. Після того, коли судовими 
рішеннями на основі представлених мною доказів було визнано хто і яким чином 
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організовував наклепи, влада під впливом президентських структур змінила тактику і 
почалося замовчування порушень щодо зупинення реалізації Декларації. 

Більше того, за їх впливом законодавча влада розпочала тяганину і під різними 
приводами не приступала до розгляду опублікованого в засобах масової інформації та 
вже обговоренного проекту нової Конституції України. Зроблено це не тому, що 
ідеологія народовладдя втратила актуальність чи вагомість, а через боягузство 
правовідступників про притягнення їх до відповідальності за узурпацію влади, 
створення корупції, обкрадання народу, держави, приниження честі людей і України. 
Майдани, розкривають цей стан влади і це було, є і тепер, боротьбою українського 
суспільства за перемогу народовладдя над владою коруції в державі. 

Висновки про правову закономірність громадянської єдності народу в 
суспільстві і державі через системи співвідношення об’єктивного діалектичного зв’язку 
та формулювання положень декларацій для розвитку норм конституцій в країнах 
світу  в регулюванні соціальних відносин людина-суспільство-держава: 

1) Україна – це євразійська місія Київської Русі, що відкрили шляхи обміну 
культури з Візантією і країнами Європи, зупинила монголо-татарську навалу на Європу 
та захистила європейські народи. І цій величній історії Київської Русі та України, 
складного й досить важкого розвитку козацького руху на полі визвольних дій та ідей 
свободи. Це і сучасна Україна, де народ виборює свободу, проголосив та прийняв 
Декларацію народовладдя.Захищаючи Україну, народ не стане на коліна.  

2) Проте і дотепер догматичні партократи  захоплень влади будь-якою 
ціною бояться козацтва і роблять все, щоб козаки і козачки не отримали козацького 
статусу і тому супроти розгляду  та  прийняття Закону України про козацтво.  

3) Настає звершення ідеології народовладдя, розбудженої та оновленої 
Майданами України. Інтелектуальна Україна знову починає діяти та сприймати 
Декларацію як ідеологію народовладдя і як вищу правову і політичну форму її 
відродження з реальним розвитком козацтва. Народ реалізовує її з 1989-1990 років.  

4) Цей розвиток відповідає духу національного розвитку України за змістом 
історичних пам’ятників: «Руської Правди» (ХІ століття); договірної основи між 
Козаками і Генеральною старшиною - Конституції Пилипа Орлика (1710); судової 
практики на основі «Прав, за якими судиться малоросійський народ» (1728-1807 - 
1917), ІУ Універсалу Центральної Ради України і Конституції УНР (1918).  

5) Споріднений суспільний розвиток виявленої дослідженнями правової 
закономірності громадянської єдності народу має зарубіжна історична спадщина: 

а) Це Декларація незалежності США, якій передували дослідження і науковий 
висновок О. Гамільтона в 1775 році. Це розгляд варіанту «суспільного договору» як 
угода між тими ким управляють і керівництвом держави (така ідеологія вже була 
закріплена в Конституціїї Пилипа Орлика за 65 років до цього). 

б) Проте досвід і наукова думка США здійснила глибинні процеси пізнання 
розвитку умов для становлення народовладдя в трьох основоположних напрямах. 
Перший – про рівність природних прав людини, що дало сформувати теорію 
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верховенства права, яка стала сучасним ідеологічним досягненням людства. Другий 
- розширення поняття, змісту і призначення  «суспільного договору» як джерела 
формування політичної влади в суспільстві і державі і це стало науковим 
досягненням для політичних доктрин сучасного розвитку на прикладах створення і 
діяльності Ліги Націй, ООН, Ради Асамблеї Європи та Європейського Союзу. Третій – 
про право народу на  здійснення революції для повалення деспотичного режиму, 
що і сталося в сучасній Україні зі створенням й остаточно завершеним Януковичем і 
його злочинною командою деспотичним режимом. 

 
Уточнююче запитання 
Як у цій ситуації саме зараз допомогти Президенту України Порошенку П.О. і не 

тільки відновити престиж президенської влади, а як главі держави - об’єднати 
позитивний досвід всіх гілок влади, зрівноважити їх діяльність на основі Декларації та 
основаній на ній Конституції України, сприяти проведенню реформ, про які  говорять 
керівники партій та їх чи «самостійні» політики, а на ділі вчиняють інше? 

 
Відповідь 
Розумію актуальність й нагальність пошуку вирішення цього питання. Його 

складність у тім, що на данному етапі за період 23-х років (1991-2014) формування 
політичної влади в Україні не досягнуло рівня усвідомлення, а тим більше – 
правоусвідмлення, що, окрім вчинення насилля, існують ефективніші та правомірні 
способи демократичного виборювання влади. Як це було в 1989-1990 роки з 
прийняттям Декларації про державний суверенітет України, справжнім Днем 
проголошення незалежності України, який офіційно та публічно народ відзначив 
двічі - 16 липня 1990 і 1991 років - до того часу влада і її політичні сили будуть 
продукувати протистояння і розбрат між виборцями та основними політичними силами 
партій скрито чи відкрито. Тому завжди і поєднують дії лише після виборів.  

Епіцентр їх енергії на передвиборчих перегонах та під час виборів зводиться не 
до розяснення громадянам і народу прав, не до пізнання складнощів проблем для їх 
вирішення в інтересах народу і країни, а до підняття іміджу політичних сил, сприйняття 
їх лозунгів, обіцянок покращити життя людей, а на ділі – обман і підкуп виборців тощо. 
За 23 роки все зведено до того, що за цей період жодна партія не вийшла за 
ідеологічні окови ленінізму-сталінізму - насильницького або будь-якого іншого силового 
чи способу маніпуляцій захоплення влади в суспільстві і державі. 

Насправді, незалежно від кольорів політиків, хочуть чи не хочуть ці партійці як 
утриманці олігархів, вони творять і продовжують класову політику ленінського 
більшовизму, суть якої - протисталення людей один одному за матеріальними, а 
потім вже ідеологічними інтересами. На цій стартовій основі виборів протистоять вже 
не просто певні категорії людей і населення, а організаційна діяльність партій з їх 
прихильниками в масштабних регіонах: Схід –Захід й, навпаки, Захід - Схід. 

Жоден з президентів з 1991 року не бажали встановити стабідбність політики 
виборчого права партій згідно з Декларацією. Такою залишалася і його ідейна 
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незмінність з 1994 року, де не громадяни і народ України з їх повноважними 
виборними представниками є основою демократії, а профінансовані олігархами 
партії для реалізації виборчого права і виконання ними ж прийнятого законодавства з 
грошовими й матеріальними цензами та за їхніми ж партсписками. 

Тому новобраний Президент України Порошенко П. О., в силу скасування 
виборчого права 1989-1990 років, поки що не зміг і не мав і не має можливості суттєво 
змінити зміст виборчого права та здійснення народного виборчого процесу на користь 
народовладдя. Він правильно зупинив повноваження корумпованого парламенту і 
сприяв проведенню виборів. Але це тільки початок очищення суспільства і держави від 
корупційних завалів, створених узурпацією влади, розкраданням національного 
багатства, вивезенням капіталу за межі України, таємним привласненням і скупкою 
землі, іншої нерухомості, а також видиме й невидиме прстосування управлінських 
державних схем до нових умов на, поки що, старій ідеології розвитку України. А в 
дійсності цієї ідеології як такої немає, бо політика сучасних партій – це КПРС в роздріб, 
а сааме: керівник партії як вождь чи новоявлений фюрер з командою. 

 
Запитання 
Що треба зробити в даній ситуації, коли в сучасній системі створення «нової» 

парламентсько–президентської форми правління в Україні треба здійснити реформи? І 
чи допоможе тут люстрація і те законодавство, що має її забезпечити? 

 
Відповідь 
Президенту України Порошенку П. О., за моїм глибоким переконанням, не треба 

зупинятися чи відхилятися від реформ ні на найменший термін і під будь-якими 
мотивами чи підставами. Докорінні реформи та їх ефективність, за  які  стане весь 
народ, також знесуть на узбіччя і військові конфлікти та неоголошену війну.   

Реалії виборчої демократії народовладдя. В 1989-1990 роках як результат  
проведення могутньої освітньо-розяснювальної роботи серед виборців, надано  
пояснення правової ідеології народовладдя, достовірну історію її розвитку в  
підготовці знань виборців до зміни політичної системи. Лише тоді вся Україна отримала 
від народу довіру до всіх тоді існуючих політичних сил від Народного Руху України до 
прогресивного крила Компартії України, які стали або ставали на шлях демократичного 
розвитку України. Це було єднання політичних сил України, незважаючи на 
розбіжності у світоглядах їх досягнення. І це була основа для створення 
демократичних перемін, бо це були наші українці, наш народ і наші спільні дії за 
Україну. І саме так була проголошена і прийнята Декларація та розпочався процес 
становлення незалежності України і формування на її основі нової правосвідомості та 
народовладдя. 

Давайте уважно  прислухаємося до науковців та крупних спеціалістів у справі 
оновлення, а точніше відродження в Україні національних засад народовладдя через 
громадянське суспільство, правову державу з метою гарантій і захисту прав та свобод 
людини і громадянина. Тобто, як це було притаманно в козацтві України. Тут важливою 
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є колективна праця авторів під егідою Інституту законодавства Верховної Ради України 
– Коментар до Конституції України (Київ. 1996. – С., 178): 

1. «Зауважимо, що ця робота розпочалася набагато раніше, відразу ж після 
проголощення Декларації про державний суверенітет України… Уже 24 жовтня 
1990 року Верховна Рада прийняла постанову «Про Комісію по розробці нової 
Конституції Української РСР»  …Перед Президією Верховної Ради було поставлене 
завдання внести на розгляд сесії Верховної Ради в грудні 1991 року Концепцію нової 
Конституції» (див. Коментар до Конституції… Київ. 1996, с. 3-4). 

2. Фактично через 6 днів «1 листопада 1990 року на першому засіданні Комісії по 
розробці нової Конституції, яке вів тодішній Голова Верховної Ради Л. Кравчук, було 
наголошено, що новий Основний Закон на конституційному рівні закріпить основні 
положення Декларації про державний суверенітет України, стане надійним 
фундаментом розбудови суверенної правової держави» (там само, с. 4). 

3. «Відповідно  до Концепції Конституція мала грунтуватися на Декларації про 
державний суверенітет України, розвивати і конкретизувати її положення. Україна, 
зокрема, визначалася як суверенна держава, суть якої – становлення вади народу. 
Повновладдя народу мало здійснюватися на основі Конституції як безпосередньо, так і 
через депутатів, обраних до Верховної Ради України, а також через Ради місцевого 
самоврядування» (там само, с. 4. Зауважимо, що останнє речення дослівно взято 
авторами з розділу Декларації – НАРОДОВЛАДДЯ).  

4. «З Концепції також випливало, що Конституція покликана підтвердити волю і 
рішучість народу України забезпечити гідні людини умови життя, утвердити 
справедливее демократичнее суспільство, - вільну, суверену, миролюбну правову 
державу, відкриту для міжнародного співробітництва… створити міцну державу, де 
були б сильними законодавча, виконавча і судова влади, спрямовані на забезпечення 
і захист прав людини і громадянина»(там само, с.5). Такі є факти. 

Слід зауважити, що вже в лютому місяці 1991 року Конституційна комісія 
Верховної Ради України вже приступила до розгляду проекту Концепції нової 
Конституції України з урахуванням зауважень і пропозицій, що були висловлені 
народними депутатами України та мною особисто як ідеологом і автором проекту 
Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя в Україні.  

5. Окрім цього, на мою пропозицію про оприлюднення проекту Концепції та її 
обговорення з виборцями на мажоритарних округах в усіх областях України й 
підведення підсумків Президією Верховної Ради України, Президією Верховної Ради 
України мені було доручено організувати науково-практичну конференцію. Автори 
Коментаря нової Конституції зазначають ці події: «З метою широкої і всебічної 
апробації розробленого проекту нової Конституції Президія Верховної Ради… 
прийняла постанову від 18 березня 1991 року «Про проведення республіканської 
конференції на тему «Концепція і принципи нової Конституції Української РСР». 
Конференція відбулася 18-20 квітня 1991 року, виробила ряд цікавих і конкретних 
рекомендацій» (там же,с.6). У названому творі вони зазначені. 
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6. Їх значимість і актуальність визначена Верховною Радою України, яка 21 
травня 1991 року розглянула Концепцію нової Конституції України, одобрила її, 
визначивши основні принципи і доручила Конституційній комісії доопрацювати 
Концепцію з урахуванням обговорення та винести на остаточне обговорення 
Верховною Радою 19 червня 1991 року, яка ухвалила її з  шістьма принципами:  

«Перший - нова Конституція повинна грунтуватися на Декларації про 
державний суверенітет України, закріпити, розвинути і конкретизувати її 
положення. Через всю Конституцію мають бути проведені ідеї правової держави. 

Другий - в центрі уваги нова Конституції  має бути людина як соціальна 
цінність, її права та свободи та їх гарантії. Основним об’єктом конституційного 
регулювання є відносини між громадянином, державою і суспільством. Регулювання 
Конституцією цих та інших відносин спрямовувалося на забезпечення умов життя, 
гідних людини, формування громадянського суспільства. 

Третій – Конституція має визначати пріоритет загальнолюдських 
цінностей, закріпити принципи  соціальної справедливості, утвердити 
демократичний і гуманістичний вибір народу України, чітко показати прихильність 
України загальновизнаним нормам міжнародного права. 

Четвертий –норми нової Конституції повинні бути нормами прямої дії. 
Встановлювалося, що неприпустимо відмовлятися від їх застосування внаслідок 
відсутності конкретизуючих законів або інших нормативних актів. 

Пятий – нова Конституція має бути стабільною. Для цього передбачався 
жорсткий механізм її змін і доповнень… 

Шостий – для забезпечення стабільності та ефективності Консти-туції має 
бути запроваджений  інститут конституційних законів, по-силання на які 
міститимуться в тексті самої Конституції» (там само с. 6-7). 

7. Реалізовуючи принципи Концепції нової Конституції, на підставі проведеної 
науково-практичної конференції з участю представників зарубіжних країн, додаткових 
досліджень та зауважень, мною як членом Конституційної комісії, було подано 
пропозиції про ідеї і структуру нової  Конституції, які були розглянуті на Конституційній 
комісії та позитивно сприйняті нею в остаточно обговореній та уточненій редакції, що 
отримала досконалу завершальну структуру, зокрема, перший розділ «Засади 
конституційного ладу», розділ другий –«Права людини і громадянина», розділ третій 
– «Громадянське суспільство і держава». 

На цих розділах необхідно зосередити особливу увагу, оскільки після «Засад 
конституційного ладу» (розділ І) як основоположних принципів формування змісту 
нової Конституції на основі Декларації, на першому місці конкретизованих статей було 
визначено конституційне регулювання головних надбань демократії в Україні, 
відображених в Декларації. Це гарантії і захист прав і свобод громадян та статусу і 
взаємодії  громадянського суспільства і держави, де пріоритет має суспільство. 

Думаю, що настав час сформувати Президенту України Порошенку П.О. не 
тільки план мирних дій. Як талановитий політик, він здобув заслужений високий 
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рейтинг і  досягнення в зовнішній політичній діяльності, але його ще очікують не менш 
головні завдання- становленням як державного діяча в українському суспільстві 
і державі, щоб суспільство стало громадянським, демократично-самоврядним і 
соціальним, а держава – правовою з історичними надбаннями Київської Русі, Козацтва 
України і сучасних національних дадбань. Це рівновелике до зовнішнього 
співвідношення спокою  всередині країни, гарантій і захисту право та свобод людини і 
громадянина. Мудрість державного діяча –  це вклад в історичну спадщину 
величі  народу України.   

Треба без емоцій і своєчасно та ефективніше усувати помилки такі як 
поверховий закон про люстрацію, бо не можна мільйони людей ставити під підозру й 
можливостей розправ або помсти ні з політичної, ні юридичної точок зору. Така 
відповідальність має бути конкретизована, мотивована і відповідати Резолюції ПАРЕ, 
Вказівкам ПАРЕ та судовій практиці як по національному законодавству і 
міжнародному праву, так і Європейському праву.  

 
Запитання 
Я знаю, що Ви співпрацювали з відомим журналістом, письменником і народним 

депутатом України Зайко Яковом Яковичем. Що Вас об’єднувало - професійного 
літератора і професійного юриста? Як він став мужнім учасником Майдану і Небесної 
Сотні, яка увійшла безсмерттям у вічність за Україну та її народ? Яке значення 
мають літописні книги як колективна творчість депутатів? 

 
Відповідь 
Доля абсолютної більшості народних депутатів України ХІІ(І) скликання, 

відданих народу України, книги засвідчують труднощі становлення незалежності 
України та її народу. Ми і романтично, і з реальними труднощами тодішнього життя 
побачили і відчули новий світогляд для майбутнього України. Теж саме було з 
громадянами. І вони, і ми, як колись в козацтві, вільно були обрані вільними виборцями 
й не залежали від класових партій, встановлених ними цензів та черги в їх 
проплачених списках. Цей процес показував Зайко Я. Я. через свої аналітичні, іноді 
емоційні, на мою думку, репортажі з усіма категоріями громадян: простими людьми, 
депутатами всіх рівнів, керівниками держави (колишніми й сучасними до початку 2014 
року),  в яких брав інтерв’ю незалежно від їх оцінки подій.  

Моя ніша – це інший вимір досліджень. Це співпраця і протистояння із 
заполітизованими керівниками, державними діячами, включаючи секретарів ЦК КПРС, 
Компартії України, Київського міському партії та райкомів партії, секретарів парткомів і 
партійних організації, а також  з їх співробітниками.  

Окрема тема – керівники радянських органів влади на місцях і в регіонах з їх 
ввласним та співробітників партіотизмом. Але, основа-основ,- це звичайні люди, 
козацькі нащадки! Відкриті, задушевні, щирі почуттями і серцем, сильні духом, рішучі 
допомогти і захистити. Якщо покарати, то справедливо. Я багато бачив, знав і знаю 
через професійну діяльність, участь в тисячах справ у якості слідчого прокурора, судді 
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загальної юрисдикції та міжнародного суду..  
З Яковом Яковичем нас познайомила творчість в пошуках істини і встановлення 

справедливості: його критично-епосна літературна з цих вічно актуальних питань і 
проблем, а моя – наукова та педагогічна й дослідницька діяльність з порівняльними 
аналізами історії права народів багатьох віків, від стародавнього права первинних 
суспільств, козацьких звичаїв і традицій, до сучасного права та первинних і теперішніх 
основ юстиції в так званих класичних і ординарних суспільствах і державах, а також в 
порівняльному пізнанні змісту законотворчості народу та законопроектній роботі і 
законах держав різних епох, розвитку і боротьби за демократію. 

Ця різноманітність професій не розєднувала нас, не протиставляла в 
переконаннях, але досить вдало поєднувала наші зусилля й наміри пізнати й 
депутатську істину та їх статус. Це допомогло осмислити «мадридський двір» та  ще 
чимало таємниць відкритої і підпільної столиці Києва й зробити свої висновки: 

1. Чому саме в першій половині 1994 року маніпулятори і політики держави та їх 
влада не просто припинили повноваження Верховної Ради України, а цинічно 
познущалися над народом і абсолютною більшістю депутатів всіх рівнів? 
Аналіз подій засвідчує. Ми стикнулися з системою «айсбергів» зла, де їх підводна 
частина постійно більша за їх поверхню, блискуча на Сонці, але смертю загрожує  
зіткненням з підводною частиною. Долею «Титаніка» нищать Україну. Не вийде!!! 

2. Хто, чому і за чиєю вказівкою організував виключення з проекту нової 
Конституції України такої основоположної її  глави як «Громадянське суспільство і 
держава», а  заодно і дев’яти конституційних статей з деталізованими нормами 
регулювання відносин між суспільством як первинною історичною cоціальною 
основою народу і державою, яка історично виникла набагато пізніше і має бути 
виконавцем волі людей, народу і суспільства. Історично- це додержавні часи і таким 
буде майбутнє.  

Саме для цієї глави підготовлено і передбачалося закріпити конституційне 
визначення правового статусу козацтва та регулювання козацьких суспільних 
відносин. Історія досліджень і їх висновки засвідчили, що спочатку диктатори з 
прибічниками і спадкоємцями, а потім партократія з вождями завжди ставили свої 
інтереси в державі над суспільством і людиною. Це вони підступно, протиправно й 
всупереч людським цінностям та природному праву, змінили ситуацію на користь 
держави. Звідси є очевидним, хто і на якому рівні та яким чином сприяв цим 
перемінам. В Україні такі ж особи, лише з іншими назвами і титулами, давали керівні 
вказівки підлеглим виключити з проекту нової Конституції України названу главу і статті 
Основного Закону України. Мотив — позбавити людину і народ конституційного 
захисту. 

3. Бо диктатори, незалежно від історичних періодів, назв і посад, зоологічно 
боялися козацтва як найбільш самоврядного і самодостатнього  та адаптованого 
соціального формування. Ті державні діячі або їх оточення, які розуміли саме таке 
значення і роль козацтва знаходили з ним шляхи співпраці та заохочення, але знали і 
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те, що козацтво в основі, за своїм образом життя і способами діяльності виконувало 
охоронну, захисну та миротворчу місії. Тому козацькі військові формування залучалися 
до охорони кордонів, військової служби. Вони лише в певних умовах були елітним 
військом і брали участь у війнах. Козацтво України має  і безцінний досвід більше 
позитивного, але є випадки і негативного характеру.  

4. У цілому, як підтверджують дослідження історичних події, козацтво було і є,  
за віковими традиціями та призначенням, основою українського суспільства. 
Козацтво історично зберегло суспільні й військові надбання Київської Русі у найважчі 
часи міжусобиць і монголо-татарської навали і лише в силу обставин змушено було 
вести бойові дії. Найяскравіший приклад – національна визвольна боротьба за часів 
Богдана Хмельницького, коли цей визначний полководець відновив кордони України і 
не направляв війська на захоплення країн інших народів.  

5. Окремо зазначу, що дослідження правової історій козацтва, гетьманських 
універсалів, Конституції Пилипа Орлика 1710 року, «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ», універсалів Центральної Ради України (насамперед, 4-го й 3-х 
попередніх), порівняння з Всезагальною декларацією ООН (1948), історичними 
матеріалами для проекту Альтернативного  Закону України про вибори органів 
народовладдя тощо. Всі вони пов’язані з пізнанням розвитку козацтва України та його 
суспільства. Про це засвідчує і назва мого авторського проекту - Декларація «Про 
народовладдя і суверенітет України», який був представлений Верховній Раді 
України (див. літописний твір AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет 
України. 1990-2010. Київ. «Освіта України». 2011. Т. І-ІІ, с. 417-420).  

6. Упродовж 1989-1990 років за ідеологію народовладдя в Україні, іншими 
словами – систему ідей про практичну передачу влади народу України, розуміння 
повноважень народу як джерела влади, суверенітету суспільства та його пріоритету 
над державою, велась гостра інтелектуальна боротьба за розуміння цих історичних 
понять та їх реального змісту. В  результаті тривалих дискусій вдалося об’єднати 
абсолютну більшість в кожній з цих груп і, в цілому, всіх політичних опонентів й на цих 
умовах було прийнято остаточну назву історичного документа – «Декларація про 
державний суверенітет України», наповнивши, все-таки, в головних положеннях  
Декларації необхідний зміст,  надіючись на те, що в новій Конституції названі та інші 
поняття отримають його відповідне історії розкриття. 

7. Яків Зайко був безстрашною людиною в намірах досягти справедливості, 
вияснити обставини й причини вчинення протиетичних або протиправних дій від 
посадовців чи політиків. Це він домігся отримати інтерв’ю в колишнього керівництва 
КДБ про проникнення і вербовку КДБ серед письменників і журналістів, про негивну 
роль Кравчука Л.М., дії Д. Павличка, І. Драча та інших таких демократів.Бажання 
розібратися  в реальних умова привело його і на Майдан. Цінність книг-літописів у тім, 
щоб сказати правду людям, відтворити достовірність історичних подій, опублікувати 
архівні документи та причини їх втрати тощо. 
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Запитання 
Ознайомлення з Концепцією нової Конституції і варіантом опублікованого  

проекту нової Конституції України, публікаціями проведених наукових і науково-   
практичних конференцій, виступами науковців і спеціалістів та новоприйнятою 
Конституцією України в 1996 році виявлено, що з її Преамбули виключено навіть згадку 
про посилання на Декларацію, в положеннях якої закріплено, що Декларація є 
основою нової Конституції України та її принципи будуть реалізовані. Проте цього 
не сталося і тепер не пояснюють чому. Така ж сама ситуація з розбудовою 
громадянського суспільства, відповідно і з закріпленням статусу козацтва. 
Також знищено главу про взаємодію громадянського суспільства і правової  
держави та регулюванням цих необхідних для демократіїї відносин. Чому саме так 
сталося? Які цьому причини? 

 
Відповідь 
Основна причина злодійського знищення в тексті проекту нової Конституції 

України посилання на Декларацію не тільки в тім, що не просто не бажали, а цьому 
протистояли: Кравчук, Плющ, Кучма, Мороз з їх однодумцями. Вони всіма силами 
намагалися прискорити приватизацію (в народі правильно перефразували – 
прихватизацію) і такими способами, з допомогою злочинних схем, ці протиправні дії 
вчинялися ще в ході підготовки проекту нової Конституції України. Політика небагатьох 
активно реалізовувалася і завершив її Янукович в 2013 році. Ось чому ці «патріоти» 
створювали корупцію, тіньову економіку, «команду» валютних  мільярдерів і 
мільйонерів, здійснювали рейдерство в промисловості та сільському господарстві,  
вивозили капітал в офшорні зони, підпільно торгували землею і т. ін. 

Тут діяли не тільки вищі керівники держави, тут запровджували і розвивали 
системну корупцію, чинили злочини, включаючи і державні. Реально - це  було 
вчинення злочинів проти народу і демократії. Якщо прийняті на основі Декларації 
закони закріплювали норми про збереження народно-господарських комплексів і, 
зокрема, Закон України про економічну самостійність України прямо «визначає 
економічний статус і страегію соціально-економічного розвитку в інтересах 
народу України» (ст. 1), то зрозуміло, що такі основоположні засади повинні були бути 
прямо закріплені в новій Конституції України, оскільки  «Декларація є основою для 
нової Конституції України, законів України і визначає позиції Республіки при 
укладені міжнародних угод» (AVE, UKRAINA! Декларація… с. 948). Це означало, що і 
при прийняті статусу козацтва ці вимоги сприяли б його розвитку. 

Звідси стає очевидним, що виключення Декларації з норм і положень 
Конституції України є одним і тим же ланцюгом правопорушницьких дій ще не названих 
й названих вище осіб. Звернемося до одного з противників народовладдя. Ось що про 
це пише теоретично підготовлений і неординарний прибічник президентської влади 
Медведчук В.В. в своїй монографії «Громадянське суспільство: Український вибір». 
Київ.2012.–С., 568. В розділі другому зазначено, що «У проекті Конституції України, 
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винесеному Верховною Радою України на всенародне обговорення в редакції від 1 
липня 1992 року, третій розділ мав назву «Громадянське суспільство і держава» і 
містив у собі вісім глав (загальні положення; власність; підприємництво; екологічна 
безпека; сім’я; освіта; наука і культура; громадські об’єднання; свобода інформації). 
Потім цей розділ (з певними змінами) був перенесений у проекти Конституції в редакції 
від 27 травня 1993 року та від 26 жовтня 1993 року. Зрештою, цей розділ не потрапив 
до тексту Конституції України 1996 року. Насправді, він зник ще у проекті Конституції в 
редакції від 15 листопада 1995 року, який був схвалений Конституційною комісією 
України 23 листопада 1995 року»(див.розд. 2, параграф 2.1. Громадянське 
суспільство…с.198). 

Цей заступник Голови Верховної Ради України і після «бархатної революції» - 
глава адміністрації Президента України у цій же праці побічно визнає і робить науково 
важливий висновок, «що вже у той час науково та юридично громадскістю 
усвідомлювалась роль і значення громадянського суспільства як однієї з 
фундаментальних категорій вітчизняної науки. Ця тенденція збереглася й нині».  

Нам же залишається лише уточнити й доповнити, що тексти вищеназваних 
редакцій до 15-23 листопада1995 року розроблені і сформульовані Верховною Радою 
України ХІІ(І) скликання і затверджені Конституційною комісією України за моєї участі, 
членом якої я був. 

Тому маю всі підстави стверджувати, що за період наукових досліджень до 1989 
року проблеми суспільство-держава і її обгрунтування та розкриття в 
законотворчому формулюванні норм і положень проекту Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя з його публікацією у вересні 1989 року 
головна роль відведена саме громадянському суспільству з його традиціями часів 
Київської Русі і розвитку Козацтва України як продовження кращих тенденцій розвитку 
українського громадянського суспільства. Про це в певній мірі, згідно меж 
персоніфікованої, з метою відродження козацтва, тематики твору було зроблено мої 
висновки в анотації, а в співавторстві з науковцем Р. Коцюбою опубліковано статтю - 
«Антична Київська Русь і Козацтво України – єдине історичне явище» (Козацьке 
братство. Лицарі України. Братіслава. 2014, с. 2-21).  

Таким непростим у тих умовах був процесс формування ідеології народовладдя, 
історичним зразком, життєйською геніальною простотою якого є і було громадянське 
суспільство козацтва.Це те козацьке громадянське суспільство, яке забезпечило і 
зберегло основи Київської Русі з народами України, Білорусії та Росії й інших країн, де 
існувало та існує козацтво. Тому таке   козацтво нещадно і знищувалося ідеологією 
більшовизму. Особлива активізація фізичного знищення розпочалася з періоду 
підписання Ульяновим-Леніним і Я. Свердловим  декрету РНК РРФСР від 24 
листопада 1917 року «Про знищення привілейованих станів і громадянських чинів». 
Процес нищення козацтва охопив період з 1917 по 1953 рік. А з цього часу в Україні 
відбувається процесс замовчування козацтва. 
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Запитання 
У книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» є чимало питань про 

Ваше козацьке походження (с.7-14). Вказують прізвища родин:  Козак (прапрадідів), 
Литвиненко (прадіди і діди), Коцюба (прапрадіди, діди, батьки), Дубинські. Чому? 

 
Відповідь 
У прадідів були сімейні документи про їх козацьке походження. Про них знали 

мати і батько. На жаль, ці й інші документи знищила велика пожежа влітку 1932 року, 
коли в козацькому селі сухим й жарким літом згоріло больше 15 будинків, де 
проживала козацька рідня на Вінниччині в селі Іванківці. Село велике і з охоронними 
башнями й дуже високою вежою, бо його місце  в окрузі мало, скажімо, стратегічне 
розташування. Це значна височина, яка оточена річками з трьох сторін: сходу,півдня і 
заходу. Тому, з давніх часів, була охоронна служба, а згодом - козацькі варти. Про моє 
родове древо публікації містять й такі факти: 

-з розповідей та спогадів Литвиненко Степаниди (бабуся по материнской линії), 
записів найстаршого в роду Омеляна Коцюби, розповіді моєї матері Коцюби 
(Литвиненко) Віри та її рідних – старшого брата Бориса и сестри Надії й інших родичів, 
а також найстаріших людей села. Їх загальна думка, що після жорстокого знищення 
Запорізької й інших Січей, в селі Іванківцях поселилися козацькі сім’ї, а серед них і сім’ї 
родів Коцюбів и Козаків (дівоче прізвище бабусі Степаниди). Заміж вона вийшла за 
Литвиненка Івана, рід якого за походженням теж козацьий. Прадід  Филимон Коцюба з 
козаків Запоріжської Січі. У козаків був священний звичай. Як бы не розкидала їх доля 
в різні місця чи краї – вони завжди підтримували родинні зв’язки та родичалися між 
козацькими родами. Про це сказано в публікаціях відомого письменника, родом із 
Запорізької Січі письменника Олександра Гіляровского (дядя Гіляй) про своїх родичів. 
Це ще одне свідчення: діяв неписаний суворий звичай-берегти і продовжувати рід 
козацький; 

- прадід Степаниди  Козак – Іван Козак поселився за декілька кілометрів від села 
Іванковець, на березі красивої річки і на відведеній ему землі великого громадського 
масиву з могутнім дубовим лісом для домашньої садиби. Землю йому виділили за 
козацькі бойові заслуги (очевидно, як видно зі спогадів про його знання мов, окрім 
рідної української, - польської, російської, татарської (спогади членів батьківського і 
маминого роду, прадід був сотником особливої сотні знаменитих запорізьких козаків). 
На виділеній для садиби землі  з дубовим гаєм він побудував велику добротну хату, 
камінний льох, кузню, змонтував молотилку для зернових та вибудував господарські 
будови і споруди (баню, млин, комори тощо). Йому за все це господарство і за 
поєднання назв: «козак» за походженням, «Козак» за прізвищем і проживання в 
дубовому лісі в селі дали прозвище «Дубинский». Тобто, він не походив за соціальним 
станом від Дубинських і в їх козацькому роду таких не було. Вони в селі та по всій 
окрузі були заслуженими козаками. Очевидно, що всі вони поважали своє родове та 
соціальне походження і слідкували за дотриманням родових традицій, бо за цими 
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назвами їх записували і в козацьких реєстрах і зберігали відомості в реєстрових 
документах, хоча памятали і прозвища. 

 - з часом син прадіда, також Іван (за звичаєм старшого сина, із-за поваги до 
роду і уставлених традицій старшиго сина называли именем діда або батька), з сім’єю 
(очевидно збільшився рід за рахунок новоутворених сімей переселился в центр села). 
Нові сім’ї з родичами побудували будинки і займалися сільским господарством. 
Вирощували і коней, відбираючи верхових та навчаючи їх для бойових дій під сідлом з 
виконанням  рухів козака і його голосових наказів. Там завжди шанували і зберігали та 
охроняли козацкий спосіб життя–свободолюбивий і  незалежний, одночасно 
дотримуючись поваги до односельчан і влади. Але довго в селі  передавали с вуст у 
вуста, що козак Дубинский за нанесену йому від  попа образу (той не хотів здійснити в 
церкві обряд шлюбного вінчання його доньки, козачки с козаком, допоки вона не 
відпрацює в полі на жнивах встановлену ним кількість днівй), підняв левою рукою 
огрядного батюшку за бороду, бережливо переніс його через вулицю до церкви і 
сказав священнику: «Тут ти маєш свою власду та господарюєш, але не в коазацких 
звичаях».Ніхто не осудив цей поступок; 

- суть такої поведінки в тім, що козаки були вільними, а тому не мирилися з 
підневільним трудом або експлуатацією (добровільно помогти могли завжди). Через це 
бувалий воїн і був обурений про підневільний труд. Не помогло батюшці і звернення до 
місцевого начальства і до царського пристава. Коли той приїхав у село (заодно 
привозив і «жалування» — гроші за заслуги за захист «отечества»), то Іван Козак 
одягнувся в святкову козацьку одежу, взяв зброю та поїхав в ліс на друге село, 
повернувшись лише після від’їзду пристава. Таким чином, гордий козак не підкорився 
ні попові, ні вступив у спір з царським  приставом, а гідно зберіг незалежною 
поведінкою свою козацьку честь і повагу до його сім’ї і козацьких традицій. А батюшка 
зрозумів, що пристав і козак знали один одного як відносно честі, так і служби. Він дав 
згоду на проведенння церковного вінчання доньки без відробітку на його полях. Так і 
примирилися козак, козачка і церковний служитель. 

 
Запитання 
Враховуючи, що наш діалог ведеться і в зв’язку з Вашим 75-річним ювілеєм, 

бажано було б, щоб Ви детальніше відтворили зібрані Вами і козацькими родичами 
відомості про козацьке родовідне походження, бо так багато втрачено в родинах, 
суспільсті й державі про козацтво України. Які Ваші думки з цього приводу? 

 
Відповідь 
Дякую за таку увагу до козацтва і до мене особисто. Це, якщо розглядати такі 

питання у перспективі відродження козацьких звичаїв, традиції, національної історії 
України, то тут всенародна соціальна громадянська проблема майбутнього України. Бо 
без правдивого минулого і його достовірного відтворення людьми в персоналіях родів і 
сімей не можна передбачити перспектив ідеології майбутнього. Це і культура людини, 
духовна спадщина сім’ї, народу, суспільства  та їх держави. 
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Щоб відновити довіру між людьми, і народу до влади, треба запропонувати 
кожному громадянину, особливо громадським об’єднанням чи іншим утворенням, 
разом з місцевими органами самоврядування (державні органи поки що зайняті 
політичними розборками), зайнятися своїм минулим для свого та України майбутнього. 
Це і внесе психологічний перелом у відновлення довіри до всіх. А факти потребують 
вияснення. Чому сталося цинічне нищення  Декларації,  хто організовував і вчинив такі 
ж маніпуляції з підробки розглянутого й затвердженого Конституційною комісією 
Верховної Ради проекту нової Конституції України? Хто саме і як здійснював злочинні 
дії в законопроектній діяльності самого парламенту? Хто в лютому 1992 р. 
сфальсифікував Постанову Верховної Ради України про скасування всенародного 
свята  - Дня проголошення незалежності України. 

 
Запитання 
 Ситуація дуже тривожна в Україні і думаю, що це важливі пропозиції. І все ж,  

давайте завершимо питання про Вашу родословну, щоб люди  відчували були   
впевнені в собі як Ви особисто. Тому і ведете постійну боротьбу з козацькою твердістю 
і переконаннями за наше майбутнє. Є незаперечним, що наше козацьке минуле спасло 
Україну, духовно спасає і зараз, але з проголошенням незалежності керівники держави 
партійного  гатунку захопили владу, отримували гетьманську булаву як символ 
козацької влади, але нічого не зробии і не всі знають козацький гімн. Не виконують 
історичної місії відродження та розвитку козацтва. Правда, сучасні  вже почали співати, 
але ще не згадують про козацтво і не виконують обов’язку. А Янукович скасував 
президентські укази, створив унтер-офіцерське управління козацтвом і кишеньково-
послушну координаційну раду. Як далі діяти?   

 
Відповідь 
Тут два основних питання. Спочатку дам відповідь на перше, точніше, продовжу 

відповідати про власну родословну. Ви правильно ставите питання, що кожному треба 
подивитися у своє козацьке минуле, замислитися над поступками своїх козацьких 
батьків і дідусів. Задуматися для сьогоднішнього і майбутнього, оцінити  якою 
духовною силою вони володіли, щоб зберегти нам українську природу, плодючу 
землю, чисту воду і повітря та встановити такі порядки, щоб ми своїм дітям 
забезпечили здоровий спосіб життя, благодатну навколишню природу.  

На зустрічах з досвіченими козаками й козачками вони щиро й відверто говори 
про нашу родову традицію бути разом і в єдності. Не раз життя підтверджувало ці 
істини, це підтвердили старі казацькі родичі прапрадідовских сімей села та їх 
родословна з материнської лінії, що пов’язана  з походженням козаків зв 
Чертомлинської Січі (очевидно створилося дальнє козацьке родство), оскільки рідна 
сестра моєї матері, Надія Литвиненко, після шлюбу - Видишко, коли взнала, що 
проявлено інтерес до історії наших козацьких родів та сімей, то перед тим як зустрітися 
в хаті мого брата, прийшла в святковій  українській ручної роботи одежі, старовинній 
чудово вишитій сорочці, старовинній плахті і в квітчастій шерстяній хустині з довгими 
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тороками. Три дні вона так приходила  до хати брата й розповідала нам про наше 
козацьке походження, про великий рід, великі козацькі сім’ї. Надія Видишко мала 
феноменальну пам’ять і її  недаром козаки в селі називали домашнім архівом за 
знання гілок і коріння козацьких родів. Вона із захопленням розповідала, що їх прадід 
захищав кордони, відстоявав Україну в боях та ходив у визвольні  козацькі походи на 
татар і турок. Воював і під командуванням знаменитого Івана Сірка. У боях і походах 
прапрадіди були невтомними, мали поранення, але не полишали козаки ні шаблі, ні 
коня, ні козацької люльки. 

Все більше ставало відомо, що козаків з прізвищем Коцюба по батьківській лінії 
було дуже багато за походженням із запорізьких козацьких ковалів-зброярів часів Б. 
Хмельницкого. Вони і воїни, і ковалі (особлива козацька каста). Захист землі козацької, 
походи на татар, турок, боротьба с поляками (ляхами) була звичним їх ремеслом, 
козацькою славою і священним обов’язком захисту. Коцюбами їх звали за вічно 
необхідні ковльскі справи. Зброярі-воїни завжди мали справу з похідною кузнею на 
Запорізькій Січі і вони звично були засмаглі (темношкірі від сажі та кіптяви) й 
загорілими. Так їх і прозивали «коцюбами» (засіб  вигортати жарини) і з таким 
прозвищем записували в реєстр. Запорізьку Січ залишили, як і багато тисяч козаків, у 
1775 році після її зруйнування. Наші родини козаків спочатку поселилися в селищі 
Дерепчин, тепер Шаргородського району Вінницької області, а після перебралися в 
село Іванківці, Тиврівського району. 

Друге. Ми показали приклад виданням книги - Козацьке братство. Лицарі 
України, як звернення і запрошення до громадян приєднатися до відродження 
сімейних і родинних козацьких історій  та пізнання козацького родоводу. Мета - це 
відродження історії та сучасності козацького суспільства, яке в теперішній час з 1990 
року є безправним, а козацтво без правового статусу. Таке становище ще більше 
погіршилося з підступним знищенням в проекті розділу Конституції «Суспільство і 
держава». Козацтво України такими діями принижено і такі дії є підступним ударом, 
спрямований на політичне і психологічне продовження ленінсько-сталінського 
геноциду козацтва, який більшовики розпочали в 1917 році й продовжували до 1953 
року, припинивши його зі смертю Джуашвілі-Сталіна.  

Фактично і юридично козацтво знищувалося фізично і десятки мільйонів козаків 
загинуло в революціях, повстаннях, громадянській війні, голодоморах. В Україні 
здійснювався масштабний плацдарм і територія після геноциду, що планувалася 
виконати комплексно, через підневільну працю, голодомори (1921-1922), (1932-
1933),(1946-1947) років, військові конфлікти й участь у війнах. Якби сталінські ресурси 
дозволили, то Україну чекала б доля татарського народу. Факт, що до цього часу 
достовірно не підраховано, скільки ж козацького народу, як і українців у цілому,  
загинуло в наполеонівській, першій та другій світових війнах. 

 
Запитання 
Як Ваші козацькі родини виживали у ці страшні періоди життя в Україні, як 
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зуміли берегти свої козацькі звичаї і традиції, спосіб козацького життя? Що зберегло 
Вашу єдність протягом віків і в родині, і в сімях, і навіть в сучасному розмитому, як Ви 
назвали, нелюдами суспільстві? 

 
Відповідь 
Стосовно нашого козацького роду старійшини (бабуся Степанида, дядько 

Григорій, Омелян, Петро і тітка Видишко Надія розповіли, що тільки в одній сім’ї з 
родини Козаків загинуло у першій світовій війні з чотирьох братів – троє. В цілому 
родина втратила більше десяти козаків, не рахуючи поранених з каліцтвом. Я ще не 
вивчив рідні Токарчуків, які теж були козаками і дід Павло Токарчук одружився з 
Оксаною, мабуть, доньці або внучці когось з Іванів роду Козака.Буду досліджувати. 

Перед другою світовою війною батьки проживали в селі, займалися сільским 
господарством. Батько, Коцюба Павло Филимонович, закінчив у Жмеринці курси 
машиністів паровоза. На початку війни в одному з рейсів эшалон разбомбили, батька 
було поранено. Загинув на фронті в 1944 году. Могилу батька ми розшукали з братом 
(розпочав саме він) через 25 років після війни. Мати працювала в колгоспі, стала 
інвалідом праці 2-й групи, важко хворіла і померла в 47 років. Ми з братом навчалися і 
працювали. Жили дружно, брат працював трактористом на  цілинних землях 
Казахстану, мав урядові нагороди. Ми завжди допомагали один одному.  

 
Запитання 
Як Ви стали науковцем-правником, чому вирішили зайнятися історичними 

правовими дослідженнями, а потім пройшди неординарний законотворчий шлях  
політика-науковця, який неодноразово виступав проти обидвох основних політичних 
сил як правих, так і лівих або захищаючи їх представників. Чому так? 

 
Відповідь 
Ви не знаєте, але мені такі ж самі запитання ставили неодноразово, особливо 

редакція журналу «Трибуна», зцікавившись моєю особистістю та діяльністю  
(змушений повторитися) як народного депутата України, голови Комісії Верховної Ради 
України з питань законодавства і законності, члена Президії  Верховної Ради України, 
кандидата юридичних наук, професора Национальной юридичної академії ім. 
Ярослава Мудрого, професора Академії муніципального управління, члена-
кореспондента Національної академії правових наук України, Генерального судді 
Міжнародного об’єднаного козацтва в серії «Политичні портрети іннтелекту 
України». Тоді представники редакції «Трибуни» провели зі мною  інтерв’ю і дали 
публікацію (№7-8,1998), попередньо «ознайомившись с офіційними документами, 
зустрівшись з депутатами, науковими працівниками, друзями, сусідами та 
родичами», а також «використавши власні спостереження, наукові і парламентські 
матеріали, публікації в періодичній пресі…» (див. книгу «Україна і народовладдя..., с. 
4). Журналісти редакції журналу зауважили, що офіційні джерела як присвячені, так і 
не присвячені Коцюбі О.П., дають цікаву неординарну оцінку його діям,  новаторству у 
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важливих досягненнях громадского, наукового і політичного життя. 
Щодо «лівих», «правих» і захисту тих чи інших представників, то тут відіграють 

роль не мої симпатії чи антипатії до  прибічників цих світоглядів, а рівень знань та їх 
ідеологічна підготовка. Представники названих ідеологій тут не відіграють політичної 
ролі. Це, як правило, люди, які є їх прибічниками, але за непослушання партійним 
«босам» чи власні думки їх переслідують. Я ж, захищаю. Ну, скажімо, при чому тут 
«комуняки», лікар чи тракторист, до теорії ленінського більшовизму або В. Шлемко– 
противник «комуняк» до діяльності «народної ради»? 

Інша справа - політичні сили. Перші  або «ліві» стали рабами більшовизму з 
ульяново-ленінською теорією класової боротьби, видаючи його за діалектику 
суспільного розвитку, що немає нічого спільного ні з вченнями стародавніх греків, ні з 
працями Канта, Гегеля, Локка, Маркса, Енгельса чи російського марксиста Плеханова, 
якого знищили. А Ульянов-Ленін, проповідуючи класову боротьбу, авантюрно видав 
себе за марксистаХХ-го віку, для підняття на боротьбу обездолені народні маси проти 
імущих як класу. Сам же, зі спільниками в цій спровокованій класовій боротьбі, 
здійснював захоплення влади насильницькими способами, організовуючи: терор, 
повстання, революції, репресії до своїх же - інакомислячих. 

Другі або «праві» – крайні прибічники приватизації та приватної власності і, як 
представники скривджених верств,  стали непримиренними супротивниками лівих сили 
і почали трощити все, що було створено навіть позитивного при політичній владі лівих. 
Наприклад, кооперативи (колгоспи) як спеціалізовані господарства знищили, а Східні 
німці зберегли всі кооперативи, дали нові технології, скоротили адмінперсонал й 
успішно розвиваються. Цих фактів безліч!     

 
Запитання 
Яким власним досягненням і надбанням Ви приділяєте найбільшу увагу для 

забезпечення перспектив нинішнього і майбутного розвитку України? Чому саме ці 
надбання мають бути сприйняті громадянами та нашим українським суспільством?  

 
Відповідь 
У відповідях на ці складні запитання, для мене особисто, відповідаю, що я 

керуюся не мріями чи задумами реально не здійсненних побажань, а результатами 
виконаних науково-практичних досліджень та їх реалізацією в життя. Спочатку 
посилаюсь на ті факти і події та їх оцінку досвідченими й прискіпливими журналістами. 
Вони з редакцією розпочали оцінювати мої надбання і зазначили, що Олександр 
Коцюба впровадив у  складні часи політичної боротьби за незлежність нашої держави 
основи виборчого права громадян, сформульованого в проекті Альтернативного 
закону про вибори органів народовладдя в Україні (ред.-1988). Він є співавтором 
Декларації про державний суверенітет України, Акта незалежності України, Концепції 
нової Конституції Украиїни (с.2) та найважливіших правових актів становлення 
незалежності нашої держави, а сьогодні–один з головних разробників найбільш 
важливих законів України (там само с. 2). Дозволю собі зауважити, що журналісти 
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значну увагу приділили поняттю незалежності «держави», тобто так, як названо в 
Декларації «про державний суверенітет», а мої дослідження стосувалися в основі прав 
і свобод людини, суверенітету українського народу і суспільства, в середовищі яких 
формується і держава. На це я дам відповідь окремо, що лише доповнить інтерв’ю.  

Журналісти, провіши своє дослідження, зробили і такі висновки: «Оцінюючи з 
висоти нинішні подій, які здійснювалися в Україні під час здобуття її незалежності 
та суверенітету, розглядаючи такі події спокійніше і більш виважено через вісім 
нелегких років становлення держави, ми роздумували над фактами й поступками 
людей різних рангів, звань і посад – хто та яким чином себе поводив, які здійснював 
поступки в найбільш критичних небезпечних і невідкладних ситуаціях. І зовсім по 
іншому розглядається роль і значення особистостей, котрі взяли на себе 
відповідальність вистояти, не втратити людської гідності та порядності, 
захистити людей, зберегти людські якості, допомогти іншим, а головне, 
продовжити наши українські найстародавніші святині – звичаї і традиції, щоб 
український рід відкрив власне обличчя, свій авторитет у великій сім’ї народів» (там 
само с.,3). Такими були вивсновки досвідчених і професійно відомих журналістів, 
виважених та розсудливих людей. 

Оскільки на початку відповіді було моє запевнення «я дам відповідь окремо» про 
суверенітет народу і суспільства, то виконую свою доповнюючу обіцянку.  

Думаю, що з часом і розглядом на відстані здійсненого політичного блуду:  
б) жорстоких лівих з ідеологією більшовизму в СРСР, на власне збудованій 

ідеології на базі ленінізму-сталінізму, або надуманих ідеях та обмежених переконаннях 
вічних класових революціонерів, особливо політичних «вождів-мрійників» про кроваву 
світову революцію з перемогою диктатури пролетаріату;  

б) ідеологічно малограмотних правих, спритних до захопленнях влади і посад, 
якими не вміють користатися на єдність. Показовий приклад Л.Кравчука, який 
лицемірно і цинічно: відрікся від КПРС-КПУ; зрадив мільйони ні в чому не винних 
рядових однопартійців і перекинувся до правих із закордонною підтримкою; використав 
посади Голови Верховної Ради, голови і співголови Конституційної комісії України з 
метою відмови від реалізації Декларації і встаноновлення в Україні народовладдя; 
зловживав посадою Президента України, прийнявши 19 указів для створення 
незаконного збагачення сумнівними ділками і розпродажу Чорноморського 
пароходства, санація якого триває і до цього часу;  вчинення чергової зради всього 
українського депутатського корпусу незаконним і неконституційним достровоким 
розпуском Верховної Ради України; умисга неповна реалізація положень Декларації 
для конкретизації в нормах конституційних статей нової Конституції України; створення 
тяганини з прийняттям нової Конституції України і сприяння виключенню з її проекту 
розділу «Суспільство і держава», що привели народ до загрозливого для людей 
зубожіння, а Україну до корупції і кризи, розвалу Збройних Сил України і розгулу 
злочинності.   

 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
26 

 

Запитання 
Які емоції, оптимізм чи песимізм викликало у Вас інтерв’ю  доскіпливих 

журналістів про стан справ ще тоді в Україні, про причини не тільки замовчування 
козацтва, але і протистояння йому у вищій владі держави, неприйняття Закону?  

Відповідь 
Безумовно приємно, коли про людей і про мене кажуть і пишуть щось позитивне 

і хороше. Так, в інтерв’ю є вислови журналістів: «Серед таких людей ми визначили 
Олександра Павловича КОЦЮБУ, врівноваженого і розсудливого наукового 
працівника та політика. Він завжди зі своїм родом, друзями, сосідами, завжди серед 
людей. Думка про нього: «Це наша надійна і порядна людинак!». А в цілому на душі 
боляче і дуже тривожне враження, бо журналісти, сконцентрувавши матеріали, 
розкрили не тільки панораму бід в Україні, не через наш працьовитий і талановитий 
народ, а хаос і прихватизацію, корупцію і хабарництво, безвідповідальність керівників 
влади державі. Саме вони тримають народ без інформації, без належної правової 
освіти, знань про права і свободи, належний порядок виконання зобов’язань, 
створюють умови для корупції і безвідповідальності, поставили в залежність від влади 
правоохоронні органи і суди. 

 
Запитання 
Головний редактор «Трибуни» присвятила Вам віршовані рядки. Звідкіля у цієї 

солідної за віком людини такі емоційні до козацтва враження? 
 
Відповідь 
Меншун В.І. - принципова і відповідальна людина, займала високі державні 

посади, має міцну сім’ю, виховала доньку і внуків. Вона проводила бесіди з 
депутатами, науковцями, була у моїх сусідів і ця козацька єдність, мабуть, вразила її 
жіночі та чисто людські, чесні та  серйозні переосмислення. Дійсно, як творча 
журналістка і головний редактор журналу «Трибуна» зі своїх власних бачень 
присвятила мені невеликий вірш про козацьку стійкість і мужність, про пошуки істини і 
справедливості, про правдолюбність, а також продовжила про загальне переконання, 
що такі мої риси характеру: «…точно разкривають внутрішню суть героя нарису, 
якого поважають як батька доброго сім’янина, спеціліста та порадника, стійкого 
політичного бійця і вірного товариша, глибинного дослідника і хорошого 
організатора» (там само с., 3). Я безмежно вдячний цим журналісткам, Валентині 
Іванівні Меншун і Валентині Іванівні Сизарєвій, за розуміння козацької сутті життя, 
козацької честі та гідності, єдності в родині та суспільстві. 

 
Запитання 
Стосовно Вас далі йшов активний перехресний діалог і ініціативу взяла 

журналістка В. І. Сизарєва – оглядач солідних видань і гостросюжетної преси, учасник 
спостережень за багатьма парламентськими «битвами» у Верховній Раді України та за 
її межами. Ще 16 років тому назад вона далекоглядно перевела діалог в 
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гостросюжетну тематику про громадську і політичну ситуацію не тільки в Україні і 
сформувала запитання «Чому Україна поставлена в таке важке становище?»   

 
Відповідь  ’ 
Тоді я дав відповідь: «Причин багато. Головна – це втрата для народу 

демократичних завоювань 1990 року. Здійснювалися (продовжуєтся і тепер) всі ці 
відхилення і порушення Декларації та Конституції України проти волі народу за 
жорстоким зовнішнім та внутрішнім сценарієм. Ті процеси, що привели до розпаду 
СРСР були його об’єктивным історичним процесом, котрий співпав з протестним 
волевиявлення українського та інших народів, коли народ безправний проти партійної 
влади, яка несе лише політичну відповідальність – не виберуть на новий термін 
владарювання,- а фактичні наслідки правопорушень повністю лягають на громадян. 
Юридична відповідальність повиння застосовуватися до всіх без винятку владних 
структур. Так було в козацтві, так сформульовано і в проекті Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя (ст. 48). 

 
Запитання 
Що слід розуміти під зовнішнім та внутрішнім сценарієм і кого він стосується 

безпосередньо? Чиї це сценарії? 
 
Відповідь 
Політична кухня зовнішньої сторони сценарію – це складна система відносин 

за наслідками протистояння СРСР - США в роки холодної війни, ядерної збройної 
гонки тощо. Наслідки, не могли не сказатися в Україні, яка була другою лінією ядерного 
щита. Територія України та розміщення об’єктів військово-промислового комплексу 
створили умови, що Україна стала третьою ядерною державою світу. 

Непокоїла закулісна тяганина з Будапештським меморандумом по умовам 
роззброєння України від ядерної зброї, статусом держав-гарантів, з якими небхідно 
було укласти конкретизовані договори на гарантії та захист України і її територіальної 
цілісності. Особливо з Російського Федерацією, яка включала в ядерне озброєння  
промисловості й інші системи України з її мирним потенціалом. 

Було і залишається проблемним американо-канадське виконання сприяння 
Україні, де одна з головних умов і ролей припадає на діаспору, котра діяла в Україні 
через І. Драча, М. Гориня, В. Чорновола, Д. Павличка, В. Яворівського та інших. 
Стратегічно названі особмстості не мислили і не мислять. Окрім цього, абсолютна 
більшість діаспори, хоча і налаштована патріотично і готова допомогти Україні, але 
вона далеко ще не знає ідеологічної суті українського народовладдя і теж 
остерігається козацтва, обмежуючись лише минулим бойового козацтва. 

Тут необхідні більш глибокі контакти, творча співпраця. Така, наприклад, як це 
здійснював Леонід Білецький (козак з Кіровоградщини) стосовно досліджень «Правди 
Руської» або колективу авторів і співробітників літописного твору «Хрестоматія 
літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть» у 2-х томах за редакцією 
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професора Василя Яременка, упорядників Василя Яременка і Оксани Сліпушко та 
Редакційної видавничої ради (Київ. Вид-во «Аконт». 2002). 

Це лише штрихи. Тут не потрібні крайнощі, щоб формувати негативне 
ставлення, наприклад, до системи Рад лише як до більшовистських «Совітів» (ходячий 
вислів ворожнечі), оскільки Ради в Україні мають історичне значення: Ради старійшин, 
Ради князів, Козацькі Ради, Ради народних депутатів та інші.  

 
Запитання 
При характеристиці головних причин сучасного стану в Україні Ви назвали 

знищення в проекті Конституції України розділу «Суспільство і держава» та глав і 
сформульованих конституційних норм. Хто у цих законодавчих злодіяннях винен? 

 
Відповідь 
Прошу звернути ще раз увагу на перебіг подій 1993 року (між травнем і 

жовтнем). Це як перший етап нищення розділу проекту Конституції «Суспільство і 
держава». За ним послідовно й цілеспрямовано здійснюють другий етап, що 
злочинно 15 і 23 листопада 1995 року знищують опрацьовані авторами й схвалені 
двома Конституційними комісіями України – до І-ї половини 1994 року (травень-
жовтень 1993) та до 15 листопада 1995 року, коли владою зловжили Кучма-Мороз.  

Високопосадовець, виконуючи керівну роботу у Верховній Раді України і в 
президентській адміністрації зазначив: «…цей розділ (з певними змінами) був 
перенесений у проекти Конституції в редакції від 27 травня 1993 року та від 26 
жовтня 1993 року. Зрештою, цей розділ не потрапив до тексту Конституції 
України 1996 року. Насправді, він зник ще у проекті Конституції в редакції від 15 
листопада 1995 року, який був схвалений Конституційною комісією України 23 
листопада 1995 року». Є очевидним, що  маніпуляції здійснили після незаконного і 
дострокового антиконституційного розпуску Верховної Ради ХІІ(І) скликання, 
здійснюваного під час дій керівників держави (Кравчук - Плющ, Кучма - Мороз). Два 
перших з них були співголовами Конституційної комісії України. Друга пара 
організовувала і сформувала новий склад Конституційної комісії України, активно 
спіпрацюючи не тільки з цією комісією, а після з парламентом в червні 1996 року.  

Приведені факти дають можливість і абстрагувати, і конкретизувати зв’язок  між 
всіма цими подіями: а) абстрагувати круг організаторів незаконних маніпуляцій; б) 
абстрагувати масштабність задумів  про виключення Декларації з преамбули 
Конституції і розділу «Суспільство і держава» з ухваленого проекту нової Конституції 
України; в) конкретизувати замовників і виконавців здійснених фальсифікацій з метою 
зупинення формування статусу громадянського суспільства і козацтва та їх взаємодії з 
державою. Їх діяльність - це умови створення корупції, пограбування народу, 
встановлення без контролю суспільства авторитарного   (Кучма) і деспотичного 
режимів (Янукович). Узурпація влади призвела до широкомасштабної кризи по всій 
Україні, обвалу економіки й спроб знищити ідеологію народовладдя, за яку нині 
бореться і захищає народ на Майданах і в АТО. 
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Запитання 
Виникає логічне запитання, яке вже визріло і його можна почути з екранів 

телевізорів різних програм: у кого вища свідомість, у керівництва української держави, 
чи в народу України який виходить і бореться на Майдан за права людей? 

 
Відповідь 
Поступово факти і події все розсталяють на свої місця. Народ на обидвох 

Майданах виступив проти влади і, перш за все, проти президентської. Згадаймо 
виступи людей: «Україна без Кучми!» і проти президентської форми правління, 
урочисто встановленого з допомогою так званого кучмівсько-морозівського 
«конституційного договору». Народ правильно не стерпів узурпації влади. 

Люди вийшли на Помаранчевий Майдан. Після цього пройшли роки «любих 
друзів» та  президентсько-урядових розборок (Ющенко-Тимошенко). Дві ведучі партії 
влад домовились: Тимошенко і Януковича чи Янукович і Тимошенко. Ці суперники В. 
Ющенка оганізували примітивну зміну Конституції України усупереч Декларації та 
змінили таким чином і настільки, щоб корупційний авторитаризм Кучми мав всі 
перспективи перетворитися в середньовічну деспотію з їх рівнем свідомості й 
сучасною підробкою забарвлення під їх розуміння, їх демократії крадіїв, з осліпленням 
цивілізованого світу в кінці ХХ на початку ХХІ-го століття. 

Так і настав час Майдану Гідності в нестерпному для народу - кінці 2013 з 
кривавим початком 2014 року. З втечею Януковича в Росію Путін розпочав війну проти 
народу України, що спричинило жертви і в Росії. Європа і світові країни підтримують 
Україну. Народ знову бореться за незалежність України і знов постає нагальна 
проблема реалізації Декларації народовладдя щодо приведення у відповідність з нею 
Конституції. Влада, поки що і як завжди, не має для цього часу.  

Це саме з тією Конституцією України, зміст якої буув опублікований, 
обговорений з народом. Остаточно, після Кравчука і Плюща, спотворили її Кучма і 
Мороз підлими способами і цинічно відірвали її від волевиявлення народу та 
природньої народовладної основи – Декларації про державний суверенітет України. Це 
названі ті керівні особи, які в боротьбі за президентську владу навмисними діями 
сприяли спрямуванню на небачену в країні корупцію. Справа дійшла до  вбивств: 
(журналіста Г. Гонгадзе) та дивних «самовбивств» (державних діячів -   Ю.Кравченка і 
В. Кирпи). Це також результат неконституційного способу і проти волі власного  народу 
зміни парламентського правління в Україні на президентське, що дало тривожні 
симптоми і трагічні наслідки та масові протести - «Україна без Кучми!». А діяльність 
Януковича та його команди завершила розвал держави. 

 
Запитання 
Як же сталося, що в державі з її системою влади та структурами виник такий 

хаос, беззаконня і свавілля? Які сфери вражені цими корупційними метастазами? 
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Відповідь 
На перше питання відповім просто і по суті. Все починається з прав і свобод 

людини та її правосвідомості, яка формує ідеологію суспільства і діяльність 
держави. Для демократії – це виборче право і забезпечення його реалізації. Хаос, 
беззаконня і свавілля є антиподами порядку і сприятливими умовами для зміни 
конституційного ладу в інтересах олігархії та злочинного світу, аматорів в науці та 
освіті, а потім і в політиці. Коли мені в 1998 році задали не менш гостре питання: «Цей 
політичний сценарі мав цілеспрямовану систему?», то я для того часу дав 
аргументовану відповідь: «У сукупності цихэтих діючих осіб існує режисура з  
послідовністю виконання: 1) Проігнорування основами народовладдя під впливом 
крайніх правих і таких же крайніх лівих сил - антиконституційний відхід від 
принципів та положень Декларації про державний суверенітет України, 
схваленої на референдумі абсолютною більшістю народу (ред. - 01.12.1991 року), а 
також протиправне неконституційне перетворення парламентської форми 
правління на президентську (президенство Л. Кучми), який узурпував владу і народ ще 
більше був позбавлений даржавотворення і самоуправління в суспільстві». 

Приведу наглядний приклад з науково-осітньої практики. Донька професора 
П.П. Заворотька – Надія Заворотько (нині професор права в одному з університетів 
Чехії) звернулася до мене відтворити події щодо репресій її батька як науковця та 
заслуженого освітянина.Я підготував статтю з фактами, яку надаю для публікації: 
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НАРОДОВЛАДДЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ – ЦЕ ДОКОРІННІ 
ЗНАННЯ МИНУЛОГО В СУЧАСНОСТІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

 

Присвячується   2 5 – річчю   публікації  
проекту Альтернативного Закону України  
про  вибори  органів  народовладдя - відрод 
женню ідеології народовладдя сучасності 
виборчим правом людини і народу України 

 

Вступ 
Публікація спецвипуску з архівними матеріалами літописних творів «AVE, 

UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України» здійснюється з 
матеріалів  видання цієї серії книг Я. Зайка для ІV-го тому. Він запропонував мені і як 
автору Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя 
(публікація проекту 1989, далі - АЗ України), і як науковому редактору літопису. 
Створений розділ передано Я. Я. Зайку для літопису про ідеологію народовладдя–
правову інновацію новітнього напряму. 

Мотиви і підстави дій Зайка Я. Я. були аргументовані тим, що він у 
створеному самвидаві «Стенограма» в той же самий період у вересні 1989 року у 
редагованій ним газеті опублікував з львівської газети проект АЗ України про 
народовладдя. Тоді Я. Зайко обмежився публікацією для агітації та пропаганди. 
Виборці сприйняли ідеологію народовладдя з проекту АЗ і це принесло успіх. Ми вже 
зустрілися у Верховній Раді як народні депутати України. Разом реалізовували 
народовладдя в демократичних реформах. В 2014 році було заплановано до 25-річчя 
опублікувати з коментарем проект АЗ України. Яків Якович загинув на Майдані і ми 
не завершили публікації. 

Проте в процесі роботи з літописними творами зібрано матеріал  наукового 
та практичного значення для розкриття історичного формування змісту ідеології 
народовладдя, в центрі якої знаходиться людина та її права і свободи. У 2011-2012 
роках ми з Я. Я. Зайко, під час і в ході публікації твору «AVE, UKRAINA! (2011) та 
збору архівів для ІV- го тому обговорили публікацію проекту АЗ України про 
народовладдя з наданням коментаря статей, бо започаткована й частково 
реалізована ідеологія народовладдя вже отримала розвиток в положеннях 
Декларації про державний суверенітет України, Концепції і проекті нової 
Конституції.   

У ІV-у томі «AVE,UKRAINA!, завдяки інтелекту народу України, план публікації 
формувавсь як правова інновація та пропонувався в п’яти темах:  

1) Правологія-наука нової ідеології людини, громадянського суспільства та 
правової держави; 25-річчя проекту АЗ України про народовладдя (1989).  
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2) Розкриття сутті  ідеології народовладдя в історії започаткування  виборчого 
права, відтвореного проектом АЗ України з коментарем статей. 

3) Публікація узгоджених і переданих Я. Зайку рукописних архівних досліджень, 
які обговорені та є наслідком основних спільних поглядів про ідеологію народовладдя 
в Україні, підтриманих народом в 1989–1993 роках. Це стосувалося і способів 
реалізації ідеології  Декларації, хоча на відміну від мене, Я. Зайко ще вірив про її 
здійснення з «народною радою», членом якої був.  

4) Нова виборча система ідеології народовладдя - довіра до людини і 
громадянина, повага до їх прав і свобод та захисту в громадянському суспільстві і 
правовій державі. Так сформовано засади проекту АЗ України. 

5) Мажоритарні і пропорційні вибори: перша й основна система – етап 
первинного формування демократичних виборів; пропорційна система-це вже 
розвиток традицій демократичних партій, започаткованих і в Україні.  

Я.Зайко вручив листи з 20-ю письмовими запитаннями однакового змісту 
членам «народної ради» і мені, не повідомивши іншим  про цей захід. Просив авторів 
підготувати письмові відповіді з конкретизацією та аргументацією фактів з тим, 
щоб зробити аналіз й інших поглядів або переконань, наукових і політичних джерел. 
Приймав від усіх пропозиції та бажав порівняти їх із законотворчою  діяльністю у 
Верховній Раді України. 

Після того як я надав йому підготовлені відповіді Яків Якович повідомив, що 
багаторазово звертався до цих депутатів, але отримав лише відповіді від О. 
Сугоняки на вісім запитань і на декілька запитань у вигляді статі від В. Мельничука. 
І все! Подумавши, додав: «Це інтелектуальний багаж 17-и з 20-и депутатів - одна з 
причин зупинення реалізації Декларації в новій Конституції України». На мої відповіді 
сказав: «Більшість  Народної ради заслуговує на малу букву, лапки і діє вона без 
повноважень народу, але президенти з цим рахувались». Я запитав: «Як О.Барабаш 
в «Здобутті незалежності України 1991»? І друге. Коли ж виконають: 1) Декларацію, 
2) Концепцію і проект нової Конституції? (Ж. 2011.Т.І, с.98, 209-221, 722-724).            

У черговий раз я відповів Якову Зайку, що рахуюсь з «народною радою» рівно 
стільки, скільки вона, а точніше її керівництво, внесло в парламент  
законопроектів. Бо такі принципи діяльності всіх повноважних структур у 
парламентах Європи та цивілізованих країн. Будь-яка з таких структур виборює 
свої повноваження на виборах і не вправі діяти від народу без отримання на виборах 
від нього повноважень. У нас вона діє як кишенькова амбіційно вибіркова агресивна 
«народна рада» для себе на політичну догоду тодішнім президентам країни, 
спочатку Л.Кравчуку, а потім і Л. Кучмі.  

На жаль, Я. Я. Зайко не встиг завершити задумані ним напрацювання і ще в 
енергійному творчому розквіті й працьовитості, пішов з життя  у вічність як 
учасник Майдану і революції гідності. Очевидно, що вже мені доведеться 
виконувати цей узгоджений аналіз за  мого депутатського й творчого побратима. 
Це ті зобов’язання, що стосуються, перш за все, проблем реалізації ідеології 
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народовладдя, яку Яків Якович сприйняв тонким відчуттям письменника й 
журналіста, своєю силою духу і душі як справжній народний депутат України, 
білорус за родоводом, патріот і громадянин України. Зобов’язуюсь гідно виконувати 
наші творчі плани.   

 
Олександр КОЦЮБА, 
автор проекту альтернативного закону України  
про вибори народовладдя  

 

16 вересня 2014 року 
 

Частина  перша 
Правологія— наука нової ідеології людини, 

громадянського суспільства та правової держави 
 

§ 1. До 25-річчя проекту АЗ України про народовладдя: 
історичне відродження і реалізація ідеології народовладдя 

 
Про нову науку – правологію – методологічно та схематично мені вдалося 

висловити свої думки на конференціях, «круглих столах», в диспутах чи 
персоніфікованих дискусіях про об’єкт або предмет права, а також про теоретичне, а 
точніше, наукове значення співвідношення категорійних понять «право» і «держава». 
Це справді досить складні за змістом категорії і наука та освіта в боргу перед людиною 
і громадянином за те, що віками, фактично з пріоритетним становленням держави над 
людиною та суспільством, відпрацьовувалась ідеологія та відповідні теорії в 
гуманітарних науках про пріоритет держави. Ми глибоко переконані, що це 
співвідношення буде змінено,  з певними винятками (військові конфлікти, війни, 
специфіка адміністративного  регулювання, виконання покарань) на користь 
пріоритетів права над державою. 

У 1989-до 24.08.1991 роках і ще за духом ідеології народовладдя з 24.08.1991-
1993 роках в Україні перемагала правова думка про пріоритет права. В 1989 році мені 
з прогресивними науковцями (В.Грищук, В.Черняк, М.Краснов, Л.Фоміна й інші) 
вдалося здійснити публікацію проекту АЗ України і провести значну пропагандистську 
й освітню роботу завдяки зустрічам з колективами вищих й середніх спеціальних 
навчальних закладів та в науково – дослідних інститутах переважно в м. Києва та м. 
Харкова – їх історичних базах. 

В значно меншій  мірі проведено наукову діяльність про ідеологію 
народовладдя та правологію як науку. Тут діяв і діє підневільний супротив не самих 
науковців, а переважно керівників–догматиків,підпорядкованих керівним політикам 
держави. Ця зоологічна боязнь чиновників, щоб (не дай боже) не вийти за межі 
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проведення державної політики і є гальмом. Їх розуміння прав і свобод людини, 
свободи слова й академічна свобода діє лише в межах свого і начальства посадового 
статусу, уникаючи будь яких відхилень від цих кайданів. 

І не тільки цій категорії, але й державним діячам найвищого рангу з 
обслуговуючими їх вченими-юристами, поки що не представляється реальним 
розуміння, що прогресивне право, зокрема верховенство права, є однією з 
найефективніших інновацій в соціальне й суспільне середовище: захист і 
реалізація прав і свобод людини; незалежність і свобода народу; правове 
забезпечення діяльності та розвитку громадянського суспільства; визначення 
компетенції, гарантій, розвитку та захисту місцевого самоврядування тощо. За 
звичай інноваційний розвиток пов’язують лише з виробничим, економічним, технічним 
або технологічним розвитком. В дійсності ж, без правового статусу особи, 
суспільства і держави,не має гарантій реалізації інноваційних процесів, розвитку 
тенденцій і закономірностей  прогресу в глобалізованому світі.  

Тому публікація проекту АЗ України про народовладдя здійснювалася складно і 
в не простих умовах у зв’язку з політичною перенапруженою обстановкою як в СРСР, 
так і міжнародних відносинах протистояння військових блоків з атомним озброєнням, 
між яким вже відбулися локальні сутички з висновками зверх держав, які фактично 
очолювали ці блоки і вперто конкурували між собою. Звідси й відповідна ситуація в 
суспільствах і державах. 

Пропаганда за Київську Русь та Україну, а тим більше про Козацтво України, 
політично і, навіть, юридично дозувалась (твори Т.Г. Шевченка, М.С. Грушевського). 
Але фактично та історично Київська Русь і Україна завжди знаходилися в епіцентрі 
світових подій. Станом на 1989 рік на Україні лежав ядерний зашморг, створений 
блоком зусиль СРСР і цей блок був другим поясом «оборона-наступ». Реальне 
управлінням атомними і військовими і цивільними системами знаходилося поза 
межами України. Вони паралізували життя і могли зробити смертниками всіх як тих, 
хто власним тілом міг закрити амбразуру доту як у Великій Вітчизняній війні. Народ 
України перебував у цій самій ситуації. 

Публікація проекту АЗ України про народовладдя 25 років тому не стільки 
ускладнена знаменним днем його публікації з 6-го на 7 вересня 1989 року, скільки  
фактом відкритого публічного впливу на правосвідомість людини та участі 
народу України в тих історичних процесах, бо лише громадяни, народ і їх 
громадянське суспільство могли зупинити очманілих від влади й 
вседозволеності політиканів та ідеологію більшовицької класової політики. 
Тоді – це були жорстокі гонки озброєнь держав, очолюваних мілітаристськими 
політиками. Тому треба було перевести діяльність людей і суспільств на інший шлях – 
битий шлях історії та змінювати реваншизм на мирний розвиток влади. 

Правологічна ідеологія або ідеологія народовладдя, в якій центральною 
фігурою або суб’єктом права є людина, народ і їх громадянське суспільство з 
правовою державою отримала перемогу. Народ підтримав правову ідеологію 
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народовладдя і ставало все повніше зрозумілим, що наука правології – це в дійсності 
наука про права та свободи людини і громадянина, їх народу й громадянського 
суспільства. Без людини, сім’ї і народу немає суспільства та його в ньому держави. 
Це соціальний закон розвитку історії прав і свобод людини, формування статусу 
громадянського суспільства і правової держави.  

Як правило, після розвитку рабовласницьких і феодальних держав та їх 
діяльності в історії людства аж до цивілізованої європейської та світової систем 
пізнання і розуміння  основ сучасної історії, це ні що інше як влада держави над 
людиною, народом і громадянським суспільством. Такі функції дійсно мають місце в 
певних визначених деклараціями і конституціями межах…Завдання - перетворити 
державу в правову, яка буде функціонувати для людини і народу. 

 
§ 2. Правова реалізація народовладдя в діяльності 
справжніх демократів України в 1989-1990 роках  до 

24.08.1991 і після 24.08.1991 по червень 1994 років 
 

Що саме здійснили народні депутати України в 1989-1990 роках? Факти 
засвідчують і відображають не про титули і назву «демократів», які кричать, що лише 
вони є демократами, а про правову діяльність тих народних депутатів, які своїм 
інтелектом і діями доказали  розвиток демократії в суспільстві України: 

1) Науково-практичні дослідження, апробація та здійснення публікації  
проекту АЗ України як нової правової ідеології – народовладдя; проведення 
освітньої пропагандистської діяльності для формування  правової свідомості 
громадян, народу і суспільства з метою змін в освіті та науковій діяльності;  

2) Ініціювання та сприяння внесенню змін і доповнень до виборчого 
законодавства Верховною Радою ХІ скликання в листопаді 1989 року, відкривши 
шлях для проведення демократичних виборів в Україні депутатському корпусу всіх 
рівнів від місцевих до Верховної Ради України;  

3) Проведення з методичною допомогою народних депутатів ХІ скликання 
Верховної Ради України та народних депутатів СРСР від України Верховної Ради 
СРСР на нових умовах і засадах (альтернатива, трьохступеневий відбір 
претендентів і кандидатів) у створеній системі виборів в мажоритарних округах дала 
абсолютно позитивні результати. Не встановлено корупції, хабарництва, 
адміністративного впливу, підкупу виборців та інших суттєвих правопорушень. За 
оцінками виборців, працівників апарату Верховної Ради України і досліджень це було, 
у порівнянні з усіма послідуючими скликаннями, найбільш інтелектуальний 
депутатський корпус з правосвідомістю представників народу. 

Така висока оцінка діяльності ХІІ (І)–го  скликання залишилася незмінною і 
станом на кінець 2013 року. Тобто, включаючи всю діяльність парламентів з другого по 
восьме скликання (за встановленим новим відліком парламентських скликань) не було 
піддано сумніву інтелектуальна і демократична діяльність Верховної Ради України 
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1990-1994 років. Проте жодного разу телепрограми, висвітлюючи законотворчу 
діяльність парламенту, не провели таких порівнянь.  

4) Саме народні депутати України ХІІ (І)-го скликання підготували разом з 
науковцями освітніх та наукових установ і обговорили на мажоритарних округах проект 
Декларації про (народний державний) суверенітет України. 16 липня 1990 року 
Верховна Рада України абсолютною більшістю - 357 голосів народних депутатів 
України (з письмовими заявами - 374) прийняла Декларацію  про державний 
суверенітет України - основу нової Конституції.  

5) 16 липня 1990 року Верховна Рада України, при підтримці народу України, 
встановила Всенародне свято України – Проголошення Дня незалежності України, 
яке було відзначено двічі – 16 липня 1990 і 1991 років.  

6) 19 червня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову про 
затвердження Концепції нової Конституції України і на основі Декларації та 
затвердженої Концепції відповідні структури приступили до законотворчої роботи над 
проектом нової Конституції України, яка успішно здійснювалась.   

7) 1 липня 1992 року винесла проект нової Конституції України на 
всенародне обговорення (постанова №2525-ХІІ). Станом на 1993 рік цей процес був 
завершений з публікаціями. Його обговорення здійснилося в усіх регіонах України з 
участю виборців, представників місцевих громад і науковців. У цілому проект нової 
Конституції України отримав повне схвалення з поданням зауважень та пропозицій, які 
були проаналізовані Конституційною комісією України і підготовлені для обговорення і 
прийняття Верховною Радою України. 

 
§ 3. Оцінка І.С. Плюща подій парламенту періоду під час 

прийняття Декларації  про державний суверенітет України 
 
Івану Степановичу Плющу довелося здійснювати керівництво всіма процесами 

розгляду матеріалів і представлених Президії Верховної Ради України різних проектів 
Декларації про незалежність України, яка передала ці проекти для обговорення в по-
стійних Комісіях Верховної Ради України. Кожний народний депутат України мав мож-
ливість обговорити проект Декларації на мажоритарному окрузі і в постійній Комісії Вер-
ховної Ради України, в яку народний депутат добровільно записався і працював у ній.  

Про це документально опубліковано в частині другій «Мовою документів» 
опублікованого твору Асоціацією народних депутатів України (Декларація про 
державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. Житомир. 
«Рута». 2010. – С. 169 – 721). Поважаючи творчу працю всіх народних депутатів 
України, зобов’язаний розкрити і мету завдання, яке я оголосив у Верховній Раді в 
сесійній залі парламенту 9 липня 1990 року: «Але я звертаюсь до всіх – не 
відхилятися від нашого основного завдання. Нам потрібно прийняти 
Декларацію про суверенітет і не просто декларацію – від декларації потрібно 
перейти до концепції нової Конституції» (там же, с.393).  



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
37 

 

«Я в порядку депутатської законодавчої ініціативи вношу декларацію. Оскільки 
їх було багато, вони опрацьовані, але не досить якісно опрацьовані, тому що не всі 
Комісії дали свої висновки (фактично у Комісії по законодавству і законності  не дано 
жодного висновку заключного, крім того, остаточного варіанта). Але там дуже багато є 
хороших положень, давайте з’єднаємо такі розділи.З однієї сторони, в другому розділі 
ми пишемо «народовладдя», а з другої сторони, в третьому розділі пишемо 
«повновладдя держави» (там само, с.393). «Якби науково нам хтось дав висновок, що 
таке «повновладдя держави», то ми повинні були б з гіркотою повернутись в те минуле, 
що зробила держава з конкретною людиною, з сім’ями і в цілому з народами, в тому 
числі і з українським народом і народами, які проживають на території України» (с. 393). 

У підсумку основний тягар опрацювання матеріалів законотворчої роботи 
припав на дві постійні Комісії Верховної Ради України: постійну Комісію з питань 
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин 
(М.О. Шульга) та Комісію з питань законодавства і законності  (О.П. Коцюба), 
об’єднавши напрацювання народних депутатів України в комісіях. Була сформована 
таблиця «Порівняльний аналіз текстів проектів Декларації  про державний 
суверенітет Української РСР» (там же, с.416-423). 

Вклад Плюща І. С. Він головував у парламенті протягом усього періоду  
прийняття Декларації. Тоді він проявив свої кращі риси як державний діяч. Іван 
Степанович увійшов в історію України і як непримиренний до застосування насилля 
керівник держави, близький народу України по духу мислення і гумору. Як політик він 
мав суперечності і нерідко попадав під вплив через недостатні гуманітарні знання і 
нерідко звертався до мене як голови Комісії Верховної Ради України і члена Президії 
Верховної Ради України надати ту або іншу консультацію чи висновки, запрошував на 
виступи і переговори з делегаціями.  

Івану Степановичу була властива далекоглядність встановлення відносин з 
провідними країнами світу. Він запрошував готуватися до таких поїздок. Коли я надав 
йому аналіз по Австрії, Німеччині і Росії, то він доручив мені в 1993 році очолити першу 
справді офіційну делегацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки2. Тоді  ж під час 
перебування в Конгресі я повідомив Плющу І. С. про можливість укладення договору 
про співробітництво3 і він зразу дав згоду. 
                                                      
2 Іван Степанович уважно ставився до мене в парламенті як науковця і професійно 
підготовленого юриста з досвідом роботи в народному господарстві (наші шляхи 
перетиналися на практичній роботі, коли він займав посаду директора Київського 
тресту овоче-молочних радгоспів і він нерідко цікавився моїми висновками), 
прокуратурі, на слідчій, суддівській роботі та як науково-педагогічного працівника 
вищих навчальних закладів.   
3 Такий договір було укладено з моїм підписом як керівника делегації в лютому 1993 
року між Президією Верховної Ради України і Дослідницькою службою Конгресу 
США для обміну досвідом і з наданням Конгресом США допомоги на технічне 
обладнання комп’ютерами роботи Верховної Ради України на 3 мільйони доларів 
США. Комп’ютери, принтери й інше обладнання отримали і, окрім цього, було 
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На жаль, після підготовки та укладення договору між Президією Верховної Ради 
України і Дослідницькою службою Конгресу США,  співробітництво не отримало тих 
масштабів, які були оговорені та не продовжено належним чином через 
неконституційний розпуск Верховної Ради України ХІІ-го скликання в 1994 році. А 
співпраця набрала переважно чисто інформаційного характеру, отримання 
другорядних замовлень замість творчої наукової співпраці з США.  

Щодо оцінок діяльності народних депутатів України та особисто до своїх дій І. 
С. Плющ залишається бути оригінальним політиком і таким же державним діячем зі 
своїм баченням подій і становлення незалежності України. Ось яким чином він 
висловлювався з приводу відзначення 10-річчя прийняття Декларації про державний 
суверенітет України в статті та інтерв’ю, наданих Я.Я. Зайку: 

-«Декларацію  про державний суверенітет України, цей вікопомний 
документ… прийняли після дебатів і гарячого обговорення без конфронтаційного 
протистояння різних політичних сил у Верховній Раді»; 

-«Комуністів у травні 1990-го було більше 370, і я тоді ще до них належав, у 
липні – близько 300. Ставка тоді робилася в основному на авторитети, тобто на 
тих людей, яких знали і до яких прислухалися».Така була партсистема;  

-«16 липня зранку, до відкриття сесії, знову розпочалися дебати: 
продовжувати обговорення чи ні. До мене заходили не менш як двадцять впливових 
депутатів, і кожен просив дати можливість виступити. Я звертався до них із 
одним і тим же: вже нікого ні в чому не переконаємо»; 

-Тому, відкривши сесію, відразу поставив обговорений постатейно проект 
Декларації на голосування… За Декларацію  про державний суверенітет України 
проголосувало 357 депутатів, три проти, тих, які утримались не було, двадцять 
шість не голосувало». Поступило ще 17 письмових заяв зарахувати їх голоси «за», 
що складає 374.  Серед них і Павличко Д.В., який був на сесії;  

-«У Верховній Раді того скликання, незважаючи на те, що вона обиралася за 
часів Радянського Союзу, рівень свідомості та відповідальності був був високий. Це 
свідчення громадянської, державницької, суто людської і етичної зрілості тодішніх 
депутатів» Такі думки і переконання І. С. Плющ, завдяки своїм переконанням, 
висловлював постійно не тільки перед виборцями України; 

-«Тому я глибоко переконаний, що імена тих, хто започатковував український 
парламентаризм, проголосував за Декларацію, з часом будуть викарбувані 
золотими буквами на стіні одного з холів будинку  Верховної Ради України». 
Очевидно І. С. Плющ подавав приклад як це здійснено в Конгресі США і на 
Капітолійських пагорбах у м. Вашингтоні, де текст Декларації США 1776 року на 
архітектурних стендах як пам’ятник прав і свобод народу Сполучених Штатів 
Америки золотими буквами викарбували на вічність. Цей пам’ятник свободи і прав 

                                                                                                                                       
перераховано 300 000 доларів США для навчання, але про це мені стало відомо 
випадково і черех три роки від делегатів Конгресу США.    
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людини відкритий для всіх. До нього приводять дітей, учнів, студентів, запрошують 
приїжджих відвідувачів та офіційні делегації; 

-« Декларація  про державний суверенітет України стала міцною основою 
для розробки законів, у тому числі й Конституції». Тут Плющ І.С. майже 
дослівно повторив вимогу заключної частини Декларації  про державний суверенітет 
України, в якій закріплено  положення конституційного значення, що «Декларація є 
основою для нової Конституції, законів України…»; 

-Як заповіт звучать слова Івана Степановича: «Вносячи зміни до Конституції, 
не дай Боже в подальшому ревізувати Декларацію  про державний суверенітет 
України чи Акт проголошення незалежності України, мотивуючи це нібито 
конституційними змінами. Бо велика сила народу захищатиме незалежність 
України всіма засобами. Тож бережімо Декларацію  про державний суверенітет 
України, Акт проголошення незалежності України як зіницю ока. І розпізнаваймо, 
хто її береже, а хто, ніби, бережучи, кривдить». (Декларація  про державний 
суверенітет України. 10 років. 1990-2000, с.3-9). Ось так далекоглядно мислив І.С. 
Плющ в 2000 році. 

 
§ 4. Стан «зіниці ока»: «хто її береже, а хто, ніби, 

бережучи, кривдить» сказав І.Плющ на 20-річчя Декларації 
 

4.1. Іван Степанович в статті «Незалежність України–це одвічне прагнення 
українців», вже після головування в тимчасовому парламенті під час так званої (імені 
Кучми-Медведчука) «оксамитової» революції. Згодом це привело Плюща на посаду 
Голови Верховної Ради України третього скликання. Він сумлінно і  правдиво написав, 
враховуючи пройдені життям етапи: «…коли кажуть, що комуністи, обрані у 1990 році 
до Верховної Ради України, виконували волю партії, то це, м’яко кажучи, 
брешуть…Івашко В.А.…був обраний Головою Верховної Ради України, Плющ був 
обраний першим заступником Голови Верховної Ради України». (Книга: Здобуття 
незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення». У двох 
томах. «Рута». 2011. Том 2, с. 23). 

Керував виданням названої книги голова редакційної ради президент Асоціації 
НД України О. Барабаш на основі зібраних матеріалів Я. Зайко. Тоді  О. Барабаш 
привласнив його матеріали, допустивши приниження Я. Зайка, який готував і статтю 
Плюща для публікації, де Іван Степанович категорично стверджує: «І тоді почалася 
ера демократизації в Україні під керівництвом комуністів, тому що 130 чи 140 членів 
Народної Ради4 не спроможні були прийняти необхідні рішення. …я вже не кажу 

                                                      
4 І.С. Плющ називає орієнтовні цифри за останніми показниками, а насправді, на той 
час було зареєстровано 92 члени «народної ради» і їх кількість поступово 
збільшилася до 124 членів вже в ході чи під час голосування. Ця остаточна кількість 
депутатів ніде офіційно не зазначена і тому І. С.Плющ називає лише приблизну їх 
кількість. 
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про 360, які проголосували за Декларацію  про державний суверенітет України. 
Тому той, хто сьогодні стверджує,що рухівці зробили незалежну Україну, це 
неправда» (там же с.23). 

Не маю наміру ревізувати факти про названу кількість депутатів (360, 130 чи 
140) на які посилається І. С. Плющ, але парламентська статистика має достовірно 
відображати кількісне персоніфіковане співвідношення членів кожної політичної сили 
на момент здійснення ними конкретних дій (реєстрації, голосування за прийняття 
нормативно-правових актів тощо). В системі «Рада» станом на 16.07.1990 року 
зафіксовано: «За 357 Проти 3 Утрималось 6 Не голосувало 26». (Декларація про 
державний суверенітет України. 10 років. 1990-2000 рр. Асоціація народних депутатів 
України. Київ – 2000. – с. 23). У цій же самій ювілейній публікації чітко зазначено: «Крім 
того, до Секретаріату сесії надіслано офіційні заяви народних депутатів ВР 
Української РСР… (О.К.- 17) з проханням зарахувати їх голос «за», оскільки з різних 
поважних причин їх голоси не враховано електронною системою голосування» (там 
само с. 34 – 35).     

Варто вдуматись над сказаним Іваном Степановичем Плющем, який пройшов у 
ті часи надзвичайно складні випробування важкої ноші  керівника Верховної Ради 
УРСР і неодноразові вибори. Він мудро, розсудливо  й твердо продовжує аналізувати: 
«Друге. Я хочу, щоб рухівці розуміли, що найбільше національно свідоме крило 
було дійсно на Заході. Але цього було замало. Вони були правофланговими, але без 
підтримки еліти, серед інтелігенції, нічого б не було. І тому марне їхнє старання 
приписати собі виняткове, монопольне право на прийняття доленосних 
документів, таких як Декларацію  про державний суверенітет України і Акт 
проголошення…незалежності України, тому що це скривдить тих комуністів, які 
ще носили партійні квитки, але вже були національно свідомі і патріотично віддані» 
(там же с. 23). 

Досвідчений організатор об’єднання політичних сил в парламенті радить:   
«Тому хочу сказати, що незалежність і самостійна Україна – це справа більш як 
360 народних депутатів. Тому Верховна Рада першого скликання має всі підстави 
характеризуватись як проукраїнська Верховна Рада України. Вона була 
національно свідома і патріотично віддана, бо вона прийняла Декларацію про 
державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України, 
виконавши вікопомну мрію українського народу. І дуже важливо – це сталося без 
жодної пролитої каплі крові» (там же с. 24). 

4.2. Характеризуючи обстановку в Україні та її авторитет серед союзних 
республік в СРСР і на міжнародній арені, необхідно, на нашу думку, поглибити і 
систематизувати приведені І. С. Плющем для аналітики важливі правові факти: 

а) Політикум СРСР через партійну систему, КДБ і правоохоронну їх систему 
володів обстановкою в країні про підготовку декларацій союзними республіками, що 
означало політичний, економічний і юридичний розподіл та розпад деспотичної 
партійної державної системи владоустрою з назвою«СРСР».     26 квітня 1990 року 
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Верховна Рада СРСР на упередження і встановлення єдиного, знову політично 
визначеного КПРС порядку, прийняла Закон СРСР «Про розмежування повноважень 
між Союзом РСР і суб’єктами федерації»; 

б) Після прийняття Декларацій: Прибалтійськими республіками, Росією 12 
червня 1990 року та Україною 16 липня 1990 року стало зрозумілим, що 
здійснюється реальний і неминучий, з політико-правовим обґрунтуванням, розпад 
Союзу РСР на основі волевиявлення народів кожної союзної республіки; 

в) 03 серпня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон «Про економічну 
самостійність Української РСР», який «на основі Декларації про державний 
суверенітет України визначає зміст, мету і основні принципи економічної 
самостійності України як суверенної держави» (див. преамбулу Закону);   

г) 14 жовтня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон «Про  зміни і 
доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР», закріпивши головну 
правову основу: «У зв’язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет 
України…». Глава 1 «Політична система» докорінно була змінена: стаття 3 і замість 
принципу демократичного централізму закріплено норму про організацію і діяльність 
держави, які будуються «на засадах виборності всіх органів державної влади, 
підзвітності їх народові»; виключена стаття 6, що закріплювала керівну і 
спрямовуючу силу радянського суспільства, ядро його політичної системи - 
комуністичну партію; в новій редакції викладена стаття 7, визначивши що політичні 
партії, громадські організації і рухи беруть участь на основі їх програм і статутів 
відповідно до Конституції і чинних законів тощо.     

д) 27 грудня 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон СРСР «Про 
всенародне голосування (референдум)» і поспіхом без урахування позицій народів 
колишніх союзних республік. Союзному парламенту було відомо, що Україна 
проголосила і прийняла 16 липня 1990 року Декларацію про державний 
суверенітет України та на її основі внесла зміни в Конституцію; 

е) Через 19 днів, 16 січня  1991 року, Верховна Рада СРСР прийняла  
постанову «Про організацію заходів щодо забезпечення проведення референдуму з 
питань збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік» і призначила на 17 
березня 1991 року референдум з таким же формулюванням  тексту поставленого 
запитання перед громадянами СРСР;     

ж) Ні щодо прийнятого Закону СРСР Верховною Радою СРСР від 27 грудня 
1990 року, ні прийнятої Верховною Радою СРСР постанови від 16 січня 1991 року не  
поступало заперечень як з боку ЦК Компартії України, так і Л.М. Кравчука, другого 
секретаря та члена Політбюро ЦК Компартії України. Але чомусь Плющ І.С. опускає не 
тільки цей момент стосовно його ж висновку: «тоді почалася ера демократизації в 
Україні під керівництвом комуністів». Нині є розгадка, що означає цей вислів взагалі, 
без посилання на Л.Кравчука;  

 з) 13 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР на пленарному 
засіданні розглянула питання про проведення названого референдуму. Перед цим 
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Президія  включила самостійним питанням на референдум запропоновані пропозиції 
Комісії з питань законодавства і законності, обговореної та Президії Верховної Ради 
України  та оголошеної Головою ВР УКраїни Л.М. Кравчуком.  

4.3. Дійсно засідання Президії було відкритим і після виступів членів Президії і 
деяких депутатів прийнято рішення включити другим питання в бюлетень спочатку 
запропоноване Комісією з питань законодавства і законності: «Чи згодні Ви з тим, 
що Україна має бути в складі Союзу радянських суверенних держав на засадах 
Декларації про державний суверенітет України?». Потім це питання на сесії 
парламенту запропонував і Кравчук Л. М. (Треба відати йому належне за вміння 
швидкого рекламування).  

4.4. Було враховано, що Верховна Рада Союзу РСР з метою   збереження 
СРСР  поспішно прийняла 16 січня 1991 року в парламенті СРСР  постанову без 
узгодження її з Україною, порушивши статті 6 і 7 Закону СРСР «Про розмежування 
повноважень між Союзом РСР і суб’єктами федерації» і, як правильно пише І.С. 
Плющ: «а до цього, воно розглядалося у Комісії Верховної Ради Української РСР у 
питаннях законодавства і законності5 і на Президії Верховної Ради Української РСР» 
(Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення».У 
двох томах. «Рута». 2011. Том 2, с. 24).  

4.5. На проведеному референдумі за це питання проголосувало – 80,2% проти - 
70,2% голосів громадян України в їх відповіддях на питання про збереження Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. Дані факти прямо засвідчують, що 
правосвідомість громадян, народу і їх суспільства отримали корінний перелом в 
позитивну сторону для розвитку демократії в Україні. Це  були і надзвичайно 
сприятливі умови для виконання вимог заключної частини Декларації про державний 
суверенітет України - її реалізації в новій Конституції України. Саме тому і 
активізувався цей напрям законотворчої роботи в підготовці Концепції нової 
Конституції та проекту нової Конституції. 

 
§ 5. Народ єдине джерело влади: не рухівці і не комуністи, 

а воля народу визначає демократію розвитку 
 народовладдя України 

 
Саме народ України на референдумі 17 березня 1991 року надав своїм 

волевиявленням чергову, після вересня 1989 року і 16 липня 1990 року, чітку відповідь 
                                                      
5 На засіданні Комісії були присутні народні депутати України ХІІ-го скликання з 
інших постійних Комісій, які мали можливість висловити свої думки. Абсолютна 
більшість членів Комісії з питань законодавства і законності  висловилась за те, що 
постанова Верховної Ради Союзу РСР від 16 січня 1991 року була ухвалена без 
урахування повноважень союзних республік з умов та підстав проведення такого 
важливого референдуму. Тому було запропоновано сформулювати ще одне 
рівнозначне питання, чи згодні громадяни з тим, що Україна має бути в складі Союзу 
РСР на засадах Декларації про державний суверенітет України?. Були і уточнення.  
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на підтвердження переконливого демократичного вибору в двох напрямах розвитку 
України: 1) Про реалізацію незалежності  України на основі Декларації; 2) Про 
підтвердження громадянами незалежності України - вагомий авторитет та юридичну 
силу, прийнятої 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет 
України, яка мала стати основою нової Конституції. 

І дійсно творча робоча група Конституційної комісії України  з постійною 
Комісією з питань законодавства і законності разом творчими групами вчених Києва, 
Львова і Харкова та крупних спеціалістів різко активізувала роботу над проектом 
Концепції нової Конституції України, підготовленого і опублікованого для внутрішнього 
користування протягом серпня 1990 - січня 1991 року (див. проект Концепції нової 
Конституції України.Січень 1991.-С.55). 

За рішенням Президії Верховної Ради України мені як голові постійної Комісії з 
питань законодавства і законності, члену Президії ВР України і члену Конституційної 
комісії України було доручено організувати і провести Республіканську науково-
практичну конференцію на тему: «Концепція і принципи нової Конституції 
України Української РСР» (Київ. 19-20 квітня 1991 року: Президія Верховної Ради 
України, Рада Міністрів Української РСР, Академія наук Української РСР. Видавництво 
РОВО «Укрвузполіграф». Замовлення № 20086, т. 130. 1991. -С. 287). Конференція 
проведена в сесійній залі Верховної Ради України із запрошенням вчених інших країн 
та України. 

Тепер постала низка проблемних запитань, в центрі яких – головна з причин 
пізніших деформаційних процесів конституційного законотворення. Під чиїм 
керівництвом, хто саме і яким чином здійснював організацію підступного зупинення та 
гальмування процесів реалізації положень і норм Декларації? Вся ця підступна робота 
відбувалася в той період, коли вже став незворотнім процес сприйнята 
громадянами народовладдя. Більше того, вже відбулося волевиявлення 
абсолютної більшості народу за реалізацію  ідеології народовладдя, 
закріпленої в Декларації про державний суверенітет України!  

І не просто сприйнята ідеологія, а виправдана практикою участі громадян в 
організації і здійсненні не тільки виборів, але в прийняті Декларації, участі в 
референдумі для  мирного розвитку процесу передачі влади народу України! 
Тобто в Україні відбувся реальний демократичний розвиток громадянського 
суспільства і поетапна реалізація ідеології народовладдя народом України:  

1) Публікацією проекту АЗ про вибори народовладдя-вересень (1989).  
2) Внесенням змін і доповнень парламентом ХІ-го скликання у виборче 

законодавство Української РСР – листопад 1989 року.  
3) Найдемократичнішими виборами на альтернативній основі 04 березня 1990 

року без: підкупів виборців, корупції в суспільстві, запровадження системи 
хабарництва, пограбування народу тощо. [І, навпаки, - переворот в суспільстві і 
державі: пограбування громадян лише за обрахуваннями фахівців від 130 до 142 
мільярдів доларів США на рахунках банків - заощадження грошових коштів громадян 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
44 

 

з метою створення класу олігархів і потім покупки за проценти від награбованого 
через новостворені фактично капеересовські партії та для їх таємного 
фінансування з метою підкупу виборців й вчинення інших порушень]. 

4) Фактичною підготовкою і прийняттям  через 4,5 місяці Декларації про 
державний суверенітет України народом і Верховною Радою - 16 липня 1990 року.  
Блискуче в мирному без насилля протистоянні політичних сил прийнято правову 
основу і відзначено політичний тріумф з абсолютною підтримкою громадян у ті часи, 
коли Кремль та партійно-політична агресія КПРС з державою СРСР здійснювали 
політику обмежень прав і свобод громадян, не сприймаючи завоювань і 
волевиявлення народу про незалежність України. 

5) Проголошенням Дня незалежності Української РСР: «Зважаючи на волю 
українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи 
історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет 
України6, Верховна Рада постановила: «Вважати день 16 липня Днем 
проголошення незалежності Української РСР і щорічно відзначати як державне 
загальнонародне свято» (Відомості ВР УРСР. 1990. №31, ст.430) [І знов провокація. 
Оскільки 16 липня  1991 року вже було відзначено День незалежності України, 20 
січня 1992 р. ті ж самі організатори сфальсифікували постанову про відзначення 
дня незалежності з 24 серпня 1991 року очевидно під їх події для підтримки  ГКЧП. Ці 
дії має пояснити Кравчук].     

6) А народ України фальсифікаторам відповів  референдум 17 березня 1991 
року, завдяки патріотизму громадян України за перемогу народовладдя з його  
головним підсумком – ще раз переміг протистояння Кремля та Верховної Ради СРСР. 
Це зробив народ України, який здійснював реалізацію Декларації,  підвівши результати  
вибори депутатського корпусу України ХІІ-го скликання. 

7) Тобто вся пропагандистська машина і здійснювана політика КПРС, яка була 
організована в центрі СРСР, в Москві, і яка  намагалася діяти на випередження 
усупереч розвитку демократії в Україні з метою протистояння народовладдю та 
повному волевиявленням народу, потерпіла поразку і крах.  
                                                      
6 Під впливом голови редакційної ради Асоціації НД України Барабаша О.Л. (в 
примітці до 1 тому він зазначає, що добірку актів Верховної Ради… здійснено 
Редакційною радою Асоціації… для реалізації ідей і принципів Декларації» 
(«Здобуття…1991», Т. 1 с. 140) фальсифікується  оригінальний текст і в ч.2 
постанови замість слова «Україна» вставляється термін «Українська РСР». Мета 
примітивна, але очевидна – це бажання тих, висловлюючись словами Івана 
Степановича Плюща про Декларацію «хто, ніби, бережучи, кривдить» цей 
вікопомний документ для того, щоб спростувати фальсифікації з відмовою від 
реалізації Декларацій як основи нової Конституції, виключення її з Преамбули 
нової Конституції та злочинної заміни Дня проголошення незалежності  України з 16 
липня 1990 року на 24 серпня 1991 року, знехтувавши законодавством 1989-до 24 
серпня 1991 року, включаючи і Декларацію про державний суверенітет України та 
інше. 
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Частина друга 

Ідеологія народовладдя України: людина і громадянське суспільство, 
правова держава як їх виконавчий орган та політика агресій Кремля 

 
§ 6. Ситуація в Україні (серпень 1991): діалог Голови 

Верховної Ради (Кравчук) і члена Президії Верховної Ради 
(Коцюба) на засіданні Президії Верховної Ради УРСР 

 
До честі Редакційної ради Асоціації вона в книзі «Здобуття незалежності 

України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення». У двох томах. Житомир. 
«Рута». 2011. Том 1, с.  484 – 533 майже дослівно відтворила події, що відбувалися в 
Москві, Києві та столицях і на територіях  колишніх і діючих республік СРСР, особливо 
пов’язаних з ГКЧП, спровокованого КДБ Союзу 19-21.08.1991 р. з КПРС. Безумовно, 
що ці події досліджувались, оцінювались, виявлялись суб’єкти щодо їх організації та 
здійснення і виявлені злочинці притягались до юридичної відповідальності. Проте вони 
ще є об’єктом і предметом пізнання, нових досліджень та відповідних висновків і для 
України. 

Мені довелося їх теж досліджувати і в ході вивчення цих не тільки політичних 
процесів, сформувалося досить масштабне накопичення фактів та оцінок подій, 
поступків прямо й побічно причетних до вже історичного періоду. Цим параграфом 
виділяю окремим напрямом специфічний діалог Голови Верховної Ради Л. М. Кравчука 
зі мною як головою Комісії з питань законодавства і законності, членом Президії 
Верховної Ради–О. П. Коцюбою. 

Події відбувалися у фокусі засідання Президії Верховної Ради Української 
РСР 26 серпня 1991 року. Тоді, після прийняття Декларації і внесення змін і 
доповнень в діючу Конституцію УРСР, найвищою посадовою особою в Україні був 
Голова Верховної Ради, оскільки стаття 6 Основного Закону України про керівну роль 
КПРС і КП України була скасована і до Президії Верховної Ради перейшли функції 
колективного президента країни. В значній мірі через таку посадову особу 
переломлювалося відображення тих подій, оскільки Кравчук постійно хитрив, 
поєднував посаду Голови ВР України з високими посадами в ЦК КП України і в ЦК 
КПРС. Тому треба було бачити його самовдоволення як жадібної до влади особи, а з 
цим – нещирість і брехню. 

В 2015 році Україна буде відзначати 25-річчя з Дня прийняття Декларації про 
державний суверенітет України і законодавчій, виконавчій та судовій владі доведеться 
надати звіт народу України як вони оцінюють свій розвиток і як  ці головні гілки 
державної влади забезпечили незалежність України за період з листопада 1989 року. 
Бо законодавча влада ХІ-го скликання внесла зміни і доповнення у виборче 
законодавство для здійснення демократичних виборів в Україні з метою розвитку в 
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суспільстві – відродження національних традицій демократії народовладдя та 
здійснення його становлення в сучасних умовах.  

Тобто відповісти народу України чому державна влада за двадцять п’ять років 
не забезпечила громадянам України і всій прогресивній громадськості: 1) рівня 
розвитку економіки, використання існуючих досягнень в системі агропромислового 
комплексу і на досвіді Східної Німеччини; 2) не використала  історичну місію Козацтва 
України; 3) наукового та інших видів потенціалу України. Виконання головної мети - 
надання можливості громадянам і народу України сформувати демократичну владу 
відповідно до прийнятої Декларації.   

Настав час переконатися в достовірних основах дійсного служіння і  
патріотизму для України хоча б в люстраційних поясненнях Л.М. Кравчука:  

1) На узурпацію влади в 1990 році, коли після дебатів з В.А. Івашко про 
неможливість суміщати посади першого секретаря ЦК КП України і Голови Верховної 
Ради України, Володимир Антонович, виконуючи конституційні вимоги, подав заяву на 
звільнення з високої посади в ЦК Компартії України, але його демократична діяльність 
не була сприйнята Кравчуком з його оточенням і розпочато цькування В. Івашка і 
витіснення з України за допомогою ЦК КПРС;   

2) На узурпацію влади, коли Кравчук, на фоні прикладу Івашка В.А., усупереч 
законам залишив за собою посаду другого секретаря ЦК КПУ, члена Політбюро 
ЦК КПУ, увійшов у політичні структури ЦК КПРС та інше, маючи постійний 
зв'язок з центральними органами влади в СРСР і Росії; 

3) На узурпацію влади, використовуючи політичну довіру мільйонів патріотів 
Західної України (основа - Народний Рух), активізував протистояння з мільйонами 
патріотів-комуністів, які підтримали прийняття Декларації у Верховній Раді України, а 
також між патріотами-комуністами більше 230 народних депутатів,  які  проголосували 
за Декларацію про державний суверенітет України  для ворожнечі з «народною 
радою» в парламенті України; 

4) Для узурпації влади психологічно, використовуючи найвищу тоді посаду 
Голови Верховної Ради України, вплинув на прийняття 26 серпня 1991 року 
незаконного Указу Президією Верховної Ради України про тимчасову заборону 
Компартії України з її структурами в центрі та місцях для ще більшого загострення 
ситуації в політиці України та гальмування реалізації Декларації; 

5) Для узурпації влади, ставши президентом країни, створив так звану 
«Державну думу України», яку очолив і «керував» цим недолугим неконституційним 
органом влади біля року, розвалюючи економіку України, створюючи корупцію в 
державних структурах влади і паралізуючи дії Уряду; 

6) Як вірний ленінець для кадрової узурпації влади (Ленін: кадри вирішують 
все) створив неконституційний орган – Адміністрацію Президента України, яка не 
тільки займається кадрами, але паралельно і безпосередньо, і побічно контролює 
систему державного управління всіма галузями України; 
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7) Під виглядом реформ для його розуміння ринкової економіки створив 
Акціонерне товариство «Бласко», започаткувавши нищення не тільки Чорноморського 
пароплавства, розваливши  Дніпровське, Дністровське і Дунайське річкові 
пароплавства включенням їх в систему АТ «Бласко»; 

8) Видав 19 незаконних президентських указів, на які Верховна Рада України 
змушена була накласти вето і які тяганиною  довго нівелював Кравчук; 

9)  Усупереч Декларації про державний суверенітет України і Конституції 
України повністю ліквідував вертикаль Рад народних депутатів України, 
заклавши негативну основу знищення місцевого самоврядування та їх значення в 
розвитку громадянського суспільства і захисту прав та свобод громадян; 

10) Антиконституційно і незаконно організував разом з «народною радою» і 
Плющем І.С. вплив на обласні депутатські групи для припинення повноважень 
Верховної Ради УкраїниХІІ-го скликання і депутатського корпусу; 

11) Замість реорганізації і реформування агропромислового комплексу України 
за аналогами кооперативних господарств Німеччини започаткував недолуге 
розпаювання земель,тіньовий ринок землі, передавши естафету Кучмі;   

12) Тісну ініціативу співпраці з Януковичем, організувавши так звану 
«Конституційну Асамблею» для видимості конституційних реформ, а насправді 
активно впливав і посилював авторитарну владу президентів,сприяючи деспотії. 

Штрихи і характеристика дій Кравчука, який мав берегти Декларацію, за 
висловом І. С. Плюща як «зіницю ока», але діяв «хто її береже, а хто, ніби, 
бережучи, кривдить». Спочатку я підготував матеріал для передачі діалогу своїми 
словами. Це не дало повноти і я прийняв рішення відтворити його за текстом книги 
«Здобуття незалежності України 1991», яку готував прихильник і запізнілий соратник 
Кравчука Л. М. – О.Л. Барабаш. Даємо текст стенограми надзвичайного засідання 
Президії Верховної Ради України 26 серпня 1991 року: 

• «КОЦЮБА О.П. У мене до вас, Леоніде Макаровичу, таке питання. Може, Ви 
сьогодні на сесії говорили про це. Це дуже суттєве питання. Чому не Вас як Голову 
Верховної Ради в першу чергу поставили 21-го числа до відома про переворот, в 
ЦК? А потім з’явились документи у вас. Чому у Чічеватова7 не було вашого 
телефону? Це неправда»8. 

ГОЛОВА. Ви ж зрозумієте. Таке було дійсно, я казав. Якщо мене не поставили 
до відома ні Москва, ні ЦК, то це означало, що я цього не повинен був знати. Що тут 
запитувати? 

Коли я робив доповідь (і це тому, що вчора говорили про річницю 
Декларації), то сказав що третій шанс ми маємо використати і мати суверенну 
Україну. Я не хочу зараз бути героєм, але не міг ходити по вулиці. 

                                                      
7 Генерал-лейтенант Чічеватов – командувач Південно-Західним військовим округом.  
8 У  генерал-лейтенанта Чічеватова були всі види телефонів, у т.ч. і 10 та 100 
(урядові). 
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Так, я Вам кажу щиро, як сказав на сесії. 06.35, вранці, позвонив мені Чічеватов 
і каже: «Леонід Макарович, Ви чуєте радіо?». 

Кажу: «Ні». Я швиденько увімкнув радіо, став слухати. Я почав розуміти 
ситуацію. По телевізору передають, що сталося: в країні введено надзвичайний стан, 
утворено комітет. У мене в кабінеті генерал Варенніков9. Я цього не говорив на сесії, я 
знаю, що це за людина. Тим більш, це один з тих, хто підписав цю заяву – 
Отечество в опасности», і там було прямо сказано, що «в стране найдутся те 
силы, которые способны  спасти Отечество». Ну, пам'ятаєте».  

Із залу. Да. 
ГОЛОВА. Але пробачте, але послідовно. Я кажу, що знаю, тому що мені сказав 

Гуренко про це. Тобто, він подзвонив мені о 6.35, (О.К.- хто з них?) це було за десять 
хвилин. Він мені зразу ж пояснює, що подзвонив Гуренку, тому що знає його телефон, 
а мого телефону не знав. Так мені пояснив Чічеватов. 

Мене занепокоїла одна річ. Елементарна культура, елементарна, коли 
приїжджає хтось із Москви і сидить в кабінеті, тим більше має розмову з Головою 
Верховної Ради сам повинен був мені про це сказати, а він навіть не вважав за 
потрібне зі мною говорити по телефону. Він сказав, що Варенніков просить 
«обязательно с вами встретиться». Я кажу: «В який час?» - «Он просит просит 
как можно быстрее». Я міг і о восьмій, я встиг би і до восьмої, я взяв, як кажуть, люфт. 
Я хотів почути, що по радіо. Я ж нічого не знаю- що де. Я кажу: «Давайте о 9 годині». 
Він каже, що вже пізно, але добре. 

Я за цей час по включав телевізор, радіо, дещо почув. Дзвоню Голушко Миколі 
Михайловичу. Бере трубку син Саша (я також його трохи знаю по Кончі). Де, кажу, 
батько? – Купається на річці. Це мене занепокоїло. Бо коли б Голушко знав про це, він 
би в цей час не купався. 

Я кажу, що коли батько прийде, нехай негайно мені подзвонить. Я швиденько 
привів себе в порядок – і в машину. В машину дзвонить Єльцин, каже: «Знаєш»? – 
«Знаю, чув по радіо. Ти,-говорю, - знаєш? – «Ничего не знаю, сам тоже узнал по 
радио. Я, - говорю, - нахожусь в Верховном Совете. Что будем делать?». 

От вся була розмова. 
А те, що було в кабінеті, я розказав все» (там само с. 488-489). 
• «КОЦЮБА О.П. Тобто Ємець О.І. все знав і Вас інформував. Тоді хтось 

каже неправду. Хто тоді розігрує цей сценарій? 
ЄМЕЦЬ О.І. (О.К.- член Президії, активний прибічник Кравчука). У мене є 

пропозиція розібратися з усіма, але поступово. …Ще невідомо, навіть чи ті люди 

                                                      
9 Генерал-полковник Варенніков – командувач сухопутними військами Збройних Сил 
СРСР. 
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знають про цей документ10, невідомо чи вони були повідомлені про нього, чи вони 
брали участь. Тому я пропоную йти поетапно.  

ЄВТУХОВ В.І. (О.К.- член Президії, спокійна врівноважена людина) Я в 
продовження того, що сказав Ємець, що треба розібратися, що до чого. 

Леонід Макарович, Ви сказали тільки, що до Вас надійшли вранці (і на сесії це 
казали) військові. Це може бути смішно, але сміх через сльози. Там же в цьому 
документі, що Ви зачитали, написано: зорієнтувати депутатів – комуністів. Тобто Вас 
не зорієнтували і, тепер видно, нікого із нас, членів Президії. 

ГОЛОВА. Я був тоді членом Політбюро… 
МАТВІЄНКО А.С. (О.К.- член Президії). Можливо я самий рідкісний тугодум в 

Президії, даруйте за таке слово, але перш ніж прийняти рішення…  
Перше. Хто ці документи вилучив, у кого, коли, при яких обставинах… 
Друге. Президія і Верховна Рада України доручила правоохоронним органам 

провести розслідування. Результатів немає…        
ГОЛОВА. Звернемося до законників. Є голова Комісії з питань законодавства і 

законності Коцюба О. П. і начальник юридичного відділу… 
Слово має Олександр Павлович. 
• КОЦЮБА О.П. Леоніде Макаровичу! Перш ніж висловити свою позицію, прошу 

відповісти на запитання: коли Ви кажете правду? Хто ви? Ви заявили, що вийшли з 
партії – із членів КПРС, а точніше з Компартії України – 19 серпня 1991 року, це 
правда? 

ГОЛОВА. Так, це правда. Я написав заяву про вихід з партії 19 серпня, 
коли взнав про події.   

КОЦЮБА О.П. А як же Ви брали участь 21 і 22 серпня у засіданнях 
Політбюро КПУ – як безпартійний секретар ЦК КПУ чи як? Хто ви, пане 
Кравчук? Кому Ви кажете неправду і навіщо? 

І таке. Ви зустрічалися 18 серпня з посланцем Єльцина Бурбулісом. Зустріч 
проходила більше двох годин. Про що йшла мова? Чому таємно? У чиїх інтересах? Чи 
не є це авантюрою? Україна – велика держава і гідна того, щоб відкрито вести свою 
політику, особливо після прийняття Декларації. У мене немає довіри. Дії щодо КПУ 
будуть незаконні. Ми не маємо права таке творити. Це – авантюра. Тільки суд може 
вирішувати. Але треба провести слідство, виконати рішення ВР.  

Друге. Де оригінал документа11 і чи є на ньому якась віза, як на тих  документах, 
які тут у нас є, що Шенін підписав і ще ряд підписів? 

Третє. Що зроблено прокуратурою, чи є додаткова якась інформація, яка може 
бути, не впливаючи на слідство… 
                                                      
10 Документ – це виписка з протоколу №4 засідання президії Кабінету Міністрів 
Української РСР 19 серпня 1991 року «Про заходи у зв’язку із зверненням до 
радянського народу  Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР». 
11 Це інший документ, підготовлений від ЦК КПРС і пересланий по телетайпу, а 
також телеграма від секретаря ЦК Шеніна  в ЦК КП України.  
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Справа порушена в чому? … 
І четверте. Чи дано доручення органам КДБ, які підпорядковані сьогодні 

Верховній Раді… і чи є інформація з цього приводу?»   (там само с. 492 – 493).  
• ГОЛОВА. Слово має Коцюба. Прошу. Тільки без емоцій, Олександре 

Павловичу. 
КОЦЮБА О.П. Я хочу сказати, що те, що сталося, - це удар в спину кожному з 

нас, це удар в спину суверенітету України… Хіба ми за це боролися? Ми 
боролися за незалежність. Ми боролися за те, щоб Україна стала 
самостійною державою, щоб вийшла на міжнародний рівень… Причому акції не 
зовнішньої, а внутрішньої політики. Роблять це свої і разом з Вами, Леоніде 
Макаровичу. Ви нещирий. А Ваші дії – авантюра, бо люди, особливо рядові, ні в 
чому не винні. Для Вас основне – влада, а люди-засіб. 

ГОЛОВА. Олександр Павлович, що Ви пропонуєте? 
КОЦЮБА О.П. Я пропоную, перше, щоб ми все-таки поставили питання 

контрольних органів абсолютно чітко. Не втратити довіру людей, державу. 
Друге. Треба доручити прокурору відсторонити кожного, хто може впливати на 

слідство… правильно сказав Матвієнко, тому, що я теж на слух слухав, і що приймемо 
рішення?Це дуже небезпечно…Треба зберегти державу. 

БУРЧАК Ф.Г, Я повністю згоден з Олександром Павловичем. Такі питання може 
вирішувати тільки суд… 

КОЦЮБА О.П. Дайте продовжити. Я не з особистих позицій. Указ можна 
приймати, але в рамках закону, щоб допомоги слідству і людям. 

Президія вживе всіх заходів, щоб прокуратура, міліція і КДБ  не допустили 
жодного відхилення від законності… Лише суворе дотримання законності дасть нам 
можливість зберегти незалежність, спокій у державі та захист людей. Тому не треба 
спішити, Леоніде Макаровичу, і нічого не підганяти під власні бажання. 

Ще раз просив би роздати нам проект Указу, який готується, 
відпрацювати, щоб він був оснований на законності. Це тверда позиція»  

ГОЛОВА. …вже документ  ЦК КПРС і телеграма від Шеніна абсолютно 
підтверджують, тут немає навіть ніякого сумніву, це вже підтверджено, тут уже 
навіть розслідування не потрібно… 

КОЦЮБА О.П. Зупиніться, Леоніде Макаровичу, схаменіться і 
заспокойтесь. Так доля людей не вирішується. Може Ви так звикли і, може, 
все тому так і сталося, бо таких як Ви багато зараз заявилося. … 

КОЦЮБА О.П. Груповщину ми вже маємо. Є конституційні органи: Верховна 
Рада, яка винесла рішення. Є постійні Комісії Верховної Ради. Все це конституційні 
органи. Які ще хочуть бути групи? Хто визначив їх статус? Які може мати 
повноваження ця група? Це, вибачте, нездорове марево політично хворобливих 
людей. Це перше. 

Друге. Будь-які слідчі групи, вибачте, комісії, може призначати лише Верховна 
Рада після обговорення в постійних Комісіях. Я вже  неодноразово говорив. Такі дії – 
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це брудна авантюра, замішана на брудній політиці. Леонід Макарович, м’яко кажучи, 
заривається, виконує якусь місію за домовленістю. Ви не відверті, Леоніде 
Макаровичу, а тому викручуєте руки членам Президії з допомогою тих, хто 
виконує замовлення та рветься до їм бажаного реваншу. 

ГОЛОВА. Олександре Павловичу! Прошу, сідайте. Ви вже все сказали. Не 
дратуйте і не забирайте часу… 

Не треба, не будемо… Я маю свою позицію як Голова. У мене теж… 
КОЦЮБА О.П. Шановні члени Президії, товариші! Задумайтеся, що твориться, 

на кого ми перетворюємося. Ми займаємося самоїдством. 
ГОЛОВА. Я Вам слова не давав. Сідайте.  … 
ПОТЕБЕНЬКО М.О. (О. К. – Генеральний прокурор України) Я хочу сказати, 

поки, щодо сьогоднішнього дня право приймати документи належить нам. Голова 
Комісії Коцюба О. правильно (каже). 

ГОЛОВА.  …Значить читаємо. Тепер слухайте, що я кажу. 
Указ Президії Верховної Ради України про тимчасове припинення діяльності 

Компартії України. … 
КОЦЮБА О.П. Леоніде Макаровичу! Що Ви творите? 
ГОЛОВА. Більш грамотно. Як казав ректор Вищої партійної школи Чиченюк… 

(О.К. – Щодо заборони на випуск газет, заснованих з участю партії). 
КОЦЮБА О.П. І все-таки, прошу зважити… Не може бути… Як Ви можете 

посягати на таке? Якщо їх трудові колективи звернуться зараз, то як бути? Люди 
підписалися на газети. Якщо їхні  трудові колективи звернуться,, то хай 
виходить газета як газета? Це ж ви, Леоніде Макаровичу, віддали… 

ГОЛОВА. Хто їх буде випускать? 
КОЦЮБА О.П. Колектив. Це вже їхнє питання. Не знущаймося над 

людьми. Колектив – це ті ж… 
ГОЛОВА. Але якщо газета в той час не просто друкувала матеріал, а ще й 

брала інтерв’ю. 
КОЦЮБА О.П. Ну той що? Ви, Леоніде Макаровичу, теж щось робили, і Ємець, і 

Шишкін… Тоді давайте всіх разом… Де Ви набралися цього свавілля та злості? 
Невже Ви так ненавидите своїх людей та громадян? 

ГОЛОВА. Чому Ви зводите до мене одного… То не може ця газета випускати 
матеріали. (Там само с. 495 – 497, 506-508, 511, 522-525). 

ГОЛОВА. Всі готові? Хто за, прошу проголосувати12. 
КОЦЮБА О.П. Я відмовляюся від такої участі! Беззаконня творити 

не…Заспокойтеся я сам за себе скажу… Чинити беззаконня не буду й іншим 
                                                      
12 Кравчук Л.М. на голосування поставив проект Указу Президії ВР України про 
тимчасову заборону діяльності Компартії України, а перед цим грозив арештом 
Гуренка С.І. Конституційний Суд України розглянув справу про заборону діяльності 
Компартії України і, дослідивши матеріали справи, скасував даний Указ як 
незаконний. 
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не раджу. Да, відмовляюся… (О.К.- Кравчук, ходячи по залі, запитав мене чи буду 
я голосувати за проект Указу. Відповідь: «Да, відмовляюся!» 

ЄМЕЦЬ О.І.  …Значить я прошу, як доручено Олександру Павловичу всі ці 
матеріали, щоб він отримав інформацію про першу кроки прокуратури по 
розслідуванню, щоб Вам завтра доповів, щоб ми мали якось оцінити і мали 
всю інформацію»13 (там само с. 532-533). 

 

Частина третя 
Зупинення реалізації народовладдя в Україні: 

антиподи ідеологій козацької України і царської Росії 
 

§ 7. Ідеологія фашизму: цинізм і звірства політикуму Путіна 
 

Реалізація народовладдя в Україні була зупинена діями перших осіб держави: 
Кравчука, Кучми і Януковича – це не тільки рудименти більшовицького партійного 
тоталітаризму. Це і корупційні дії у найвищих вищих ешелонах державної влади, яку 
названі особи з їх оточеннями організували у своїх структурах, налагодивши таку 
взаємодію в інших галузях.  

Нині, як показують дослідження і кримінальні та цивільні справи, ці тенденції ще 
в більшій мірі стосуються Путінського режиму. Політикум Росії не змінив свого шляху з 
більшовицько - царсько - ленінсько – сталінської деспотичної політичної влади.  Це 
войовничо зациклені політикани з глибин створення насиллям Російської Федерації з 
дрімучим імперським мисленням і з атомними молохами смерті. Вони нависли над 
усім людством, а нині локально ведуть гібридну агресивну й смертельно небезпечну 
війну з народом України, захопивши Крим, попередньо вигравши інформаційну війну 
на ідеології давно віджилої, тому приреченої на поступову поразку й крах, ідеології 
кривавої і жорстоко озлобленої Російської імперії з каторжником влади темряви 
обману російського народу, який повірив в їх «ідеї» і провокації. 

Дослідження ідеологічної діяльності керівників Російської Федерації не характе-
ризується новими ідеями демократичного розвитку Росії після прийняття 12 червня 
1990 року Декларації Російської Федерації про її незалежність від Союзу РСР. Україна 
привітала народ Росії з цим знаменним проривом в світову та європейську демократію і 
сподівалась на творче співробітництво у пошуках історичного відродження 
національної спадщини. 

Зустрічі з народними депутатами демократичного світогляду, науковцями, 
освітянами, демократично налаштованою інтелігенцією, не заполітизованим 
духовенством складали і складають враження не тільки слов’янського братерства, але 
і глибокої тривоги за минулі роки дружби та співробітництва між народами.  В поглядах 

                                                      
13 Путін спочатку формував ідеологію фашизму в пропаганді та публікаціях книг, а 
після їх розповсюдження в першу чергу в колишніх союзних республіках, розпочав 
так діяти в Чічні, Абхазії, Грузії та проти України. 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
53 

 

і оцінках подій, що здійснила  політична верхівка Росії проти народу України є 
мовчазне нерозуміння нинішньої політики Росії. 

Проте сталося непоправне. Між братніми народами нависла смерть і 
проливається кров безневинних людей, які стали заложниками і жертвами путінської 
пропаганди, прикритої фальшивими декораціями боротьби з бандерівцями. Це 
жорстока і злодійська брехня, бо я навчався в Львівському державному університеті 
імені Івана Франка і мені жодного разу не доводилося на собі відчувати якісь 
обмеження або не сприйняття мого образу життя чи ідеологічних переконань, хоча 
бували дискусії і спори на ці складні проблеми. 

Мене вражає психіка Путіна. Це не примітивні дії КДБешника. Будучи в 
Дрездені, де виявляється знають Путіна як резидента більшовицького КДБ, можливо 
вже після його характеристики в політиці, дивуються і німці його діями проти України 
не тепер, а раніше, коли формувалась ідеологічна війна. Виявляється, що німці знають 
про Київську Русь, її культуру і здивувалися публікації книги «Киевской Руси не было 
или что скрывают историки» (2012) та іншими публічними виданнями, що непомірно 
возвеличують Росію як країну – переможця в Першій та Другій світовій війнах та 
пропагандою фашизму. 

Тоді, в 2012 році, німецький професор, який дуже детально розпитував мене 
про Україну, цікавився чому так густо і без контролю з боку держави в Україні 
розвинулося хабарництво, корупція, непомірний ріст бюрократії, торгівля політичними 
партіями (виявляється, що професор знав про можливість купівлі в Україні політичної 
партії оптом), неймовірними прибутками олігархів і висловився, що це йому нагадує 
30-роки політичного життя Німеччини з минулого століття. Все це може привести до 
важких наслідків для народу.  

 

§ 8. Політика ненажерливих політичних карликів 
та нещасних людей,  які  живуть для грошей і заради грошей 

 

 В Україні немало своїх таких каторжників влади, які навипередки захоплюють 
посади, розкрадають таємно і відкрито національне багатство, принижують честь і 
гідність громадян України, намагаються розтоптати національні надбання – 
інтелектуальну гордість України - та владно формувати авторитарні режими, які 
створювали спочатку Кравчук, вдосконалював Кучма і довершував Янукович у формі 
корумпованих бандитських кланів його наставників і януковичів, які завершили 
безглуздям президентські гонки. 

Кравчук з Кучмою розумово ще можуть з деякими відхиленнями дублювати 
античного деспота часів Сократа і Платона, самовдоволеного володаря тьми та ідей 
рабовласницького способу життя Діонісія, але з поправною на партійний вишкіл 
Кравчука в більшовицькій партії політичного рабства. Це вони своєю діяльністю і 
реформами для авторитаризму і деспотії  підготували політичні умови і партії регіонів, 
і партії «Батьківщина» та  узурпували у народу владу для п’єдесталу Януковичу із 
зеківською правосвідомістю, що не сумісна з посадою президента і державного діяча. 
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Якщо не так, то можливо їм пояснять причину не виконання Декларації та внесення 
змін і доповнень до Конституції України? Пояснять і що їх єднало в цих діях?  

Як попередники і дії Кравчука, і дії Кучми - реально відроджували сучасного 
деспота Діонісія, який не витримав рівня дискусії з Платоном (учнем Сократа), отримав 
поразку і наказав тупим своїм підлеглим з рабовласницькою психологією вбити 
Платона або, в крайньому випадку, продати за чималу суму грошей. Янукович свою 
місію президентської боротьби за владу виконав з поправкою. Він спочатку він крав 
мільярди, а потім вже вбивав і нищив людей.  

Чомусь вже з самого початку президентської боротьби ці владні політики дуже 
спішать забути про вимоги Декларації, прийняту Концепцію нової Конституції і з кож-
ним приходом президента до влади ще швидше спішать змінювати Конституцію 
України не для приведення її у відповідність з Декларацією, а проводять політику, що їх 
влада в державі вище інтересів народу України. Конкретизую. Історія народу є такою, 
якою вона є з підйомами і падіннями, драмами і трагедіями, величчю героїки і не-
повторністю. Це події природні і їх послідовність треба сприймати такою, якою вона є, 
вивчати, аналізувати й робити  висновки згідно виявлених закономірностей розвитку. 

У наших політиків, поки що, все навпаки по-більшовицьки (як за часів прези-
денства Кравчука) - від партійного з’їзду до з’їзду, від пленуму до пленуму з новою по-
вісткою дня і темою. Кожний раз, аби бути першими, щось внести таке, щоб здивувати 
та перекричати інших і бути знову, якби завжди спереду, а насправді в хаосі і далеко 
позаду. Порівняймо, зокрема, ставлення до власної історії. Латвія, скажімо, отримавши 
незалежність відновлює свою історію, стиль роботи, наприклад, сейму з традиціями на-
ціональної культури з метою з’єднати свою власну історію та історію своєї ж країни в 
єдине ціле.  

Наш політикум летять стрімголов, не вислухавши один одного, все розриває на 
політичні шматки з претензіями до діяльності власних батьків і дідів. Вони жили при 
«совітах», «совецькій» владі. І раз, на думку цих політиків, це ворожі структури, то хто 
ж тоді їх батьки і діди, які жили і діяли в ті часи, займаючи і керівні посади? Мало чим 
відрізняється і сучасна практика навіть на рівні законодавчої влади. Порівняймо. У 
березні 1990 року на демократичних виборах була обрана Верховна Рада України ХІІ-
го   скликання, гідно прийнявши естафету від свого попередника – парламенту ХІ-го 
скликання, який забезпечив народу демократичні вибори внесенням доповнень і змін у 
виборче законодавство. Замість єднання позитивів – політика протиріч. 

З демократичної правової точки зору, це принизливо й образливо до своїх же 
депутатських колег та їх гідності. Я зустрічався з ними як автор проекту АЗ і  відчув їх 
біль, бо вони з чистою душею і серцем вчиняли  внесення змін і доповнень на осно-
ві проекту АЗ України у виборче законодавство, а їх кидають в принизливі вузько-
лобі політичні авантюри. Народні депутати ХІ скликання не тільки знали про демо-
кратичні переміни і діяльність депутатів від України в Демократичному блоці Верховної 
Ради СРСР, але і періодично взаємодіяли з ними з багатьох питань демократичного 
розвитку України. 
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Я теж розповідав їм про основи народовладдя в Київській Русі та Україні, 
наголошуючи про принципи діяльності Козацтва України, його систему виборів і 
правосуддя та про колектив львівської молодіжної газети «Ленінська молодь» 
(тепер «Молода Галичина»), який без дозволу зверху від партійного начальства, на 
свій страх і ризик для тих часів партійної деспотії, патріотично здійснив нічну 
публікацію рукопису проекту АЗ України. А тодішня Верховна Рада України (назва 
держави - Українська РСР) внесла зміни у виборчий закон. 

У диспутах, неодноразово про це  говорив і Якову Яковичу, що треба і життєво, 
і науково, і в законотворчій діяльності відрізняти такі поняття як «суспільство» від 
«держави». Перше об’єднує людей і весь народ, а друге – це виконавчі структури 
народу і його суспільства. Незнання або ж навмисне протиставлення і використання 
цих змістовних відмінностей дає можливість різного роду політикам при владі та 
підібраних ними під свої погляди залежних  чиновників здійснювати ті політичні 
маніпуляції, що призвели до трагедій.  

Мені особисто і в проекті АЗ про вибори органів народовладдя, і під час підго-
товки та прийняття Декларації про державний суверенітет України довелося форму-
лювати і запропонувати діалектичне єднання термінологічних понять: «народовла-
ддя», «людина і громадянин», «суспільство», «республіка», «Україна», «Республіка 
Україна», «громадянське суспільство», «держава», «правова держава», «Українська 
РСР», «УРСР», тобто аналізувати правове походження цих та інших складних термінів 
і понять для застосування в законотворчій та законопроектній роботі не тільки 
Верховної Ради України. 

Цю особливість про роботу не тільки в парламентській діяльності підкреслюю 
не випадково. Під час роботи над історичними джерелами нерідко зустрічаються 
випадки, коли прислужники біля влади, а тим більше при владі, за всяку ціну, нехтуючи 
об’єктивністю, на догоду своїм керівникам або партіям використовують ті переклади, 
які влаштовують режим і цих владних суб’єктів.  

Так сталося з консервативною і давно віджилою, але ще активно 
використовуваною теорією в юридичній науці України. Ще нерідко такі термінологічні 
поняття як теорія «держава і право» для ствердження держави на першому місці, а  
праву відведено другорядне місце, а разом з цим і правам людини і громадянина, 
правам народу, праву суспільства і громадянського суспільства, а також праву 
місцевого самоврядування з не розумінням суті та принципів верховенства права, 
принципу розподілу влади й багато інших основ.  

 

§ 9.Розкриття ідеології народовладдя: В.Яворівський, В.Грищук,  
В.Черняк,  Ю.Сорочик,  А. Назаренко,  В.Карпенко,  А.Ярошинська, 
Я. Зайко, головний редактор літописних творів AVE, UKRAINA! 

 

Підготовка й розробка цього проекту має свою історію, яку для ІV тому готував і 
разом зі мною  досліджував для публікації Я. Я. Зайко як автор проекту і відповідаль-
ний редактор твору. Це дійсно актуальна й важлива тема, що пов’язана з дискусіями і 
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обговоренням в  Спілці письменників України та постаттю Олеся Терен-
тійовича Гончара. Стосовно умов 25-річчя публікації проекту АЗ України про на-
родовладдя, то мені достатньо обмежитися коротким описом тих подій, що стосу-
валися творчих пошуків, отримання документів з архівів Верховної Ради України та 
бібліотек для публікації твору.  

Після підготовки мною проекту Альтернативного Закону України про вибори 
органів народовладдя, перше обговорення розпочалося із зустрічей з Валерієм 
Грищуком, народним депутатом СРСР від України, а потім, після машинописного 
передруку в примірниках кожному учаснику, на квартирі у  Володимира Яворівського, 
теж народного депутата СРСР від України і теж такого ж активного члена 
Демократичного блоку у Верховній Раді Союзу РСР.  

Ми на квартирі у В. Яворівського в ніч з 04 на 05 вересня 1989 року разом з 
іншими народними депутатами СРСР від України (їх прізвища вказані публікації) 
завершили останні правки проекту АЗ. Там же, в квартирі, здійснили і передрук змін 
після внесення останніх пропозицій. Ранком 05 вересня вручили чистовик, 
віддрукований машинописний текст, Юрію Сорочику. Благословили його на  дорогу 
для перельоту рейсом Бориспіль - Львів та здійснення успішної публікації. Ми були 
добре переконанні й чітко розуміли про значимість цієї публікації для ведення агітації з 
розкриттям змісту норм проекту АЗ України про народовладдя – фактично мирного 
переходу влади до народу України.  

Юрій Сорочик не просто перевіз у редакцію газети проект АЗ України про 
народовладдя, а прийняв участь в її роботі. Так рекомендували всі учасники, які 
приймали участь в його завершальному обговоренні. А факт  передачі редакції 
проекту АЗ і учать в роботі була не випадкові для Ю. Сорочика. Це його відданість 
боротьбі за демократію та гарантії недоторканності як народного депутата СРСР від 
України, члена Демократичного блоку Верховної Ради СРСР.  

Зайко Я. Я. станом на 2011 рік, після публікації трьох томів літописних  
творів  «AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України» (Київ. 
«Освіта України». 2011. Т.1-ІІ. –С., 1430; Т.ІІ-ІІІ. –С., 1294), розпочав досліджувати й 
інші матеріали опублікованого ним проекту АЗ України про народовладдя. Від мене він 
отримав оригінал первинного тексту, взяв за основу (за моєю пропозицією) публікацію 
проекту двомовної газети «Вечірній Київ», оскільки цей текст був найбільш достеменно 
виправлений для друку в літописі. 

Я.Зайко запланував зі мною зустрічі з В. Грищуком, В. Яворівським, 
Ю.Сорочиком та іншими учасниками публікації і поїздку до А. Ярошинської. Яків 
Якович за власною ініціативою вже зустрічався з Валерієм Грищуком, отримав його 
статтю. Окрім цього, взяв в Асоціації народних депутатів України інтерв’ю у Валерія 
Грищука як народного депутата СРСР від України, який різко критикував разом з 
Демократичним блоком Верховної Ради СРСР союзний проект закону про нові вибори. 
Про це В. Грищук впевнено говорив на зустрічах з виборцями, в офіційних виступах в 
парламентах Москви та Києва. 
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Як гостросюжетний журналіст і письменник Яків Зайко досить принципово 
відрізняв справжню демократію від лжедемократії, прикритою маніпуляційною по-
літикою партій, а також справжніх демократів від лжедомократів, незалежно від їх 
рангів, посад  і думок про роль власних персон14. 19 липня 2011 року в інтерв’ю з Ва-
лерієм Грищуком він записав «…не лише про те,  як формувалися законодавчі пере-
думови створення незалежних  парламентів колишніх республік…, а й про хоч деякі 
підсумки 20-річної української незалежності» (див. там само, с. 511). Це було і 
нашим завданням. Ми з Яковом Яковичем також мали добрі депутатські стосунки з 
Володимиром Антоновичем Івашко. 

Безумовно, що це окрема тема про цю неординарну особистість. Він був досить 
доступним і грамотним співрозмовником, рідкісною непересічною для того часу 
людиною та відкритим для народу державним діячем. Я особисто двічі, на його 
запрошення, зустрічався з В. А. Івашко в Москві. Він щиро і з розумінням ситуації 
запросив до себе на квартиру: перший раз я був сам, бесідували майже всю ніч; 
другий раз зі своєю дружиною – ми лікували доньку в лікувальному зоровому 
комплексі знаменитого лікаря - Святослава Федорова. 

 

§ 10. Валерій Грищук: інтелект особистості і демократії 
 

Про політичні події в Москві та Верховній Раді СРСР Якову Зайку вдалося 
відтворити важливий зміст цих відносин через висновки Валерія Грищука: 

- «ми, група народних депутатів, намагалися скорегувати майбутній закон про 
вибори народних депутатів Української РСР з урахуванням як позитивних, так і 
негативних моментів виборів народних депутатів СРСР.  … вимоги були прості: прямі 
вибори до Верховної Ради України, «ні» виборам від громадських організацій – 
обиратися тільки в округах. І третє… щоб була виборність… на одне місце було 
не менше двох кандидатів» (там само, с. 511); 

«Існувала стара партійна практика, коли висували одного кандидата на одне  
місце, і безальтернативно він практично завжди обирався. Я був одним з ініціаторів 
цієї ідеї – написати альтернативний закон про вибори, і очолив робочу групу від 
народних депутатів СРСР. Ми ознайомилися з проектом, який готувався в Україні. В 
ньому йшлося про вибори з’їзду народних депутатів… від громадських організацій, 
                                                      
14 На запитання Я. Зайка В. Грищук щиро розповідає: «Той же Івашко, я вже скажу 
наперед, обрав собі не тихий округ десь на Дніпропетровщині – він пішов по Києву, 
обирався в Дарниці, і його обрали народним депутатом Української РСР. Якби його 
не прибрали за комуністичним зговором на чолі з Гуренком і Кравчуком, це був би 
дійсно справжній новий партійний лідер. Фактично цю людину викинули з 
України». Я. Зайко підтверджує цей факт: «Так, Гуренко і Кравчук викинули Івашка 
з України…  це було що – страх перед не партійною, а чисто людською особистістю 
Володимира Івашка?»  В. Грищук відповідає: «Звичайно». Я. Зайко підсумовує: 
«Цікава особистість на зламі тодішньої історії… Я з ним теж був у хороших 
депутатських стосунках… В Івашка домінував позитив людської енергетики: 
спершу людина, а вже потім нарпійний діяч» (с. 512-513).     
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тобто від комуністичної партії, комсомолу, профспілок. Верховна Рада УРСР 
обирається з’їздом…  Звичайно, за таких умов обрання це був би ручний парламент 
і ручний з’їзд» (там само, с. 511).  

Валерій Грищук далі, в тому ж інтерв’ю, зазначив: «Ось тоді Олександром 
Коцюбою був написаний альтернативний закон про вибори, уперше 
опублікований 7 вересня 1989 року в газеті «Ленінська молодь». (див. книгу 
«Здобуття незалежності України 1991». (Київ. «Освіта Україна». Т. 2, с., 512). Я 
уточнюю, що на момент розгляду союзного виборчого закону ми ще не були особисто 
знайомі з В. Грищуком. Познайомилися пізніше, в ході обговорення питань 
підготовленого проекту АЗ про народовладдя і  стали однодумцями про основи 
виборчого права, а головне, про забезпечення гарантії його  реалізації.  

 

§ 11.Віталій Карпенко: талановитий організатор 
колективу газети і поєдинок-один на один з партократами 

 

Невелика пауза і тиша після львівської публікації проекту АЗ України про 
вибори органів народовладдя, відгомін в житомирському самвидаві Якова Зайка 
вибухнула штормом публікація «Вечірнього Києва» 13 вересня 1989 року. Головний 
редактор газети «Вечірній Київ» , Віталій Карпенко, взяв на себе сміливість та 
громадянську відповідальність журналіста опублікувати проект АЗ України про 
народовладдя. Це він зробив зі своєю інтелектуальною і бойовою демократично 
налаштована редакцією. Саме тоді 12 вересня 1989 року я вичитував верстки 
українською та російською мовами разом з її працівниками в червоному кутку  газети, 
відчував їх прагнення допомогти і прискорити вихід саме цього номера газети - 13 
вересня 1989 року.   

Тоді вони мене, як на зустрічах в трудових колективах чи зборах громадян,  
найбільше розпитували про зміст народовладдя, яке його історичне походження  і чи 
можливо його запровадити в життя на сучасному етапі. Я стверджував це і посилався 
на правові пам’ятники історії, Закони ХІІ римських таблиць, Руську Правду й інші 
джерела, пояснюючи, що в історії народів народовладдя було звичним явищем в 
системі їх суспільств. Проте під тиском влади народовладдя поступово обмежували 
владоможці через матеріальні  інтереси та накопичене багатство, а тому, узурпуючи 
справедливу владу суспільства, під різними мотивами замінювали через державні 
структури влади умови та повноваження суспільства, зменшуючи його роль і законний 
вплив на органи держави тощо. 

Маю можливість і тут зазначити, що лише прискіплива робота над правовими 
джерелами: общинні правові звичаї і традиції, заборони (табу), міфи, релігійні 
вірування тощо; старовинні пам’ятниками правотворчості народів: 
стародавньоіранська «Авеста»,  «Закони Ур-Наму», «Середньоасірійські закони», 
«Закони із Ешнути», «Хеттські закони», «Закони Хаммурапі», «Закони Ману», «Закони 
ХІІ Таблиць»,  «Руська Правда» та інші дали можливість і підстави зробити 
обґрунтовані висновки про формування нової науки – правології (наука про право), 
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методи і способи якої концентруються на головному в сфері правових відносин – 
правах, свободах і обов’язках людини. 

Спеціальні дослідження приділяв козацтву, його суспільству і правосуддю, які 
до наших днів зберегли природне право, основу рівноправності в суспільстві, де є 
звичаї і традиції народу, відкриті публічні вибори керівництва, інших посадових осіб, 
включаючи управлінські системи влади, ради старійшин, ради вождів, військову 
старшину, гетьмана і навіть священників. Демократія козацтва і тепер є зразком 
реалізації демократичних засад суспільства, які домінують над державними 
структурами і контролюють їх діяльність. На жаль, в Україні, за ідеями більшовиків, 
козацтво і зараз позбавлено власного статусу. 

Після того як Верховну Раду України  ХІІ (1) скликання незаконно розпустили 
під керівництвом Кравчука і Плюща з допомогою тієї невизнаної суспільством 
«народної ради» в 1994 році, знову гостро постало питання про демократичну 
реалізацію громадянами виборчого права. Я. Я. Зайко відчував ці тенденції розвитку й 
активно відновив зі мною діалог про ідеологію АЗ і народовладдя, які були лише 
частково реалізовані на виборах у березня 1990 року та в Декларації про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 року. 

Яків Якович вів, нерідко суперечливий, пошук цих причин і бачив недоліки 
встановленої керівниками держави бюрократичної системи. Але він не скривав 
категоричного незадоволення їх діяльністю, особливо керівництва «народної ради», та 
критично і навіть із сарказмом, висловлювався і щодо фактично лакейської ролі 
відомих в Україні поетів і письменників, які на словах її підтримували, виступали з 
демократичними гаслами подібно до більшовицьких агітаторів, а самі вершили своє 
благополуччя, посадові і меркантильні справи15.  

Я відповідав йому, що АЗ дійсно лише певний науковий розвиток ідеології 
народовладдя, закріплених в положеннях Декларації, але було їх продовження та 
розвиток в Концепції нової Конституції України від 19 червня 1991 року, яка 
затверджена Верховною Радою України і лягла в основу проекту нової Конституції 
України, що був опублікований і обговорений з народом України в усіх регіонах. 
Пропозиції були узагальненні та передані в Конституційну комісію України, яка 
неодноразово їх обговорювала, формулювала норми проекту нової Конституції і 
передала Верховній Раді України на розгляд парламенту. Тобто, ідеологія 

                                                      
15  Яків Зайко і раніше, і в матеріалах твору під егідою Асоціації народних депутатів 
України, принципово стверджував: «І знову ж таки… Ми знаємо Павличка, Драча, 
знаємо як вони прославляли партію Леніна. Торік газета «2000» надрукувала 
велику статтю про комуністичного Павличка. Зараз він криком кричить, що Україну 
нищить п’ята колона. Але чи не найбільша біда України – її внутрішнє національне 
взаємне нищення: «я – геній, ти – ніщо», «я – інтелектуальна еліта»… на службі в  
президента Януковича… А практично що позитивне ти несеш? Дай свою оцінку цієї 
так званої комуно-незалежної еліти, особливо літературної» (там само, с. 517).      
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народовладдя була підтримана з перспективами її законодавчого конституційного 
визнання.І запитував, чому тоді було мовчання?  

 

§ 12.Таємні технології партократів, паралізована діяльність 
керівників держави і судорожні дії незваної «народної ради» 

 

12.1. Надзвичайно важливими є факти, до яких привели і пошуки Я. Зайка. Так, 
в інтерв’ю з В. Грищуком він в якості журналіста висловився досить прозоро: «Микола 
Михайлович Голушко пише про те, що КГБ був ініціатором ГКЧП… Ці свідчення 
Голушка є в нинішній нашій книзі як свідчення учасника історичних подій. Тим більше, 
ми його слухали в Верховній Раді 24-го чи 25-го серпня 1991 року. Матеріали Голушка 
– це чудова ілюстрація  тих історичних процесів, які зараз дехто коментує по-своєму. 
Більше того, дехто стверджує, що Кравчук був разом з ГКЧПістами…» (там само, с. 
516). Не менш важливими є факти пізнання та конструювання і реалізація таємних 
технологій партократів.  

12.2. Вони певною мірою розкриваються і на запитання допитливого Я. Зайки  у 
дещо спрощених відповідях В. Грищука: «Коли Верховна Рада Союзу дала дозвіл на 
арешт Лук’янова, він був присутній у залі, і я недалеко від нього сидів. Закінчилося 
обговорення цього питання, я підійшов до звинуваченого в організації ГКЧП. 
Зрозуміло він був знервований, не в собі. Запитую: «Анатолий Ивановыч, как вы 
могли пойти на такое дело?» (там само, с.516).Яка суть далі?  

12.3. А далі даю висновок як професіонально підготовлений фахівець 
(працював я слідчим прокуратури і як здібного співробітника мене направили в 
Ленінградський інститут слідчих з особливо важливих справ, який успішно закінчив)  - 
масштаби розмаху ГКЧП по СРСР, що і зазначив В. Грищук, відповідаючи на 
запитання Я. Зайка: «Він (Лук’янов) у відповідь: А вы спросите  у своего Кравчука, 
что он там планировал в те времена»…(с. 516).  

12.4. Внутрішню суть Кравчука доповнює і розкриває Варенніков В.І.16 (людина 
залізної волі, учасник Великої Вітчизняної війни, представник ГКЧП СРСР в Україні, 
який не розпочав військових дій в Україні, а за участь в ГКЧП був арештований і 
притягнутий до кримінальної відповідальності з мірою покарання до розстрілу, 
відмовився від помилування й амністії для участі в  публічному проведенні суду - мета 
назвати справжніх злочинців), дає висновки: 

а) «По-перше, я захистив свою честь, по-друге, я показав, хто винний в 
розвалі Радянського Союзу. Мало того, я подав клопотання суду про порушення 
кримінальної справи по факту розпаду Радянського Союзу»(там само т.2.с. 879); 
                                                      
16 Варенніков В.І. пояснив. Його направили в Україну, тому що має «пряме 
відношення до України, Це пов’язано з війною, я приймав участь в боях Південно-
Західного фронту після Сталінградського, 3-го Українського фронту. Це зв’язано з 
тим, що у мене дружина з України, це зв’язано з тим, що у мене  син народився в 
Черкасах, і накінець, я довгий час командував Прикарпатським військовим округом» 
(там само т. 2. с. 878).      
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б) «Суд вважав правомірним мій крок, розглянув моє клопотання, постановив 
ухвалу… ухвалу суду і моє клопотання направив… в Генеральну прокуратуру…Ось 
Генеральна прокуратура поки мовчить, вже скоро 2 роки»; 

в) «Зараз радий, що мені довелось зустрітися з представниками України, і 
розкрити деякі питання, що цікавлять українську й іншу пресу» (там же с. 879);    

г) «К Кравчуку? Нет. Поехал я к Горбачеву…когда с Горбачевым разговор 
закончится, я лечу на Украину, имея ввиду, что меня на Украине знают.  …я знаком 
с руководством в том числе и с Кравчуком… и с руководством партии –Гуренко… 
Почему? Потому, что опасались Руха, а в то время Рух вел себя очень нервно. 
Может создать ненужные различного рода  инциденты, что может привести к 
кровопродитию и прочее. …Я приехал вечером 18-го, попросил командующего 
округом, чтобы организовал наутро встречу. Утром мы встретились… ВОПРОС: 
Вы, Гуренко и Кравчук?» (там же с. 883); 

д) «Нет. С украинской стороны были Кравчук, Гуренко и Масик… А от 
военных был я, командуючий войсками округа и член военного совета. 

ВОПРОС: И как проходила ваша встреча? 
Нормальная была встреча. Немножко было нервозно со стороны Масика в 

плане того, когда и кем может бать объвлено чрезвычайное положение, хотя на 
Украине никто не собирался вводить чрезвычайное положение» (с. 883); 

е) «Мы обсуждали вопрос о том, чтобы не было никаких недоразумений, 
чтобы не взбудоражили народ. Вот о чем шла речь. Мыслей у меня, да и Кравчука, 
о том, что у кого-то там появится мисль на отделение – это чепуха самая 
настоящая! Что Вы! (там же с. 884); 

є) ВОПРОС: Я Вас понял так, что Леонид Макарович, который в общем-
то поддержал Вас в августе 91-го года, так?.. 

Так. 
ВОПРОС: …Ваши стремления сохранить стабильность на Украине… 
Да…ВОПРОС:…в том, чтобы она тогда была…Конечно.(там же с. 885); 
ж) ВОПРОС: А то, что Украина не хотела подписывать Союзный 

договор, как-то повлияло на ход событий? 
Сам процесс подготовки Огаревского соглашения – это предательский 

процесс, направленный на развал Советского Союза. 
з) ВОПРОС: И позиция Украины к этому соглашению была верной? 
Не только Украины. Все остальные то же самое, республики не хотели 

быть с Горбачевым» (там же с. 887). 
12.5. Характеристику діяльності Кравчука відтворює Крючков В. О. 17:  
а) «События розвивались настолько сложно и настолько масштабно, что 

для нас, например, явился где-то в 90-м-91-м годах настолько неожиданным тот 

                                                      
17 Крючков В.О. Голова КДБ СРСР, член ГКЧП, який спілкувався з Кравчуком. 
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урівень обострений, который произошел между славянскими народами: между 
Украиной,с одной стороны,и Россией,с другой стороны»(там же с. 858); 

б) ВОПРОС: Вы связывлись с украинским руководством? 
Связывался. Говорили. 
ВОПРОС: Какими были эти разгаворы и с кем? 
С Кравчуком говорили, нормально 
…Я звонил Кравчуку 
…он абсолютно был спокоен. Что Вы ему сказали? 
Он спокоен был. 
ВОПРОС: А что вы ему сказали? 
Я ему говорил, что ввели  чрезвычайное положение, такие-то и такие-то 

меры мы думаем (принять). Да,- говорит, - надо, конечно, порядок наводить. И 
он поставил вопрос о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в трех 
областях, на Западе. Я сказал: «Не торопитесь с этим шагом. Я думаю, что 
эти меры излишни, потому что там обстановка в худшую сторону за 
последние сутки-двое не изменилась». Он говорит: «Хорошо, подождем»… Так 
что, никакого сопротивления не было» (там же с. 869 - 870); 

в) ВОПРОС: Неужели Кравчук был  такой положительный человек? 
Дело не в том, как он к нему относился (О.К.- Горбачев к Кравчуку), а дело в 

том, что его не раз оскорблял Горбачев. И Кравчук мимо этого, так сказать, не 
проходил. Он ему платил холодным отношением. Во всяком случае, Кравчук никогда 
не ходил в друзьях Горбачева. А когда Горбачев уже вернулся с Фороса, тут уже по 
чисто коньюктурным соображением Кравчук сделал пару лестных заявлений в его 
адрес, о чем, мне кажется, после сильно сожалел (там же с.870). 

12.6. Тобто бравада Кравчука Л. М. в інтерв’ю, названого з патетикою 
«Вирішити історичну проблему «Титаніка» - СРСР» більше відображає зоологічну 
радість стосовно трагедії і загибелі пасажирів та команди корабля ніж суть подій, які 
сталися з народами республік внаслідок дій політичних авантюристів у боротьбі за 
владу та посади, в період після розпаду СРСР.   

Тому В. Грищук правильно пояснює тодішню ситуацію і цілком логічною мовою 
технократа висловлюється, що то дійсно були непрості часи, але зараз, коли вже 
минуло багато років і чимало країн Європи пішли на люстрацію, пора і нам стати на 
шлях самоочищення. У нас же ніхто не хотів робити люстрацію. Гаразд, але ж, будь 
ласка, опублікуйте  ці архіви. Ну що там за секрети? (там само, с. 516).  Життя знову 
поставило на повістку дня ці нагальні проблеми. 

Думаю, що тепер, замість Я.Зайка, є потреба зустрітися з В. Грищуком і не 
просто постаратися переконати В. Грищука на фактах, що в таких справах спецслужб 
секрети завжди є не тільки як домовленість з вищим політичним керівництвом 
держави, а здійснюються спеціальні, в т.ч. і таємні розробки із за діянням агентури й 
військовим забезпеченням гарантій успіху,  значні сили як з політичної, так і фактичної 
та юридичної точок зору. Це показали і судові процеси (1987-1988) і, зокрема, справа 
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В.О. Яворівського в Печерському районному суді м. Києва під головуванням 
талановитої  судді Н. М. Фадеєвої18. 

Образяться чи розізляться ті члени «народної ради» або агресивне крило 
Народного Руху України, а також комуністи - «симоненкіці», а  тепер вже і частина 
«свободовців», хоча з ними я взагалі не вів полеміки, але скажу про власний 
висновок. У всіх таких політиків, замість знань соціального розвитку людини, є 
спрямованість на боротьбу й агресію політичного протистояння за владу. Такі ж точно 
силові дії не дали партії «Свобода» пройти у Верховну Раду України, незважаючи і на 
ідейні особистості. Тому вони не мають  в парламенті своєї фракції із-за 
«боксерських» й «факельних» звичок. Замість знань, щоб вести аргументований 
діалог, вони часто вчиняли демарші, галас і вереск. Це наслідки політичного 
рабства і цими способами названі сили руйнували себе і суспільство, 
намагаючись переконати громадян у встановленні справедливості між ними і в 
державі. В дійсності – це ті ж ідеї і більшовизм, тільки навиворіт. 

 

§ 13. Сучасна вирішальна сила – інтелект і знання, 
а не революційне минуле більшовизму для світової революції 

чи фашизму для расового поневолення людства 
 

Кожний раз, коли таким індивідуумам не вдавалося довести свої наміри у бо-
ротьбі за владу або ж досягти бажаних їм результатів з їх  діяльності при владі, вони 
розвивали бурхливу діяльність і конкуренцію за перше місце в державі, а не в су-
спільстві. Бо саме державою гарантується функціонування фінансових потоків, ви-
користання матеріальних і природних ресурсів і  резервів, діють підпорядковані державі 
правоохоронні органи, судові системи, вся головна військова машина, місця позбав-
лення волі, налаштовуються міжнародні (насправді в основі - міждержавні) зв’язки та 
інші базові напрями. 

Так розвивалися з тими чи іншими аномаліями всі держави, імперії, королівства 
чи князівства, султанати чи навіть губернаторства тощо з їх далеко не політичними си-
лами. А на початку ХХ століття в Російській імперії з’явився без знань марксизму – 
«марксист» Бланк-Ульянов-Ленін, який сформував більшовицьку систему «револю-
ційного» захоплення влади, впровадив політичне рабство з манією власної величі. Так, 
цей «ідеолог» насилля і знищення людей іменував себе не інакше як на титулі «вели-

                                                      
18 В.О. Яворівський звернувся за судовим захистом прав кандидата в народні 
депутати СРСР від України. Названий судовий процес ми не просто, але успішно 
завершили і В. Яворівський приступив до своїх депутатських обов’язків з 
властивими йому ораторськими здібностями й умінням вести гострий діалог з 
суперниками. Моя участь зі стажем адвоката і доцента Республіканської вищої 
школи агропромислового комплексу України знадобилися вчасно: захист прав 
людини був головним предметом моїх досліджень. У названому ВУЗ-і я викладав 
правознавство, приділяючи значну увагу правам людини. В часи навчання в 
аспірантурі підготував брошуру «Захист прав колгоспників в суді», права яких 
взагалі надважко було захищати. 
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короса» - термін взято з його власноручного запису в  особистій анкеті цього 
державного діяча.  

Більшовики, під керівництвом даного гібридного «росіяно-марксиста», 
захопивши владу в державі, під силою зброї запровадили ні що інше як їх ідеї дикого  
політичного рабства під владою партії на основі загальної фразеології про такі поняття 
як створення «державного капіталізму», потім «соціалізму» і, навіть, «комунізму», 
якою як смертельною отрутою знищили мільйони безневинних людей через терор, 
революції, війни й обіцянки у світле майбутнє. 

Приклади з ідей ульяново-ленінської підсумкової післяре-волюційної праці «До 
четвертої річниці жовтневої революції». Окрім політичного блуду автора, в теорії 
пізнання соціальних процесів та гіперболізації цим політиком прав певної, ним самим 
надуманої категорії людей, груп чи класів на право революційної діяльності, ця праця 
нічого не може дати: «…неймовірно багато плутанини з питання про ставлення 
буржуазно-демократичної революції до соціалістичної (тобто, пролетарської» 
(рос.вид-во. В.И.Ленин. Полн. собр. соч. М. 1969. Т.44.с.,144).Плутанина в право-
свідомості Ульянова-Леніна: а) бо революції як соціальне явище не можуть ставитися 
одна до одної як суб’єкти: б) є нонсенс називати революцію соціалістичною чи проле-
тарською на основі категорії людей - пролетаріату, який займав в суспільстві від 1-го 
до 3-х відсотків; в) не  може і не вправі здійснити пролетаріат таку «соціалістичну» ре-
волюцію. Висновок: якби так і відбулося, то це буде не військова, а глибоко соціальна, 
що охопить абсолютну більшість народу з його всіма категоріями населення тощо. 

Далі Леніна супроводжує повний абсурд: «Вірність нашого розуміння (???) 
марксизму… підтвердилося за 4 роки повністю» (там само, с., 144); «ми вчимося, 
як збудувати далі соціалістичну будову в дрібнобуржуазній країні» (с., 150-151); 
«Виникне потреба ряду перехідних ступенів: державний капіталізм і соціалізм, щоб 
підготувати – роботою довгого ряду років – перехід до комунізму» (с., 151). 
Абсурдність цих висновків не тільки у тім, що автор розпочав з такої відданості його 
розуміння марксизму там і в періоді, коли К. Маркс взагалі заперечував можливість 
побудови соціалізму в окремо взятій країні і що така можливість може реалізуватися 
спільно лише в ряді економічно розвинутих країнах. Все це свідчить про те, що 
Ульянов-Ленін не знав ні марксизму, ні його ідеології, ні державного капіталізму, ні 
соціалізму, ні комунізму. Тому Леніним право людини і суспільства на владу 
категорично ігнорувались і закріплювались лише за  партією влади.  

І завершальний етап  російського політичного маніпулятора щодо пізнання 
Ульяновим-Леніним вчення марксизму. Фінальний висновок здійснив сам «вели-
корос» працею «Філософські зошити» в канун 1917 року: «Афоризм. Неможливо 
повністю зрозуміти «Капіталу» Маркса і особливо його 1-ї глави, не 
проштудіюваши і не зрозумівши всієї Логіки Гегеля. Значить, ніхто із марксистів 
не зрозумів Маркса через 1\2 століття!!» (Там само. Т. 29, с. 162). Таким чином, і сам 
«марксист», до 1916 року не проштудіював «Науки Логіки» Гегеля, а зрозумівши її, 
вияснив і для себе, що не розумів Маркса і «Капіталу». 

В дійсності в теорії  «вождя» не було ідеології про соціальні права, свободи і 
обов’язки людини в сім’ї, суспільстві та взаємодії держави з громадянином як 
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основою суспільства. Це ним придумана політична авантюрна маніпуляція для 
низької правосвідомості людей, використовуючи їх безправне й важке матеріальне 
становище, де вони опинилися в умовах не забезпечення державою управління 
економікою виробництва для людини в суспільстві, свавільним обмеженням при-
родних прав людини, застосуванням  державою довільних систем підпорядкування 
людини не за виправданими життям звичаями і традиціями, а в силу їх 
підпорядкування державою для потреб імущих та владі. 

 

Частина четверта 
Ідеологія народовладдя: історія та сучасність - 

джерело влади народу чи право народу України на владу? 
 

§ 14. Співвідношення нових правових понять:ідеологія  Народовладдя 
 і джерело влади не держави,а людини, суспільства і їх правової держави 

 

Історія суспільства тисячократно доводить фактами і переконує науковими 
дослідженнями, що подібно до того як при аналізі співвідношення категорійних понять 
«суспільство» і «держава» з їх ознаками та змістовними елементами, так необхідно 
внести і ясність в єдність й розмежування таких же важливих категорійних понять, 
якими є словосполучення «джерело влади» і «право на владу». Це необхідно ще й 
тому, що законодавча влада дала суперечливе розуміння названих і цих комплексних 
понять для суб’єктів права. 

Основний Закон України містить частину другу  статті 5: «Носієм суверенітеті 
і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Тобто, закріплена двоєдина правова 
функція – народ одночасно:  носій права на суверенітет незалежно від його виду та 
форми; діє в правовому конституційному полі як єдине джерело влади в 
Україні. Названа конституційна категорія найвищої юридичної сили цією нормою не 
розмежовує видів та форм змісту єдиного джерела влади, залишаючи ці функції для 
конституційних суб’єктів відносин. 

Наступна конституційна норма статті 5 класифікує та  формулює для народу три 
основних способи реалізації влади: 1) «Народ здійснює владу безпосередньо і  2) 
через органи державної влади та 3) органи місцевого самоврядування». Це 
означає, що право безпосередньої влади є правом на реалізацію цієї влади 
народом як головним суб’єктом права та найвищим видом  і формою 
правосуб’єктності на владу із самостійними  повноваженнями.  АБЗ. Тому другий 
спосіб реалізації влади через надані народом повноваження органам державної 
влади потребує кваліфікованої аналітики чи дотримуються  ці органи державної влади 
головних складових змісту ідеології народовладдя, а саме: а) інтелектуального  рівня 
правосвідомості, оскільки людина в суспільстві і державі є первинним суб’єктом права 
на гарантії і захист, бо лише суспільна сукупність людей складає народ як соціальне 
явище; б)  дотримання суб’єктами права принципу верховенства права і норм 
встановленної законності в суспільстві і державі; в) ефективності неупередженості та 
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об’єктивності в розгляді судових справ і виконання судових рішень, що набрали 
законної сили. АБЗ. Третій спосіб реалізації ідеології народовладдя характеризується 
правовою діяльністю органів місцевого самоврядування, які не були історично і не  
повинні бути придатком держави, а складають в єднанні людей між собою і з  народом 
в цілому українське суспільство, класичні зразки якого функціонували в Київській Русі, 
Козацтві України, яких і до сьогодні дотримуються громадяни. Це становище і до 
сьогодні є головним протиріччям в протистоянні між народом і владою, суспільством 
та раковою пухлиною створеної бюрократії.  

Сформульована в положеннях і нормах Декларації, Концепції нової Конституції 
та проекті цієї Конституції України, прийнятої  в 1996 році в Основному Законі, 
частина  третя статті 5 розділу першого ще більше посилює це методологічне 
значення правової  ідеологію народовладдя і чітко закріплює конституційні 
засади: «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами».   

    Треба поважати свою власну національну спадщину і знати та пам'ятати, що 
ще у сиву давнину стародавні греки знали про це і сформулювали для потомків 
демократії людства крилатий афоризм: «Mos legem regi t- звичай править 
законом». Тому сучасна наука й освіта та їх представники, особливо в гуманітарних 
науках та освіті, зобов’язані теж знати і пам'ятати  про цю правову закономірність і 
оволодіти глибиною правових знань в не меншому об’ємі, ніж дає сім’я, школа і 
громадянське оточення для оптимально нормальних розумних відносин між 
людьми в суспільстві з його звичаями і традиціями.  

Це первинна основа, етап життя людини й аксіома правового благополуччя в 
соціальному житті, зародження і розвиток правової культури як однієї з найвищих 
форм правових відносин між людьми в суспільстві та правовій державі не для 
олігархів, а для гідного життя людини і народу.  

Минають з труднощами часи домінування держав насилля, авторитарного і 
деспотичного їх правління в суспільстві без контролю народу та їх повноважних 
представників. Олігархи не враховують  саме цієї правової закономірності. Її часто-
густо не враховує і армія чиновників від держави. Ще не мають ґрунтовних знань і 
доброчесні політики. А ті, що прийшли в політику заради влади і грошей, як правило, 
зловживають ними і політичною ситуацією. 

В Україні часів незалежності з 16 липня 1990 року конкуренція між 
владоможними парами зі спутниками: Івашко – Кравчук, Кравчук – Кучма, Кучма – 
Мороз, Кучма- Ткаченко, Кучма – (Мороз, Ющенко), Ющенко – Янукович,    Янукович – 
(Рибак, Турчинов, Яценюк), Порошенко – (Тимошенко, Турчинов, Яценюк) мало що 
змінить в кінцевому результаті без розуміння необхідності реалізувати Декларацію. 
Дане співвідношення без виконання названої умови і цієї закономірності лише 
продовжить муки протистояння. 
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Частина п’ята 
Цивілізований рівень – це наявність наукових знань, 

що змінюють правосвідомість людини через системи освіти 
 

§ 15. Освіченість – це і самоосвіта в системах освіти 
 

Освіченість не була і не є лише результатом навчання в дитячому садку, школі 
чи в інших системах навчальних й освітніх закладів різного рівня.. Це в першу чергу – 
освіта і самоосвіта в умовах та через виховання в сім’ї. Ідеології народовладдя 
громадян більшовизм не вчив, бо там не йшлося про демократію в суспільства завдя-
ки владі народу і там завжди панувала теорія й практика ідеології класової боротьби – 
боротьби за владу, за партійні і державні посади аж до корупції та насилля  в самій 
партії і це досить наглядно доказали тисячами прикладів більшовики –ленінці, теорія і 
практика ленінізму-сталінізму та вся їх правоохоронна і судова система. Там навіть 
ніколи не існувало теорії про верховенство права та принципу розподілу влади на 
самостійні гілки. 

Народовладдя виникло та існувало історично з самих глибин античного 
суспільства, задовго до появи держави і політика партій, особливо в поєднанні 
партійної та державної діяльності. Існування народовладдя виникло в умовах 
суспільного життя людини і народу в їх суспільстві, починаючи із формування  
первинних звичаїв і традицій в сім’ї, родовій  системі та формування народу з їх 
родовим суспільством, яке їх об’єднувало і породжувало свої звичаї і традиції. 

Поява суспільних класів є реальним явищем, яке досліджувалося, дослід-
жується та буде досліджуватися в гуманітарних науках й особливо в політичних систе-
мах суспільства і держави з їх партійною політичною діяльністю. Але це не основа - 
основ суспільства і його держави. Це прямий результат розшарування і розподіл сус-
пільства, що й обумовило причини виникнення та існування різних видів держав від 
авторитарних, феодальних, рабовласницьких, деспотичних і з тоталітарними полі-
тичними режимами влади. 

Класова ідеологія нищила народовладдя, відбираючи лише ту соціальну 
спадщину, що була вигідна державі. Ось чому засвоєння змісту ідеології 
народовладдя виявилося складнішим ніж політичне використання норм і статей 
проекту АЗ України про народовладдя, якими успішно скористалися в 1989 і 1990 році і 
представники КП України і Народний Рух України – дві найпотужніші в ті часи політичні 
сили. Мені довелося бути  бажаним гостем і в на запрошення в діяльності Народного 
Руху і на запрошення в ЦК КПУ – гостем тому, що мене використовували для бесід, 
виступів, заходів і для консультацій. 

 Насправді, лише Яків Якович Зайко з гідністю і повагою оцінював мої знання і, 
незважаючи на супротив ідеологів «народної ради» та їх прибічників, будучи головним 
редактором літописних творів, публікував мої праці. А як редактор багатьох книг і 
творів, добре розумів, що питання ідеології народовладдя криється в політиці 
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замовчування розкриття змісту ідеології народовладдя, а відтак і є причиною нищення 
Декларації про народовладдя. 

Яків Зайко розумів мою діяльність щодо прийняття парламентом в обговореної 
та опублікованої й схваленої народом Концепції нової Конституції; в нас були дискусії і 
з приводу знищеного в проекті нової Конституції розділу «Громадянське суспільство і 
держава» та інше. Як справжній народний депутат України Зайко Я. Я. був пере-
конаний, що необхідно доступно розкрити і науково пояснити на якій основі 
сформована ідеологія народовладдя, яку так патріотично як свою духовну національну 
спадщину сприйняв народ України. 

 

§ 16.  Доповнення до історії та публікації проекту: 
Альтернативний Закон Української РСР про народовладдя 

 

З публікацій і моїх розповідей про ідеологію народовладдя Яків Зайко  знав і 
про мої дослідження, а тому він готував до видання публікацію проекту АЗ України про 
народовладдя із заснованої ним газети «Стенограма» (потім з назвою - «Голос грома-
дянина»). На його запитання про згоду я відповів, що сприйняв його поступок пози-
тивно. Люди з вдячністю читають публікацію і вона схвалена не тільки його земляками-
житомирянами, і не тільки в 1989 році.  

Про його газету (я йому сказав, чув в США і Канаді від української діаспори, коли 
очолював парламентські делегації в названі країни. Під час цієї розмови Яків Якович 
мимовільно і незвичного для нього зніяковів, а потім  приглушено сказав, що названий 
авторський проект Альтернативного Закону про вибори органів народовладдя в 
Україні, хоч і був опублікований в львівській газеті «Ленінська молодь», «Вечірньому 
Києві» та центральних газетах України «Радянська Україна» і «Правда України» в 1989 
році, вони його використовували повним ходом, але коли прийшли до влади поступово 
й дивним чином забували ці демократи. Що ж сталося і чи актуальна ця ідеологія?  

Трохи подумавши, продовжив. Актуальність народовладдя безсумнівна і її 
сприймає народ, але політики, що отримали владу перебувають вже в іншому вимірі 
та світобаченні. Мова тут ведеться про посади, гроші, бізнес, зв’язки з діловими 
посадовцями, поїздки за кордон тощо. Навіть телебачення і різні «свободи» слова не 
згадують про ті часи, уникають порівнянь діяльності народних депутатів послідуючих 
скликань з народними депутатами України ХІІ скликання, а про мажоритарні вибори 
вже взагалі не згадують і не диспутують. 

Говорять лише про партії, про фінансування партій олігархами і про залежність 
навіть керівників партій від олігархічних кланів. А про мажоритарні вибори у березні 
1990 року на безоплатній основі без хабарництва, майнових і грошових цензів глухо 
мовчать… Мовчать, нажаль, і засоби масової інформації.     

Зайко, уважно подивившись мені у вічі, з роздумом та акцентами сказав, що у 
нього виникла гостра дискусія з членами колишньої «народної ради» про причини 
гальмування реалізації ідеології народовладдя як щодо названого проекту, так і 
розділу другого Декларації – НАРОДОВЛАДДЯ як і заключного.  
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Яків Якович сформулював своє запитання: «Олександре, поясни детальніше 
як та в яких обставинах відбувалося формування ідеології твоїх правових 
поглядів як науковця і чи дало це можливість  тобі отримати статус  
народного депутата України? Друге, чи є  проект Альтернативного Закону 
України про народовладдя в нашому українському суспільстві правовим 
ідеологічним проривом в  мисленні третього ІІІ–го тисячоліття? 

Віповідаючи за проект АЗ я твердо відповів, що давай зустрінемося з тими 
народорадівцями, проведемо діалог у парламентській бібліотеці з участю всіх 
бажаючих. Зайко похитав головою і, подумавши якусь мить, махнув рукою та 
приглушено вимовив: «Не прийдуть! Я 20-м депутатам направив  такі ж запитання, як і 
тобі, але жоден з них, окрім тебе, не дав повної відповіді, бо не знають, що написати, а 
починали лише два - Сугоняко і Мельничук. Вони  пригнічені результатами, що сталися 
з цією «народною радою» і розвалом Народного Руху України, до якого ти відносишся 
з повагою, але теж критично».  

І продовжив: «Коцюба не критикує Народний Рух як частку суспільства і 
громадську силу, що значно відображала проблеми людей та суспільства. Це є 
нормальним явищем, але він не погоджувався з тим, що окремі представники і члени 
Народного Руху, особливо ті хто входить в керівництво й актив «народної ради»,  
намагаються загострювати протистояння  з ідеологічних переконань, застосовувати 
силові способи для досягнення своїх результатів, поставлених ними або їм завдань. 
Це і виконання пілотних проектів з «відкатами», а такого явища, на жаль, у 
співробітництві із зарубіжжям та його  розповсюдження в регіонах України, що 
підриває довіру до органів держави, чимало і всюди».   

Тоді Я. Зайко  погодився з ситуацією і знову звернувся з пропозицією  дати згоду 
на подальшу участь в роботі редакційної ради літописних творів  науковим редактором  
разом з М. О. Шульгою. Прийнявши пропозицію, я подякував і сказав, що допоможу з 
архівними документами, які дійсно не завжди можна отримати і невідомо де зна-
ходяться. В даній ситуації важливо  аргументовано підготувати матеріали стосовно 
тодішнього правового ідеологічного прориву для сучасного запровадження в цих 
складних умовах. 

 

Частина шоста 
Проект АЗ  України про  народовладдя–ідеологічний 

прорив для проведення  вільних демократичних виборів 
 

§ 17.Історична характеристика змісту 
народовладдя, його роль і значення в козацтві 

 

Авторські висновки з досліджень та публікація проекту Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя характеризуються простотою формулювань, 
доступністю демократичної системи організації та проведення вільних виборів 
народовладдя. Поставлена очевидна для всіх громадян мета – поєднати виклики сучасної 
України з історичними демократичними звичаями і традиціями Київської Русі та її 
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безпосередньої спадкоємниці. Для цього треба побороти догматизм політики про пріоритет 
держави над суспільством. 

Суть розуміння і вирішення  проблем: 1) показати зміст демократичних історичних 
надбань України- Руси як єдиного цілого у формуванні ідеології управління суспільством 
(вибори рад старійшин, князів, суду); 2) створення на такій основі  демократичної системи 
виборів місцевої і центральної влади, що започатковує розбудову структур влади;  3) 
розкриття і використання системи виборів в козацькому суспільстві «на публічному кругу» 
від сотників до генеральної старшини і гетьмана та їх підконтрольності козацькому народу. 

Переконливі й достовірні приклади стабільності діяльності цих демократичних 
структур. Приклад перший. Богдан Хмельницький в 1654 році демократично зібрав на 
Переяславську Раду представників від усіх козацьких структур, які представляли козацький 
народ, публічно відкрито перед усіма учасниками висловлювали свої переконання і 
приймали демократичну участь в процесі становлення міждержавних і міжнародних 
відносин України і Росії. 

Приклад другий. З 1728 року по 1807 рік козаки, козацька старшина і гетьмани вели 
важку боротьбу за збереження козацького способу життя, демократичних форм правління 
в суспільстві та діяльності судової системи влади в здійсненні демократичного козацького 
судочинства. Козацтво вистояло в цій боротьбі і царський уряд Росії так і не подав в Сенат 
«Прав, за якими судиться малоросійський народ», а судочинство здійснювалося за 
народними козацькими звичаями і традиціями фактично до 1917 року.  

Приклад третій. На Переяславську Раду царський уряд Росії не надіслав 
представників від народу Росії, а обмежився царськими чиновниками з повноваженнями 
підписання статей Договору з своїми царськими вимогами. Тобто, Б. Хмельницькому 
вдалося з 1654 р. і на час гетьманування зберегти козацький устрій, війська, форму 
правління та козацьке судочинство. Після смерті гетьмана царський уряд робив усе, щоб 
підкорити народ України, запровадити російську форму правління та нав’язати російське 
судочинство. 

Велику історичну роль в історичному відновленні через автономію незалежності 
України відіграла Українська Центральна Рада, яка діяла в 1917-1918 роках як 
виборний Українським національним конгресом представницький орган державної у 
складі 118 осіб. У червні 1917 року відбулося збільшення представництва до 400 осіб 
за рахунок селянських і військових депутатів. У становленні правової системи 
Української ЦР в країні  було прийнято і  Четвертий Універсал, Конституцію України, 
Земельний Закон України й інше. 

Приведені приклади не просто є історичними фактами. Вони містять історичну 
глибину основ конституційного устрою України. Для сучасників  розкривають зміст 
відносин України і Росії з тих часів та є повчальними для розуміння імперської політики 
Росії щодо незалежності України. Якщо Б. М. Єльцин  розумів в основі вирішення цих 
проблем, то послідуючі керівники Російської Федерації ускладнюють їх реалізацію і це 
вбачається у ставленні до Євроінтеграційних процесів України. Такого ж роду 
взаємовідносини можна охарактеризувати й іншими прикладами, що характерно 
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проявилися до і під час розпаду СРСР в 1989-1990 рр. та в  період становлення 
незалежності України.  

Наукові  узагальнення цих процесів з найбільш важливих подій показали 
історичну необхідність відтворення історичних національних демократичних звичаїв і  
традицій України. В 1989 році мені вдалося створити проект Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя країни, а відлік  часу з моменту його 
публікації показав, що він став реальною  основою формування  демократичної за 
змістом і формою правової ідеології в Україні.  

З ідеями проекту мене проекзаменували громадяни на зустрічах, виступах 
перед науковцями і, особливо в Спілці письменників України, де мені задавали гострі 
запитання О. Гончар й інші письменники. Тоді в 1989 році склалася класична для 
«ленінізму» ситуація. Партійна влада в СРСР на словах переконувала в 
демократичних реформах, а на ділі КПРС намагалася створити повністю залежний від 
неї ручний парламент, який би прислужував цій партії за її вказівками та політичними 
вимогами на державному рівні й по всій країні.     

Про саме такий процес досить яскраво й точно відображено  в інтерв’ю 
журналіста Якова Зайка з Валерієм Грищуком, народним депутатом СРСР від України, 
де сказано що існувала стара партійна практика, коли висували одного кандидата 
на одне місце, і безальтернативно він практично завжди обирався» (Здобуття 
незалежності України Ж. «РУТА». 2011. Т. 2, с. 511). Грищук повідомляє, що він був 
«одним з ініціаторів цієї ідеї – написати альтернативний закон про вибори» (Там 
само, с. 511). З цього приводу була опублікована стаття депутатів в журналі «Огоньок» 
у тому ж 1989 році. 

 
§ 18. Ще раз до Олеся Гончара: започаткування, 

роздуми над способами реалізації ідеології народовладдя 
 

Названа пропозиція народних депутатів СРСР від України і стаття в журналі 
активно обговорювалася в Спілці письменників України. Мене тоді запросили 
виступити з лекцією в цій установі і відповідати на запитання і з цього приводу. Я 
висловився за повну підтримку такої ідеї, але сказав, що не проста справа науково 
обґрунтувати зміст ідеї, а ще складніше її реалізувати написанням проекту такого 
виборчого закону. Тут необхідно знати виборчу систему, зробити професійний аналіз 
діючого виборчого закону і підготувати новий виборчий закон, спростивши його до 
ясного розуміння та умов реалізації.               

Вислухавши мої думки, мені не тільки задав декілька запитань відомий 
письменник і громадський діяч Олесь Гончар, але після діалогу запросив на окрему 
бесіду.  Олесь Терентійович і запропонував  підготувати названий проект закону, 
оскільки підготовлений Інститутом держави і права АН України майже нічим не 
відрізнявся від офіційного або союзного. Я пообіцяв подумати і  сформулювати норми 
реалізації ідей народовладдя в альтернативному законі. 
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У сукупності ідеологія народовладдя сформована на таких правових засадах: 
а) використанні демократичних надбань історичної національної спадщини; б) 
прозорості системи виборів; в) економічно вигідних і мало затратних механізмів 
виборів; г) в центром діяльності стає інтелект громадян в місцевій владі; д) основою 
виборчої системи є виборці, а не партійні проплачені олігархами структури державної 
виборчої, але фінансово залежної системи. 

 
§ 19. Валерій Грищук: ідеї Демократичного блоку народних 

депутатів ВР Союзу від України-складова ідеології народовладдя 
 

Заслуговує на увагу висновок про здійснений прорив і новаторство в реалізації 
ідеології народовладдя, зроблений народним депутатом Верховної Ради СРСР від 
України, членом Демократичного блоку і науковцем Валерієм Грищуком: «Ось тоді  
Олександром Коцюбою був написаний альтернативний закон про вибори, уперше 
опублікований 7 вересня 1989 року в газеті «Ленінська молодь» (Здобуття 
незалежності України. Житомир. «РУТА». 2011. Т. 2, с. 512). 

Мені лише залишається доповнити цей висновок досвідченого народного 
депутата України тим, що тоді в 1989 році, все-таки, вдалося виконати  обіцяне 
шановному Олесю Гончару і здійснити для народу України науковий вклад 
професійного правника в демократію України. Громадянам уклін і велика подяка  як 
чесним та гідним поваги виборцям, які здійснили найдемократичніші вибори 04 
березня 1990 року без корупції, хабарів, кровопролиття і конфліктів.  

Зобов’язаний доповнити сказане, що проект Альтернативного Закону України 
про вибори органів народовладдя було опубліковано і у вищеназваній газеті 
«Стенограма»  під редакцією Якова Зайка та газетами: Вечірній Київ, Радянська 
Україна, Правда України з 13 по 15 вересня того ж 1989 року. А на основі проекту 
Альтернативного Закону були внесені Верховною Радою ХІ–го скликання зміни і 
доповнення у законодавство про вибори, що дало реальну можливість забезпечити 
визнані найдемократичніші вибори народних депутатів України всіх рівнів у березні 
1990 року і на їх основі сформувати не тільки депутатський корпус, але й визнану 
демократичну владу в незалежній Україні.        

   Першою частиною проекту Альтернативного Закону України про 
народовладдя в Україні було поставлено завдання визначити основні принципи як 
конституційні ідеологічні засади, які сприймуть і стане зрозумілою мета, коли буде 
досягнута простота викладу норм у відображенні близьких по духу і життю громадян і 
щоб в їх змісті чітко, ясно і доступно відображалися демократичні перспективи для 
сучасного відтворення мудрої багатовікової спадщини з історії нашого народу. Саме 
на цій основі виборчим законом запроваджується процес реалізації громадянами всієї 
виборчої системи народовладдя в українському суспільстві обов’язкової і для 
державної влади.  

§ 20. Ідеологія народовладдя: принципи і структура 
в  опублікованому проекті АЗ України про народовладдя 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
73 

 

 

У частині четвертій проекту закріплена головні конституційні засади як 
основоположні принципи суспільства, що не партії, не структури державної влади чи 
інші владні органи, а саме громадяни  з досягненням визначеного законами виборчого 
віку є головними дійовими особами  в суспільстві демократії. Саме так в четвертій 
частині проекту АЗ України закріплено під окремою назвою:ВИБОРЦІ—ОСНОВА 
ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ України. Для її реалізації і була сформована вся виборча 
система і запропонована чітка демократична структура:        

І. ОСНОВИ Й ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ. 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНІ. 
III. ВИБОРЧА СИСТЕМА І ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 
IV. ВИБОРЦІ — ОСНОВА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ. 
V. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ, ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ І ДІЛЬНИЦЬ.  
VI. ФОРМУВАННЯ I ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ НАРОДОВЛАДДЯ В 
УКРАЇНІ. 
VII. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА ТА КАНДИДАТА В НАРОДНІ 
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ. 
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ. 
IX. З’ЇЗД ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНИ. ВИБОРИ 
ПРЕЗИДЕНТА   
РЕСПУБЛІКИ І КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ. 
X. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ І МІСЦЕВИМИ 
РАДАМИ НАРОДНИХ   
     ДЕПУТАТІВ. 
ХІ.  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ 
ОРГАНІВ  НАРОДОВЛАДДЯ  
 

Вказані вже на початку цієї статті доступність і ясність викладу норм статей 
проекту АЗ України, всієї виборчої системи, участі виборців  на етапах виборчих 
процесів, реальне збереження економічних витрат на реалізацію проведення виборів 
виправдали себе. Особливо характерні такі його частини: четверта, п’ята, шоста,  
дев’ята, десята і, особливо, одинадцята про юридичні гарантії та справжній захист 
виборчих прав і притягнення до юридичної відповідальності за порушення виборчих 
законів, прав та свобод громадян. 

Політики багатьох поколінь та історичних етапів, включаючи і сучасні, 
намагаються переконати людей, що головна відповідальність претендентів на посади, 
посадовців чи  вищого керівництв–це не обрання таких осіб на виборах.   Такий підхід - 
лицемірство і ганебна брехня! Виборче право, права і свободи громадян є 
головним надбанням демократичних суспільств та правових держав. Тому за 
ці порушення повинна наступати юридична відповідальність.  

 
 

§ 21.Апробація ідеології народовладдя: диспути 
з науковцями, зустрічі з громадянами, на демонстраціях 
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Зазначений підхід до гарантій і захисту виборчих прав та свобода не був 

надуманим чи розрахованим на полтичне шоу або пошуку психологічного та 
професійного впливу. Громадяни прямо заявляли, що вибори є лише формальною 
демонстрацією видимості демократії, а фактично їх готують і планують не в 
спілкуванні з народом чи диспутах наукового характеру. Все вирішують райкоми 
компартії та їх парткоми і коли проходять якісь значні події, то на партійних зборах 
закритих або відкритих з колективами і без них. 

Мені вдалося загострити ці питання через громади, трудові колективи 
підприємств, організацій, установ та в партійних бюро і навіть в деяких райкомах 
партії, а потім ретельно обговорити проблеми ідеології народовладдя з громадянами 
на мітингах, зустрічах, в аудиторіях навчальних закладів, конференціях. Особливо 
гострі дискусії виникали в наукових та освітніх колективах університетів, інститутів і 
науково-дослідних установ тошо. 

Тому і були сформульовані норми ст. 47 проекту АЗ України: «Дія, вчинена 
прямо чи побічно з метою обмеження або позбавлення виборчих прав громадян, 
народних депутатів або представницьких органів народовладдя…, яка суперечить 
Конституції  та законодавству про вибори…є державним злочином». Узагальнення 
практики з цих питань показує, що застосування такої кваліфікації до правопорушень у 
виборах зупиняють наклепи, корупцію, хабарництво, зловживання службовим станом, 
конфлікти, участь судів. Це нерідко прикриті ганебною політикою злочини проти прав і 
свобод людини. 

 

§ 22.Вклад Віталія Карпенка і редакції Вечірнього Києва: 
дискусії в редакції, верстка проекту АЗ про народовладдя 

 

Під час підготовки публікації проекту Альтернативного Закону України про 
вибори органів народовладдя головному редактору газети «Вечірній Київ» Віталію 
Карпенко було надано віддрукований та відредагований на авторському рівні 
машинописний текст.Він  схвально поставився до публікації і забезпечував умови, 
робочим місцем, наданням «червоного кутка» та малої зали редакції для проведення 
дискусій з питань публікації нового виборчого права тощо. 

Очевидно не проста ситуація складалася і у Віталія Карпенка як керівника 
редакції  з представниками, у першу чергу з партійною Київською міською владою 
(Київською міською організацією  компартії та керівництвом Київської міської Ради 
народних депутатів), оскільки редакція «ВК» була їх підлеглим друкованим органом, 
розташована в м. Києві на проспекті Маршала Гречко. Туди і навідувалися їх 
представники  з політичних мотивів. Проте В. Карпенко  знайомився з підготовленим 
матеріалом, уважно оглянув і львівську газету «Ленінске плем’я» з надрукованим 
проектом та моїми письмовими правками. Там, через терміновий друк проекту АЗ 
України без дозволу керівництва газети, у тексті проекту були допущені помилки і 
пропуски деяких норм статей.   
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У цілому В. Карпенко з редакцією «ВК» створили доброзичливу творчу обстано-
вку для роботи над уточненою публікацією проекту АЗ України про народовладдя. З 
цього приводу і теперішній редакції  видання Літописного твору «AVE,UKRAINA!  Дек-
ларація про державний суверенітет України» важливо сприяти у пошуках тих учасни-
ків і відтворити достовірність розвитку тодішніх подій, зробити більш повні висновки про 
патріотів. Це сприяло б відзначенню 25-річчя з дня повної публікації вищеназ-ваного 
проекту, оскільки його роль - мирний демократичний розвиток захисту прав і свобод 
людини.  

Стверджую, що лише час та події формування незалежності України 
розставляють на свої місця значення тих змістовних подій в хронології історії правових 
документів у такій послідовності, яка визначала і визначить рівень тодішньої правової 
свідомості й інтелект громадян, що зберігся і як внутрішнє переконання. Неможливо 
нав’язати людям ті ідеї, яких вони не сприймають, а тим більше таких, що не 
відповідають їх життєвим інтересам й традиціям суспільства. Проявиться і реальна 
роль таких керівників як Л. Кравчук – дволикого і жорстокого потаємного організатора 
боротьби з демократією. 

 

§ 23. Я. Я. Зайко неодноразово заявляв про наш борг 
виборцям опублікувати проект АЗ  про народовладдя 

 

Разом з Яковом Яковичем ми відвідали архів Парламентської бібліотеки і 
зробили заявку на представлення для ІУ тому «AVE, UKRAINA! Декларація про 
державний суверенітет України» вищеназваний проект. За малу плату нам видали 
(два примірники) ксерокопії газети «Вечірній Київ» з публікацією проекту 
Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя. 

Слід уточнитися, що в рукописному тексті  назва цього проекту зазначена: 
«Альтернативний проект Закону України «Про вибори органів народовладдя», 
але для Львівської газети «Ленінське плем’я», «Вечірній Київ» та інших газет, 
зроблено правки для надання офіційної назви держави – УРСР, а також збережені  
назви відповідно державних органів влади. Такою була і офіційна вимога. Цих правил 
тоді дотримувалися всі без винятку засоби масової інформації та офіційно 
зареєстровані  видавництва державного рівня. Інакше публікація не могла отримати 
рецензію або рекомендацію та вихід в світ..    

 

Частина сьома 
 

§ 24 Авторське пояснення до Альтернативного проекту Закону України 
про вибори органів народовладдя, опублікованого у вересні 1989 року 

 

Cказане вище про умови підготовки і політичний контроль та цензура за 
публікаціями в ті часи (1988-1989 роки) ще діяли і проект Альтернативного Закону 
України «Про вибори органів народовладдя» ставав не доступним, порівняно як це 
сталося після виборів 04 березня 1990 року, а ще вільніше після прийняття 
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Декларації про державний суверенітет України та участі народу в референдумі 17 
березня 1991 року – вільних умовах волевиявлення громадян.  

Проте це не виправдовує теперішніх політичних спекуляцій та зловживань 
термінами «УРСР», «Української РСР» тощо. Нібито це інша епоха. В дійсності  ці 
назви не змінили справжнього змісту історії народу. Терміни мали політичне 
призначення для юридичної фікції означення міфічної держави, а не народу і  
суспільства. Інакше треба було б відмовитися від знань про правду життя своїх  
предків та історії народу. Бо в Україні жив і живе, діє і творить один і той же народ 
України, не змінюючи змістовної сутті своєї історично значимої ідеології про 
народовладдя з часів Київської Русі та її прямої спадкоємниці – України. Найкращі 
національні риси народ зберіг і зберігає в сім’ї та своєму суспільстві. 

Саме тому суть справи не в назвах держав, а змісті їх діяльності, виявлення 
його значення через політичні форми і чи сумісні вони з науковими поясненнями та 
висновками. Якщо проаналізувати проект АЗ України,  то термін «Україна» вживається 
стосовно людини і народу як невід’ємних складових суспільства, а терміни «УРСР» і 
«Українська РСР» вже стосовно державних або закріплених державою структур для їх 
процесуальної діяльності.  

В Декларації понятійний термін «Україна» вже  отримав правове значення  і 
закріплення в самій назві - Декларація про державний суверенітет України та в 
усіх тих розділах, де співвідношення регулювання суспільних відносин стосується, 
знову – таки, визначально-законодавчого значення, а саме: 1) Преамбула – чотири 
рази і один раз  «Українська РСР» в означені законодавчого органу влади; 2) в 
розділі першому співвідношення названих термінів два на два і при цьому в  його ч.1 
зазначено: «Українська РСР як суверенна національна держава…» тобто вживається 
назва існуючої держави, але не стосовно понять: «громадянин України, народ 
України, суспільство України». І її заключна частина: «Декларація є основою для 
нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладенні 
міжнародних угод». 

Досліджуючи головне - мирні періоди демократії України-Руси, стає все більш 
очевидним, що їх головні суб’єкти історії - людина, сім’я, народ і їх суспільство. 
Вони були, є і будуть національною основою. Загальновідомо, що Руська Правда вже 
в стародавні часи скасувала кровну помсту, була взаємно діючим двостороннім 
демократичним зв’язком19 народів з Азії до Європи і з Європи до Азії-основи 
мирного розвитку їх культур в Євразійській системі: 

І) Візантія - Київська Русь – Європа із взаємним зворотнім культурним 
зв’язком стратегічного розвитку народів: Європа – Київська Русь - Візантія;  

ІІ) У розвитку історії середньовіччя та в сучасному глобалізованому світі захисту 
культури: Європа – Україня – Азія та зворотньо: Азія–Україна–Європа. 

                                                      
19 Людство існує сотні тисяч років. Його основа не війна, а мирне життя, що засвідчує 
ріст народонаселення.   
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Це окремі проблеми досліджень соціального й суспільного спрямування 
розвитку і виховання людини, народу та людства такого і їм подібних етапів історії 
розвитку та взаємодії будь-яких народів і людства в цілому. Вони пов’язані з 
природним об’єктивним, а не аномальним розвитком усіх суспільств.  

Названа Євразійська система має всі перспективи на стале існування та 
розвиток в світовій економіці, політиці та міжнародному праві, які вже були чітко 
означені писаною історією цивілізації на прикладі договорів Київської Русі з Візантією 
або культурного зв’язку між Азією, Україною та Європою. Це як зразок, що 
виправданий позитивними інтересами взаємодії між територіями континентів Планети і 
відповідною культурою цих суспільств в історичні епохи. 

Тобто головна увага має приділятися не аномалії як специфіці позаприродного 
ходу розвитку соціальної історії - війнам чи  військовим агресіям (це окремий напрям і 
предмет дослідження), - а пізнанню об’єктивного розвитку всього ходу історії людини, 
народу і всього людства з їх суспільствами й врахуванням ролі й значення історичної 
спадщини кожного народу Планети.  

Історична практика і приклади незаперечні. Вони є в Енциклопедичній книзі 
«Хроніка людства», підготовленої на основі замислу головного упорядника Бодо 
Харенберга та авторів й упорядників: Брігітте Байєр, Рафаела Дрексхаге, проф. 
д-ра Міхаель Ербе, Корнеляя Есснер, Йенс Фіршінг, Норберт Фішер, д-р Петра 
Галлмейстер, Кордула Грюнер, Ульріх Ернст Хузе, проф. д-р Роберт Юнгк, 
Фелікс Р. Патурі, Беріхард Поллман, Інгрід Ройтер, Ернст Хрістіан Шютт 
(Публікація здійснена в друкарні BREPOLS, Бельгія. * Chronik Verlag im Bertelsmann 
Lexicon Verlag GmbH, Gutersloh/Munchen 1994). В цій книзі  як у Великій енциклопедії 
зроблено аргументовані висновки періоду розвитку цивілізації ХІ-Х тисячоліття до н.е.:  

- «В епоху неоліту викало вже продуктивне господарство… отримання 
надлишків продовольства, появу нових видів знарядь праці і будівництво осілих 
поселень – робили людину відносно незалежною від навколишньої природи»; 

- «В період неолітичної революції, що продовжувалася біля семи тисяч років, 
були закладені матеріальні і духовні основи культур Месопотамії, Єгипту, 
Китаю, Японії і стародавньої Америки. Докорінні зміни відбулися…  після появи 
письменності в Месопотамії іЄгипті до ІІІ тисячоліття до н.е»; 

- «Обробку грунту розпочали в залежності віддаленості території   від 
льодовиків. …В прикордонних районах вона розпочалася ще на рубежах ХІ-Х 
тисячоліття до н.е., але вже черех дві тисячі років льодовик відступив з 
Центральної Європи.Скандинавія звільнилась від льоду в УІ тисячолітті н.е.»; 

- «Вогнищем неолітичної революції, таким чином, стали самі віддалені 
області на Близькому Сході, в Месопотамії, Єгипті і Східному 
Середноземномор’ї… в області «плодородного півмісяця», обмеженого 
відрогами гірських ланцюгів Загроса і Тавра та ріками Тигр і Єфрат»; 

- «Знайдені підтвердження ще більш ранньої обробки грунту в Південно – 
Східній Азії»(див.«Хроніка людства», розділ «Неолітична революція», с. 12-18). 
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В цьому ж розділі, після глави «Передумови переходу до обробки землі» 
логічно відображено умови, закономірності й виробничі технології розвитку людського, 
матеріального та інтелектуального потенціалу в главах: «Розведення тварин», 
«Будинок-село-місто», «Соціальні відносини: власність і війна», «Релігійні 
уявлення і абстрактне мистецтво», «Розвиток техніки і винайдення письма», 
«Неолітичні пам’ятники Євразії» (Там само. 19-23). 

На особливу увагу заслуговують наукові пошуки історичної правди про 
формування та послідовність розвитку історії людства, вибудуваних не на міфах чи 
легендах, а на реаліях людського життя від процесів обробки грунту для отримання 
продовольства, розведення й утримання тварин, побудову  житла і    населених 
пунктів (села і міста) і разом з ними формування сфер соціальних відносин, які, за 
нашими переконаннями на основі досліджень, необхідно науково класифікувати і 
виділити з них систему суспільних відносин між людьми, родами, племенами, 
народами в суспільстві та між суспільствами тощо. 

Такий підхід до класифікації людських відносин має надзвичайно глибоке не 
тільки теоретичне обґрунтування щодо їх пізнання через проведення  досліджень для 
отримання результатів з метою здійснення науково-практичних висновків  та їх  
впровадження в життя суспільства. Так, соціальні відносини стосуються всіх видів 
соціального буття як безпосередньої умови забезпечення умов існування людини, її 
сім’ї або іншого оточення,  народу для гідного життя.  

Суспільні відносини спрямовані на регулювання й спрямування якісного рівня 
вже існуючих соціальних відносин і це специфічні якісно відмінні, скажімо за рівнем, 
спеціалізовані  відносини: економічні як виробничі та фінансові; правові як статусні 
з титулом повноважень для їх необхідної реалізації в життя людини і суспільства; 
ідеологічні як духовні переконання через вірування або отриманні знання внаслідок 
узагальнення наукового або практичного досвіду. До них відноситься філософія, 
політика, політологія та ін. 

Застосування названої класифікації надає наукову можливість визначити 
ознаки, елементи і причини чому автори «Хроніки людства» поєднали формулу 
«власність і війна» як споріднені та взаємовиключні явища, оскільки поняття 
«власність» пов’язане із суспільними економічними відносинами – власність і 
невласність і з суспільними правовими відносинами – правом власності суб’єкта на 
об’єкт чи предмет,чи відсутністю цього юридичного титулу–права власності. 

Саме тут і криються ті економічні та юридичні протиріччя й суперечності, що 
призводять до конфлікту інтересів у сфері соціальних відносин, які накопичуються до 
рівня протистоянь та загострюються до вчинення стихійних протестів, бунтів, 
повстань, правового і політичного формування поглядів,  які в кінцевому результаті, 
призводять або до революцій, військових конфліктів та війн, або мирного вирішення 
конфліктів як вищої форми регулювання відносин. 

В остаточному підсумку питання і проблеми зводяться до правового 
врегулювання відносин на самих різних рівнях: побутовому, політично-державному, 
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дипломатичному, економічному тощо. В їх сферах формуються різноманітні гарантії, 
захист особистих і корпоративних інтересів, прав і свобод людей, народів, суспільств і 
самих держав; закономірності звершення процесів правових оформлень суспільних 
відносин і встановлення виду відповідальності. 

Тому ми не просто загострюємо особливу увагу на класифікації відносин за 
рівнем їх соціального та суспільного значення. Тут поставлена мета не в збільшенні 
дискусій, а у виясненні умов виникнення та причин встановлення справедливої або 
заробленої працею людини, народу чи суспільства власності, або ж існуючої 
несправедливості – обману, незаконний захват, агресія, зловживання влади, вчинення 
злочинів тощо. Встановлення миру – це пошук   народу на основі досвіду, знань і 
волевиявлення визначеної ним справедливості. 

За результатами досліджень історичних закономірностей та з метою досягнення 
справедливості в Україні і стосовно України на міжнародній арені, а також для 
сформування правового і політичного документа – Декларації про незалежність 
України – шляхом мирного демократичного отримання народом влади було 
запропоновано визнання і здійснення основ ідеології народовладдя – проект 
Альтернативного Закону України про вибори народовладдя на засадах 
Всезагальної декларації з прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй в 1948 р.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР20 

 
Наші читачі, начувані про альтернативний законопроект про вибори до 

Верховної Ради УРСР і до місцевих Рад, підготовлений групою народних 
депутатів СРСР від України, просять опублікувати його для обговорення. 
Сьогодні виконуємо це прохання і запрошуємо киян висловитись. 

 
Частина І 

ОСНОВИ Й ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ 
НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 

 
Стаття 1. Основи й принципи виборчого права народовладдя 

1) Основою виборчого права народовладдя в Українській РСР є вільне 
волевиявлення народу України шляхом прямих виборів своїх повноважних 
представників: депутатів місцевих Рад народних депутатів, Верховної Ради 
УРСР, Союзу РСР від України, Голови Верховної Ради УРСР (Президента 

                                                      
20  Вечірній Київ, 13 вересня 1989 року 
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республіки)*. Депутати на своїх форумах шляхом обрання формують інші 
представницькі органи Рад народних депутатів. Верховна Рада УРСР — обирає 
першого заступника Президента республіки, членів Президії Верховної Ради 
УРСР, Голову Ради Міністрів УРСР, членів Конституційного Суду УРСР та інші 
органи всіх рівнів. 

2) Прямі вибори народних депутатів в Українській РСР і Президента 
республіки проводяться по одномандатних або багатомандатних округах 
громадянами Української РСР. 

3) Головними принципами виборчого права народовладдя є: незалежність 
і свобода реалізації виборчих прав, всезагальність, рівність (один громадянин — 
один голос), пряме виборче право, таємниця голосування, гласність, 
демократичність, альтернативність, економічна забезпеченість реалізації 
виборчого права, підконтрольність народові, юридична від відповідальність. 

 
Стаття 2. Незалежність і свобода реалізації 

виборчого права народовладдя 
1) Вільне і незалежне волевиявлення кожного виборця — конституційне 

право громадян Української РСР. 
2) Пряме чи непряме обмеження або переваги у виборчих правах 

громадян у залежності від походження, соціального і майнового становища, 
расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів чи 
участі в політичних організаціях, ставлення до релігії, роду і характеру занять 
забороняється законом. 

3) У виборах не беруть участі тільки особи, визнані судом недієздатними, 
і ті, які перебувають в місцях позбавлення волі. 

4) Обіцянка матеріальної винагороди, застосування погроз, насильства, 
використання службового становища з метою досягнення результату виборів на 
свою користь неприпустимо і переслідується в карному порядку. 

 
Стаття 3. Всезагальність виборчого права народовладдя 

1) Право вибирати і бути обраним народним депутатом в 
Українській РСР, Президентом республіки та в інші представницькі органи 
мають громадяни, які проживають в Українській РСР. 

2) Право обирати мають громадяни Української РСР, які досягли до дня 
виборів 16 років, проживають на території виборчого округу, а право бути 
обраним — громадяни, яким виповнився 21 рік, і які проживають не менш як 
один рік на території УРСР. 
 

Стаття 4. Рівне виборче пpaво 

                                                      
* Є також пропозиція про прямі вибори депутатів З'їзду Української РСР Голови 

Конституційного Суду УРСР. Мета — забезпечити в республіці поділ влад: 
законодавчої, виконавчої, судової. 
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1)Виборче право народовладдя на висунення, самовисунення і бути 
обраним є рівним для всіх громадян. 

2) Виборець має один голос на кожну особу, яка обирається. Усі виборці 
беруть участь у виборах на рівних підставах. 
 

Стаття 5. Пряме виборче право 
Громадяни безпосередньо вибирають народних депутатів 

Української РСР і Президента республіки. 
 

Стаття 6. Таємне голосування 
Таємне голосування є форма реалізації вільного волевиявлення виборця в 

умовах, які забезпечують йому місце, час і таємницю прийняття рішення про 
обрання депутатів і представницьких органів Рад народних депутатів. Будь-які 
обмеження і контроль за діями виборця є грубим порушенням виборчого права і 
караються законом. 

 
Стаття 7. Гласність і демократичність виборчого права 

Підготовка до виборів, формування корпусу претендентів і кандидатів у 
народні депутати, представницьких органів Рад народних депутатів, створення і 
діяльність виборчих комісій проводиться відкрито і гласно. 
 

Стаття 8. Альтернативність у виборчому праві 
1) Народні депутати Української РСР та представницькі органи Рад 

народних депутатів обираються при наявності не менше як двох претендентів на 
одне місце у виборчому бюлетені. 

2) Виборці можуть брати або не брати участі у виборах, висувати або 
знімати свою кандидатуру. 

 
Стаття 9. Підконтрольність народові діяльності виборчої системи 

1) Виборча система на всіх рівнях підконтрольна народові і функціонує у 
відповідності до закону. За клопотанням не менше як половини виборців 
(дільниці, округу або Української РСР) може бути поставлене питання про 
дострокові вибори народних депутатів і представницьких органів Рад народних 
депутатів чи їх від кликання у випадках неналежного виконання обов’язків. 

2) У такому ж порядку ставляться питання про формування і діяльність 
виборчих комісій будь-якого рангу. 
 

Стаття 10. Видатки, пов’язані з виборами 
1) Видатки, пов’язані з підготовкою і проведенням виборів, 

здійснюються за рахунок бюджетних коштів республіки, а також з виборчих 
фондів кандидатів у депутати. 

Виборчий фонд кандидата у депутати складається з добровільних внесків 
виборців, підприємств, організацій, трудових колективів і громадських рухів. 
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2) Підприємства, установи, організації зобов’язані надати у 
розпорядження виборчих комісій приміщення і обладнання, необхідні для 
підготовки і про ведення виборів. 

3) Оголошення про час і місце передвиборних зустрічей претендентів у 
кандидати здійснюється через місцеві засоби інформації і оплачується з коштів 
бюджету. 

 
Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про вибори 

1) Особи, які шляхом насильства, погроз, обману, шантажу, 
використання службового становища, підкупу перешкоджають вільному 
здійсненню виборчих прав, несуть карну відповідальність. 

2) Члени виборчих комісій, службові особи державних чи громадських 
органів, які вчинили незаконні дії прямо чи побічно з метою підробки виборчих 
документів, неправильного підрахунку голосів, порушення таємниці 
голосування, переслідуються в карному порядку. До відповідальності 
притягуються також особи, які розповсюджували свідомо не правдиві або 
наклепницькі відомості про претендентів і кандидатів у представницькі органи 
Рад народних депутатів. Заборонено знищувати або спотворювати передвиборні 
програмні матеріали, агітаційні документи, які використовуються у період 
організації і проведення виборів. 

 
Частина II 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Стаття 12. Повідомлення про проведення виборів 
Вибори народних депутатів в Українській РСР і Президента республіки 

проводяться після повідомлення Верховної Ради УРСР про вибори, внаслідок 
референдуму або плебісциту народу України. 

 
Стаття 13. Терміни і прийняття рішення про вибори 

1) Вибори народних депутатів і Президента республіки проводяться один 
раз на п’ять років. За надзвичайних обставин вибори можуть проводитися 
достроково. 

2) Вибори проводяться протягом п’яти місяців з дня оголошення. 
 

Частина III 
ВИБОРЧА СИСТЕМА І ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 
 

Стаття 14. Виборча система народовладдя 
1) Виборча система народовладдя Української РСР складається з ланок: 

виборців, виборчих комісій, претендентів і кандидатів у представницькі органи 
Рад народних депутатів. 
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2) Для реалізації виборчого права по виборах народних депутатів в 
Українській РСР і Президента республіки створюються такі органи виборчої 
системи: територіальні виборчі комісії дільниць та округів, Центральна виборча 
комісія Української РСР. Обрання інших представницьких органів Рад народних 
депутатів проводиться на депутатських форумах. 

 
Стаття 15. Принципи діяльності виборчої системи 

Основоположними принципами діяльності всіх органів виборчої системи 
є: незалежність виборчої системи та її підконтрольність народові України, 
публічність формування та діяльності, захист виборчих прав громадян. 
 

Частина IV 
ВИБОРЦІ — ОСНОВА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ 

 
Стаття 16. Правовий статус виборця 

1) У виборчій системі первинною ланкою та її основою є громадяни, які 
шляхом вільного волевиявлення формують подальшу представницьку систему 
Рад народних депутатів Української РСР. 

2) Виборці мають право на вільне всебічне обговорення політичних, 
ділових та особистих якостей претендентів та кандидатів у представницькі 
органи Рад народних депутатів. 

3) Виборцям гарантується гласність, свобода слова, право на друк, 
демонстрації, мітинги, бойкот виборів. 

4 )  Реалізація виборчих прав військовослужбовцями має такий порядок. 
Військовослужбовці строкової служби Радянської Армії голосують за місцем 
постійного розташування їх військових частин. Військовослужбовці кадрового 
складу та їх сім’ї голосують на загальних підставах. 
 

Стаття 17. Списки виборців, облік, звітність та інформація 
у виборчій системі 

1) Виборці повністю забезпечуються обліково-звітною документацією, 
отримують інформацію про хід підготовки і проведення виборів через виборчі 
комісії. 

2) По кожній виборчій дільниці складаються списки виборців за 
встановленою формою, в якій передбачаються графи для внесення прізвища, 
імені, по батькові виборця, року народження, адреси проживання, розпису 
виборця за отримання бюлетеня. 

3) Списки виборців складаються на основі наявних даних про виборців 
по кожній виборчій дільниці, підписуються головою і секретарем виборчої 
комісії. При необхідності відомості про особу уточнюються із самим виборцем, 
звіряються з обліковими даними про виборців у виконкомах місцевих Рад 
народних депутатів, які зобов’язані забезпечити правильність обліку і 
відомостей. 
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4) Списки виборців — військовослужбовців, включаючи членів їх сімей, 
знаходяться у військових частинах. Відомості для виборчих комісій по виборцях 
надають командири військових частин. 

5) Списки виборців надаються для загального ознайомлення за 
п’ятнадцять днів до виборів у приміщеннях дільничної виборчої комісії: 

6) Кожен виборець при наявності помилок у описках має право вимагати 
від дільничної виборчої комісії їх усунення. Комісія зобов’язана протягом трьох 
днів внести необхідні зміни або роз’яснити виборцеві підстави відмови. 

7) Якщо виборець не погоджується з рішенням дільничної виборчої 
комісії, він має право його оскаржити вищестоящій виборчій комісії або в 
народний суд за місцем розташування дільниці. Дані справи розглядаються у 
триденний строк. 

8) Виборець, який не потрапив у списки виборців, заноситься виборчою 
комісією у день виборів у додатковий список, який підписується головою і 
секретарем дільничної виборчої комісії. 

9) Бюлетені на кандидатів у представницькі органи Рад народних 
депутатів надходять у дільничні виборчі комісії у запечатаній формі, 
розкриваються у присутності не менш як 3/4 членів виборчої комісії і 
представників громадськості, про що складається акт встановленої форми. 

10) Підрахунок голосів і результати виборів також актуються і 
реєструються у спеціальній книзі виборчої комісії у присутності не менш як 3/4 
членів і представників громадськості. 

 
Стаття 18. Порядок ведення обліку і звітності по виборах органів 

народовладдя 
1) Первинний облік і звітність ведуть дільничні виборчі комісії у 

спеціальних журналах, в яких реєструються: списки виборців, кількість 
претендентів і кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів, 
бюлетені, акти і протоколи результатів підрахунку бюлетенів, результатів 
голосування та інша необхідна документація. 

2) Бюлетені надходять у дільничні виборчі комісії під серією і номером, 
які реєструються у спеціальному журналі. Зіпсовані бюлетені при їх актуванні 
вказуються за номерами і серіями. 

3) По закінченні виборів дільнична виборча комісія складає протокол за 
строго встановленою формою у двох примірниках: один залишається у 
документах дільничної виборчої комісії, а інший направляється у вищестоящу 
виборчу комісію. 

4) Матеріали діяльності виборчої комісії є документацією суворої 
звітності, за порушення ведення якої або її умисне псування настає юридична 
відповідальність. 

5) Будь-який виборець або особа, яка обирається, має право 
ознайомитися з виборчою документацією, робити виписки, знімати копії. 
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Частина V 
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ, ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ 

ОКРУГІВ І ДІЛЬНИЦЬ 
 

Стаття 19. Організація і діяльність виборчих комісій 
Для підготовки і проведення виборів представницьких органів Рад 

народних депутатів Української РСР виборці утворюють виборчі комісії: 
дільничні, окружні, і Центральну виборчу комісію Української PСP. 

2) Члени виборчих; комісій висуваються на зборах виборців за місцем 
проживання, від трудових колективів, громадських організацій, об’єднань, 
громадських рухів, груп громадян. У дільничну виборчу комісію обираються 
представники від будь-яких юридичних осіб (підприємств, організацій, 
об’єднань), зборів громадян, громадських рухів і груп громадян. Не можуть бути 
членами виборчих комісій громадяни, висунуті претендентами у представницькі 
органи Рад народних депутатів. На зборах представників відкритим або таємним 
голосуванням обирається президія виборчої комісії у складі від 7 до 15 чоловік: 
голови, відповідального секретаря і членів президії**. 

3) Окружна виборча комісія формується з представників трудових 
колективів, об’єднань, громадських рухів, зборів виборців, яких уповноважують 
громадяни. На перших зборах представників окружної виборчої комісії 
обирається президія у складі від 11 до 17 чоловік: голова, його заступник, 
секретар і члени президії. Вибори президії проводяться таємним голосуванням. 

4) У Центральну виборчу комісію Української РСР делегуються по 
одному представнику від окружної виборчої комісії, які обираються 
альтернативно на загальних зборах окружної виборчої комісії. На загальних 
зборах членів Центральної виборчої комісії таємним голосуванням обирається її 
президія у складі: голови, двох заступників, відповідального секретаря і 27 
членів президії. 

5) Виборчі комісії незалежні від будь-якого впливу, підпорядковані 
тільки закону. Члени виборчих комісій звітують перед колективами, а комісія в 
цілому перед вищестоящою комісією. Центральна виборча комісія УРСР звітує 
перед Верховною Радою УРСР, яка затверджує результати її роботи. 

6) Методичне керівництво роботою окружних і дільничних виборчих 
комісій здійснює Центральна виборча комісія Української PСP. 

7) Виборчі комісії: 
а) інформують виборців про свій склад, місцезнаходження, час роботи, 

про створення виборчих округів, списки виборців; 

                                                      
** У ході обговорення внесені й інші пропозиції: про вибори виборчої 

комісії з представників шляхом жеребкування на сесіях Рад народних 
депутатів та ін. 
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б) доводять до відома виборців підсумки реєстрації претендентів і 
кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів, їх біографічні дані, 
результати голосування по кожному кандидату і підсумки виборів. 

8) Засоби масової інформації об’єктивно і регулярно висвітлюють хід 
підготовки і проведення виборів українською, російською та іншими мовами, 
якими користується населення УРCP. Представникам засобів масової інформації 
гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов’язані з виборами. 

9) На засіданнях виборчих комісій, при реєстрації претендентів і 
кандидатів, опечатуванні виборчих скриньок, голосуванні і підрахунку голосів на 
виборчих дільницях, при підбитті підсумків виборів гарантується право бути 
присутніми представникам трудових колективів громадських організацій та груп 
підтримки кандидатів. 

 
Стаття 20. Центральна виборча комісія Української РСР 

та її повноваження 
Центральна виборча комісія: 
1) Обирається терміном на п’ять років для організації підготовки і 

проведення виборів у представницькі органи народовладдя Української РСР і 
методичного керівництва виборчими комісіями територіальних округів і 
дільниць. 

2) Здійснює контроль за виконанням цього Закону на всій території 
Української РСР і забезпечує його однакове застосування, входить у випадку 
необхідності у Верховну Раду УРСР з поданням про тлумачення цього Закону. 

3) При виборах Президента республіки виконує функції виборчої комісії 
по єдиному Всеукраїнському територіальному округу. 

4) Спрямовує діяльність виборчих комісій, вирішує питання про 
приписку виборчих дільниць, які знаходяться поза територією Української РСР, 
до виборчих округів на території УРСР. 

5) Вирішує питання фінансування і матеріально-технічного забезпечення 
виборів по виборчих комісіях, контролює забезпечення виборчих комісій 
приміщеннями, транспортом, зв’язком та ін. 

6) Контролює правильне ведення документації виборчими комісіями, 
пропонує форму бюлетенів для голосування, порядок обліку, звітності і 
зберігання виборчої документації. 

7) Заслуховує повідомлення міністерств, відомств, громадських органів з 
питань підготовки і проведення виборів, організовує централізоване 
виготовлення виборчих бюлетенів і забезпечення ними окружних і дільничних 
виборчих комісій. Кількість бюлетенів суворо контролюється шляхом реєстрації 
по серіях і ведення протоколів і актів по передачі і використання. 

8) Реєструє обраних народних депутатів і осіб у представницькі органи 
Рад народних депутатів у цілому по республіці, публікує в пресі повідомлення 
про хід виборів та їх підсумки, підтверджує повноваження обраних осіб, готує 
матеріали для Верховної Ради Української РСР, вирішує питання про проведення 
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повторних виборів і відкликання обраних осіб, повідомляє про вибори народних 
депутатів та інших осіб представницьких органів Рад замість вибулих і 
забезпечує проведення виборів, розглядає заяви і скарги на рішення і дії 
виборчих комісій і приймає по них відповідні рішення, здійснює інші 
повноваження у відповідності із своїм правовим статусом. 

 
Стаття 21. Утворення окружних виборчих комісій та їх повноваження 

1) Окружні виборчі комісії створюються не пізніше як на двадцятий день 
після повідомлення про вибори, функціонують протягом 5 років. Окружні комісії 
можуть бути одномандатними і багатомандатними залежно від видів виборів — у 
місцеві Ради народних депутатів, Верховну Раду УРСР, народних депутатів 
Союзу РСР. 

2) Окружні виборчі комісії здійснюють роботу по забезпеченню виборів 
представницьких органів Рад народних депутатів. 

3) Повноваження окружної виборчої комісії: 
а) організація підготовки і проведення виборів на території виборчого 

округу, контроль за однаковим застосуванням законів дільничними виборчими 
комісіями; 

б) заслуховування повідомлень виконавчих і розпорядних органів 
місцевих Рад народних депутатів, громадських організацій, керівників 
підприємств та установ, а також представників трудових колективів, зборів 
громадян з питань підготовки і проведення виборів; 

в) реєстрація висунутих претендентів і кандидатів у представницькі 
органи Рад народних депутатів, їх довірених осіб, забезпечення проведення 
передвиборних зустрічей з виборцями, залучення засобів масової інформації до 
виборчої кампанії, публікація інформації про хід виборів, видача посвідчень 
особам, вказаним у цьому Законі; 

г) контроль правильності ведення виборчої обліково-звітної 
документації, затвердження форм виборчих бюлетенів, контроль за їх 
виготовленням і належним використанням; 

д) розгляд заяв і скарг, що стосуються діяльності дільничних виборчих 
комісій, і ухвалення по них рішень. 

 
Стаття 22. Дільничні виборчі комісії та їх повноваження 

1) Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж на двадцятий 
день після повідомлення про вибори і функціонують протягом п’яти років. 

2) Дільнична виборча комісія через своїх членів бере участь в організації 
і підготовці виборів представницьких органів Рад. 

3) Основною ланкою в системі виборчих комісій є дільнична виборча 
комісія, яка: 

а) складає списки виборців по дільниці, знайомить з ними виборців, 
виправляє їх і доповнює, видає виборцям посвідчення на право голосування, 
сповіщає населення про день виборів і місце голосування, забезпечує підготовку 
приміщення для голосування і здійснює підрахунок голосів за підсумками; 
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виборів, надає інформацію населенню і засобам масової інформації про хід і 
проведення виборів; 

б) веде обліково-звітну документацію, відповідає за її якість і 
збереження, розглядає заяви і скарги з питань підготовки і проведення виборів, 
передвиборної агітації, ухвалює по них рішення. 

 
Стаття 23. Утворення виборчих округів і дільниць 

1) У постанові про проведення виборів вказуються номери округів, у 
яких вони проводяться. Округи можуть бути одномандатними і 
багатомандатними. 

2) Для виборів Президента республіки утворюється Всеукраїнський 
виборчий округ, вибори в якому організуються і проводяться Центральною 
виборчою комісією Української РСР. Виборчі дільниці по виборах депутатів в 
Українській РСР слугують одночасно і для виборів Президента республіки. 

3) Перелік виборчих округів із зазначенням меж і місць розташування 
окружних виборчих комісій публікується Центральною виборчою комісією 
Української РСР не пізніше десятого дня після повідомлення про вибори. 

4) Для обрання депутатів Верховної Ради УРСР утворюється 
450 виборчих округів. 

5) По виборах депутатів місцевих Рад народних депутатів Центральною 
виборчою комісією Української РСР утворюються виборчі округи в такому 
порядку: 

а) в обласну Раду — від 100 до 300 округів, Київську міську Раду — 300 
округів, Севастопольську міську Раду — 200 округів; 

б) в районну Раду — від 50 до 100 округів, міську Раду обласного 
підпорядкування — від 50 до 250 округів; міську Раду районного 
підпорядкування — від 25 до 75 округів, районну Раду міста — від 50 до 150 
округів; 

в) у селищну, сільську Раду — від 50 до 150 округів. 
6) Термін утворення округів та виборчих дільниць — 10 днів з часу 

утворення виборчих комісій. 
7) У виборчі дільниці по території зобов’язані подати відомості; 

командири військових частин і з’єднань, капітани суден, які перебувають у 
плаванні у день виборів, по місцю прописки судна в порту. Міністерства 
Української РСР, представництва яких містяться поза територією республіки, 
дають пропозиції про місце і час проведення виборів виборцями представництв у 
випадках виборів Президента республіки і Верховної Ради УРСР. 

8) Повідомлення про утворення виборчих дільниць, їх межі 
місцезнаходження дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування і 
проведення передвиборної роботи публікуються у місцевій пресі за 60 днів до 
виборів. 

Виборчі дільниці утворюються, як правило з кількістю виборців від 20 до 
3000. 
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Частина VI 
ФОРМУВАННЯ I ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ 

НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 
 

Стаття 24. Виборче право на формування і діяльність 
депутатського корпусу 

1) Виборче право на формування і діяльність депутатського корпусу 
складається з таких стадій: створення депутатського корпусу Української РСР 
шляхом виборів у народні депутати, діяльність народних депутатів по виборах 
виконавчо-розпорядних органів Рад народних депутатів, виборів керівників 
державного апарату управління. 

2) Щоб стати народним депутатом, потрібно пройти три етапи: 
претендента в кандидати до народних депутатів, кандидата в народні депутати, 
обранця в народні депутати. 

3) Обрані депутати місцевих Рад народних депутатів, депутати Верховної 
Ради УРСР; народні депутати СРСР від України складають депутатський корпус 
Української РСР. 

 
Стаття 25. Процесуальне виборче право формування та 

діяльності депутатського корпусу 
1) Процесуальні гарантії реалізації виборчих прав з формування та 

діяльності депутатського корпусу Української РСР складаються з повноважень: 
а) права виборців на висунення та самовисунення претендентів у 

кандидати в народні депутати; 
б) права претендента, який переміг у передвиборчій боротьбі на статус 

кандидата у народні депутати та подальше ведення передвиборчої діяльності; 
в) права кандидата у народні депутати на внесення у виборчі бюлетені 

для голосування його кандидатури, ознайомлення з результатами голосування, а 
у випадку обрання народним депутатом на отримання депутатських 
повноважень; 

г) права народного депутата на висунення та самовисунення на заняття 
виборної посади в Радах народних депутатів; 

д) права народного депутата на обрання або відхилення осіб у виборні 
органи Рад народних депутатів та керівників органів державної влади та 
управління; 

е) права народного депутата на депутатський запит про відкликання 
виборної особи або керівника; 

є) права народного депутата на подання у відставку з виборної посади 
або складення депутатських повноважень. 

2) Органи Радянської влади, організації, підприємства, установи та 
громадяни зобов’язані сприяти народним депутатам у виконанні їх повноважень. 
Пряме або побічне перешкоджання реалізації народними депутатами своїх 
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функцій розглядається як грубе порушення законодавства про народовладдя в 
Українській РСР. 

 
Стаття 26. Порядок висунення, самовисунення та передвиборної 

діяльності претендентів у кандидати в народні депутати 
1) Висунення і самовисунення претендентів в кандидати у народні 

депутати починається за 95 днів і закінчується за 65 днів до виборів. Правом 
висунення і самовисунення користуються виборці, трудові колективи, громадські 
організації та рухи, збори громадян. У разі самовисунення виборцю достатньо 
заявити про це публічно на зборах виборців або опублікувати повідомлення у 
пресі. 

2) Висунення або самовисунення претендентів у кандидати у народні 
депутати здійснюється на території відповідної Ради. 

3) Після зробленої виборцем заяви про висунення або самовисунення 
претендентом у кандидати в народні депутати він подає письмову заяву та 
документи, що підтверджують факт повідомлення, для реєстрації в окружну 
виборчу комісію, яка зобов’язана провести реєстрацію і видати виборцеві 
посвідчення претендента в кандидати в народні депутати. З цього часу 
претендент має право проводити передвиборну агітацію та іншу діяльність, що 
стосується виборів. Окружна виборча комісія складає списки претендентів і 
публікує їх. 
 

Стаття 27. Передвиборна діяльність кандидата в народні депутати 
1 )  Для того, щоб претендентові стати кандидатом в народні депутати, 

йому необхідно зібрати таку кількість голосів (підписів): 
а) для виборів в народні депутати СРСР від України — 2000 голосів; 
б) для виборів у народні депутати Верховної Ради УРСР — 2000 голосів; 
в) для виборів в народні депутати обласних Рад, Київської та 

Севастопольської міських Рад народних депутатів — 500 голосів; 
г) для виборів народних депутатів міських Рад народних депутатів 

обласного підпорядкування — 400 голосів; 
д) для виборів у районні Ради народних депутатів — 300 голосів; 
е) для виборів у депутати сільських та селищних Рад народних депутатів 

від 50 до 100 голосів, згідно з рішенням окружних виборчих комісій. 
2) Якщо необхідну кількість голосів набрали менше, ніж два 

претенденти, то строк формування корпусу претендентів продовжується. 
3) Претендент, який набрав потрібну кількість голосів, звертається в 

окружну виборчу комісію з письмовою заявою про реєстрацію його кандидатом в 
народні депутати. Справжність підписів перевіряється виборчою комісією за 
власною ініціативою, на підставі заяв та скарг. 

4) Підставою для відмови у реєстрації кандидатом в народні депутати 
може служити лише порушення даного Закону. 

5) Відмова в реєстрації може бути оскаржена у дводенний строк 
виборцями або кандидатом в народний суд або вищестоящу виборчу комісію. 
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6) Окружна виборча комісія не пізніше, ніж на третій день після 
закінчення строку реєстрації публікує у пресі повідомлення про зареєстрованих 
кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові, партійності, року народження, посади (роду 
занять), місця роботи та проживання кожного кандидата. 

7) Кандидат, який є депутатом двох інших Рад народних депутатів, 
повинен подати письмову заяву, у якій вказати про намір скласти повноваження 
в одній з Рад народних депутатів або повідомити про зняття своєї кандидатури. 

8) Після реєстрації кандидатів у народні депутати та публікації списків 
окружна виборча комісія включає кандидатів у виборчі бюлетені для 
голосування. 

 
Частина VII 

ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА ТА КАНДИДАТА В 
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

 
Стаття 28. Право претендента та кандидата в народні депутати 
виступати на зборах користуватися засобами масової інформації 

1) Претендент і кандидат в народні депутати після реєстрації окружною 
виборчою комісією має право виступати на передвиборних зборах, мітингах, 
нарадах, засіданнях, у пресі, по радіо і телебаченню. 

2) Державні і партійні органи, керівники підприємств, установ, 
організацій зобов’язані надавати претенденту і кандидату в народні депутати 
допомогу в організації зустрічей з виборцями, в отриманні необхідних 
довідкових та інформаційних матеріалів. 

3) Претендент та кандидат в народні депутати можуть виступати з 
програмою своєї майбутньої діяльності, безперешкодно публікувати її у місцевій 
пресі з моменту їх висунення. 

 
Стаття 29. Довірені особи кандидатів у народні депутати 

1) Кандидат у народні депутати може мати до 10 довірених осіб, які 
допомагають йому у проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання 
його депутатом, представляють його інтереси у взаємовідносинах з державними і 
громадськими органами, виборцями, членами громадських організацій, рухів, а 
також у виборчих комісіях. 

2) Кандидат у народні депутати визначає довірених осіб на свій розсуд за 
їх згодою і повідомляє про них для реєстрації окружну виборчу комісію. Виборча 
комісія реєструє довірених осіб у триденний термін і після реєстрації видає їм 
посвідчення. 

3) Довірена особа не може бути членом жодної виборчої комісії. 
4) На прохання кандидата у народні депутати довірена особа з його згоди 

на час виконання доручень, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, 
організацією агітаційної роботи, звільняється від виконання виробничих чи 
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службових обов’язків із збереженням середньої заробітної плати за рахунок сум, 
виділених на проведення виборів. 

 
Стаття 30. Передвиборна агітація 

1) Громадянам Української РСР, громадським організаціям і рухам, 
трудовим колективам гарантується можливість вільно і всебічно обговорювати 
політичні, ділові і особисті якості кандидатів у депутати, а також право вести 
агітацію «за» або «проти» кандидата у депутати на зборах, мітингах, у пресі, по 
телебаченню і радіо. 

2) Виборчі комісії організують надання відповідно обладнаних 
приміщень для проведення передвиборних зборів, нарад, мітингів, а також рівної 
для всіх претендентів і кандидатів у депутати можливості для систематичного 
ведення передвиборної агітації з використанням усіх засобів інформації. 

3) Претенденти і кандидати у народні депутати проводять зустрічі із 
своїми виборцями у зручній для них формі. Збори організуються претендентами і 
довіреними особами кандидатів у народні депутати спільно з виконкомами 
місцевих Рад народних депутатів, громадськими організаціями, рухами, 
добровільними об’єднаннями, спілками, трудовими колективами, групами 
виборців за місцем проживання. Про час і місце проведення зборів і зустрічей 
завчасно повідомляється виборцям через засоби інформації. 

4) Агітація у день виборів не допускається, за винятком раніше 
вивішених друкованих матеріалів. 

 
Стаття 31. Звільнення кандидатів у народні депутати від виробничих  

або службових обов’язків для участі у передвиборних заходах 
1) Кандидат у народні депутати після його реєстрації окружною 

виборчою комісією звільняється за його бажанням на час проведення зустрічей з 
виборцями, виступів на передвиборних зборах, мітингах, по радіо і телебаченню 
від виконання виробничих і службових обов’язків із збереженням середньої 
заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів. 

2) Кандидат у народні депутати Української РСР має право на 
безплатний проїзд у всіх видах громадського пасажирського транспорту (крім 
таксі) у межах виборчого округу. 
 

Стаття 32. Недоторканість кандидата у народні депутати 
1) Кандидат у народні депутати не може бути притягнутий до карної 

відповідальності, заарештований, до нього не можуть бути судом застосовані 
заходи адміністративного впливу без згоди окружної виборчої комісії. 

2) У випадку виникнення загрози для особистої безпеки кандидата у 
народні депутати, членів його сім’ї або недоторканості його майна 
правоохоронні органи за його клопотанням забезпечують необхідний захист. 
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Частина VIII 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПІДБИТТЯ 

ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ 
 

Стаття 33. Час виборів та місце голосування. 
1) Під час виборів народних депутатів в Українській РСР голосування 

проводиться лише у день виборів з 7 до 22 години. Про час і місце голосування 
дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше, як за 15 днів до виборів. 

2) Виборець, який тимчасово відбуває із свого місця проживання у період 
після початку загального ознайомлення із списками виборців та відсутній у день 
виборів, може  вимагати у дільничної виборчої комісії за своїм місцем 
проживання виборчі бюлетені, прийняти рішення стосовно кандидатів у народні 
депутати та лишити заповнені бюлетені в закритому конверті в дільничній 
виборчій комісії. У день голосування цей конверт розпечатується членами 
дільничної виборчої комісії, і бюлетені, що знаходяться в конверті, додаються до 
інших виборчих бюлетенів, які беруть участь у голосуванні. 
 

Стаття 34. Виборчий бюлетень 
1) У виборчий бюлетень включаються у алфавітному порядку всі 

зареєстровані кандидати в народні депутати із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, посади (заняття), партійності, місця роботи та проживання кожного 
кандидата у депутати. 

2) Для забезпечення рівних умов виборцям під час таємного голосування 
в бюлетені навпроти прізвищ та відомостей про кандидатів друкуються слова 
«за» та «проти», виборець викреслює непотрібне. 

3) Друкування виборчих бюлетенів організовується Центральною 
виборчою комісією Української РСР. 

4) Виборчі бюлетені друкуються українською мовою. 
5) Виборчі бюлетені передаються дільничним виборчим комісіям не 

пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів. 
 

Стаття 35. Порядок заповнення виборчого бюлетеня 
1) Виборчий бюлетень заповнюється виборцем, який голосує у кабіні для 

таємного голосування. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність 
будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не має можливості самостійно 
заповнити бюлетень, має право запросити в кабіну іншу особу, на свій розсуд, 
крім члена виборчої комісії. 

2) Після заповнення бюлетеня виборець здійснює голосування шляхом 
опускання цього бюлетеня у запломбовану виборчу скриньку. 

 
Стаття 36. Проведення голосування 

1) На кожній виборчій дільниці голосування проводиться у спеціально 
відведеному приміщенні, у якому повинні бути кабіни для таємного голосування, 
місце для видачі виборчих бюлетенів та виборчі скриньки, які встановлюються 
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таким чином, щоб голосуючі, підходячи до них, обов’язково проходили через 
кабіни. 

2) Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємниці 
волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання у них необхідного 
порядку несе дільнична виборча комісія. 

3) Перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії у 
присутності всіх членів комісії перевіряє виборчі скриньки, опечатує їх. 

4) Кожен виборець голосує особисто. Виборчі бюлетені видаються 
виборцеві дільничною виборчою комісією на підставі списку виборців за 
поданням паспорта або іншого документа, який засвідчує особу та місце 
проживання. Про отримання виборчого бюлетеня виборець розписується у 
списку виборців. 

5) Виборці, помилково не включені до списку виборців, на підставі 
документа, який засвідчує особу та місце проживання, включаються у додаток до 
списку виборців. 

6) Як виняток, на прохання окремих виборців, котрі за станом здоров’я 
або через іншу поважну причину не можуть особисто прибути у приміщення для 
голосування, дільнична виборча комісія може доручити не менш ніж двом 
членам комісії спільно організувати голосування у місці перебування цих 
виборців на підставі складеного на них додаткового списку. 

7) Під час усіх процедур голосування мають право бути присутніми 
довірені особи кандидатів, представники трудових колективів, преса. 

 
Стаття 37. Підрахунок голосів на виборчій дільниці 

1) Дільнична виборча комісія підраховує голоси окремо по кожному 
кандидату в депутати. 

2) Виборчі скриньки розпечатуються дільничною виборчою комісією 
після закінчення голосування. Відкриття виборчих скриньок до закінчення 
голосування забороняється. Перед розпечатуванням виборчої скриньки всі не 
видані виборцям бюлетені повинні бути погашені дільничною виборчою 
комісією. Після цього підраховуються виборчі бюлетені, опущені до виборчих 
скриньок поза приміщенням для голосування. Під час розпечатування скриньок 
мають право бути присутніми довірені особи кандидатів, представники трудових 
колективів, преси. 

3) Дільнична виборча комісія за списком виборців та додатками до нього 
встановлює загальну кількість виборців у виборчому окрузі або на виборчій 
дільниці, а також кількість виборців, які отримали бюлетені, кількість голосів, 
поданих окремо «за» та «проти» кожного кандидата у депутати, та кількість 
виборчих бюлетенів, що визнані недійсними. 

4) Визначаються недійсними виборчі бюлетені, в яких під час 
голосування залишено більше одного кандидата на один мандат. У разі 
виникнення сумнівів у дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується 
дільничною виборчою комісією шляхом голосування. 
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5) Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільничної 
виборчої комісії і заносяться у протокол, який складається окремо на кожний 
мандат. Протокол заповнюється тушшю, чорнилом, або кульковою ручкою, 
підписується головою, заступником голови, секретарем та членами комісії і 
направляється у відповідну окружну виборчу комісію. До протоколу додаються 
окремі думки членів комісії, заяви і скарги щодо порушень, які мали місце у ході 
голосування або під час підрахунку голосів, що надійшли у комісію, акт, 
складений у випадку по рушення пломби або печатки на виборчій скриньці. 

 
Стаття 38. Встановлення результатів виборів по виборчому округу 

1) На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча 
комісія визначає: загальну кількість виборців по округу, кількість виборців, які 
взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного 
кандидата у депутати, кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 

2) Обраним в народні депутати вважається кандидат, який набрав більше 
50 процентів голосів виборців, що голосували, якщо у виборах брало участь 
більше половини виборців округу. 

Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь 
менше половини виборців, включених у списки виборців. 

3) Результати виборів по виборчому округу встановлюються на засіданні 
окружної виборчої комісії і заносяться у протокол. Протокол підписується 
головою, його заступником, секретарем та членам комісії і пересилається у 
встановленому порядку у Центральну виборчу комісію УРСР. 

4) Повідомлення про результати виборів по виборчому округу 
публікується у місцеву пресі у триденний строк. У повідомленні вказується: 
загальна кількість громадян, включених у списки виборців, кількість виборців, 
які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих «за» та «проти» 
кожного кандидата у депутати, кількість недійсних бюлетенів, прізвище, ім’я, по 
батькові, посада (рід занять), партійність, місце роботи та проживання обраних 
депутатів. 

5) До протоколу додаються окремі думки членів комісії, заяви та скарги 
стосовно порушень, які мали місце у ході голосування, під час підрахунку 
голосів або під час встановлення результатів виборів, що надійшли в окружну 
виборчу комісію. Окружна виборча комісія подає протокол про результати 
виборів у Центральну виборчу комісію УРСР. 

 
Стаття 39. Реєстрація депутатів 

1) Центральна виборча комісія з виборів народних депутатів Української 
РСР на підставі протоколів виборчих комісій, що надійшли до неї, реєструє 
обраних народних депутатів Української РСР. 

2) Центральна виборча комісія може визнати вибори недійсними, якщо у 
ході виборів або під час підрахунку голосів або визначення результатів виборів 
мали місце порушення даного Закону, і відмовити у реєстрації народного 
депутата Української РСР. 
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Стаття 40. Повторне голосування і повторні вибори 

1) Якщо по виборчому округу з кількістю кандидатів понад два не обрано 
жодного з кандидатів, окружна виборча комісія приймає рішення про проведення 
в окрузі повторного голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу 
кількість голосів. Про це рішення окружна виборча комісія повідомляє у 
Центральну виборчу комісію та інформує виборців округу. Повторне 
голосування у виборчому окрузі проводиться у тижневий строк. 

2) Обраним вважається кандидат у народні депутати, який отримав під 
час повторного голосування звичайну більшість голосів виборців. 

3) Якщо у виборчому окрузі з двома кандидатами не вибраний жодний з 
кандидатів, або вибори визнані такими, що не відбулися, призначаються повторні 
вибори. 

4) Повторні вибори проводяться у відповідності до вимог даного Закону, 
однак строки виборчої кампанії можуть бути скорочені за рішенням Центральної 
виборчої комісії УРСР. У такому ж порядку проводяться вибори на місце 
депутата, який вибув. 

 
Стаття 41. Посвідчення і нагрудний знак народного 

депутата Української РСР 
Окружна виборча комісія після опублікування у пресі списку народних 

депутатів в Українській РСР, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, 
видає кожному обраному депутату посвідчення про його повноваження як 
представника народу. 

 
Частина IX 

З’ЇЗД ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДОВЛАДДЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ І 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УРСР 
 

Стаття 42. Виборче право З’їзду повноважних представників народовладдя 
Української РСР 

1) Центральна виборча комісія УРСР у десятиденний строк після 
закінчення виборів народних депутатів в Українській РСР робить повідомлення 
про скликання З’їзду повноважних представників народовладдя Української РСР, 
який повинен розпочати свою роботу не пізніше, ніж через 30 днів після 
оголошення про його скликання. 

2) На З’їзд повноважних представників народовладдя Української РСР 
делегуються: 262 народних депутати СРСР від України, 450 депутатів Верховної 
Ради УРСР, 25 депутатів обласних Рад народних депутатів, 737 депутатів від 
міських, районних, селищних та сільських Рад народних депутатів. 

3) Центральна виборча комісія Української РСР на першому засіданні 
З’їзду повноважних представників народовладдя Української РСР доповідає про 
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результати виборів народних депутатів, вносить пропозицію про затвердження їх 
результатів, порядок обрання Президента республіки. 

4) На З’їзді повноважних представників народовладдя Української РСР 
розглядаються такі питання: 

а) обрання робочого органу З’їзду — Президії З’їзду повноважних 
представників народовладдя Української РСР; 

б) обрання мандатної комісії З’їзду; 
в) порядок та строки обрання Президента Української РСР; 
г) обрання Конституційного Суду УРСР. 
5) Після прийняття пропозицій З’їздом повноважних представників 

народовладдя Української РСР Центральна виборча комісія УРСР публікує 
повідомлення і приймає рішення про створення Всеукраїнського територіального 
округу для проведення виборів Президента республіки. 

 
Стаття 43. Порядок та строки обрання Президента Української РСР 

1) Виборче право про вибори Президента республіки складається з 
процесуальних дій: обрання народних депутатів СРСР від України та депутатів 
Верховної Ради УРСР, обрання претендентів у кандидати на пост Президента 
республіки, формування групи кандидатів у Президенти республіки, виборів 
Президента республіки. 

2) Вибори Президента республіки проводяться за принципами 
загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні на 
альтернативній основі з кількості не менше двох кандидатів у Президенти 
республіки, внесених у виборчі бюлетені. 

3) Претенденти у кандидати на пост Президента республіки обираються з 
числа народних депутатів СРСР від України та депутатів Верховної Ради УРСР. 

4) Кандидатури претендентів у кандидати на пост Президента республіки 
можуть пропонуватися будь-яким учасником З’їзду, а також шляхом висунення і 
самовисунення народних депутатів СРСР від України та депутатів Верховної 
Ради УРСР, Претендентом у кандидати стає особа, яка набрала не менше 1/3 
голосів учасників З’їзду. 

5) З часу обрання претендентів у кандидати на пост Президента 
республіки, вони реєструються у Центральній виборчій комісії Української РСР 
після чого ведуть передвиборчу боротьбу у відповідності з вимогами Закону. 

6) Претенденти та кандидати у Президенти республіки мають право мати 
до 30 довірених осіб. 

7) Щоб стати кандидатом у Президенти республіки, претенденту 
необхідно набрати 150000 голосів (підписів) від виборців Української РСР. 

8) Претендент, який набрав вказану кількість голосів виборців, 
реєструється у Центральній виборчій комісії Української РСР, отримує 
посвідчення кандидата у Президенти республіки. 

9) Центральна виборча комісія Української РСР публікує у пресі і 
повідомляє через інші засоби масової інформації про кількість кандидатів у 
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Президенти республіки, дає іншу необхідну інформацію про кандидатів, вносить 
у виборчі бюлетені їх кандидатури. Голосування по виборах Президента 
республіки проводиться за умовами даного Закону. Після проведення 
голосування. Центральна виборча комісія УРСР проводить підрахунок голосів, 
підбиває підсумки виборів, оголошує, хто обраний Президентом Української 
РСР. 

10) Президент республіки перед народом України приймає присягу на 
вірність служіння Народові. 
 

Стаття 44. Обрання Конституційного Суду Української РСР 
1) Конституційний Суд УРСР обирається з числа народних депутатів 

З’їздом повноважних представників народовладдя Української РСР таємним 
голосуванням на альтернативній основі строком на 10 років. 

2) Члени Конституційного Суду УРСР обираються у складі 15 осіб, 
мають рівні права, по черзі виконують обов’язки головуючого на засіданнях 
Конституційного Суду УРСР. 

3) Народні депутати, обрані членами Конституційного Суду УРСР, 
повинні мати не менше 5 років практичної роботи у правоохоронних органах на 
посадах суддів, слідчих, прокурорів, їх заступників або такий же строк роботи в 
партійних комісіях, органах народного контролю, охорони природи, арбітражу. 
За умови наявності вченого ступеня достатньо 3-річного стажу практичної 
роботи за фахом. 

4) Члени Конституційного Суду УРСР перед З’їздом повноважних 
представників народовладдя Української РСР приймають присягу на вірність 
Народу і Конституції СРСР. 

5) Предметом діяльності Конституційного Суду УРСР є тлумачення 
Конституції УРСР, здійснення конституційного нагляду за дотриманням усіма 
громадянами та іншими особами виконання Конституції Української РСР, 
приведення законодавства у відповідність з нею. 

6) Притягнення членів Конституційного Суду УРСР до відповідальності 
відбувається за згодою З’їзду повноважних представників народовладдя 
Української РСР. Недовіру члену Конституційного Суду УРСР може висловити 
Президент республіки. Верховна Рада УРСР та члени Конституційного Суду 
УРСР більшістю голосів. Відкликання члена Конституційного Суду 
задовольняється на З’їзді повноважних представників народовладдя Української 
РСР. Відсторонення від виконання обов’язків до скликання З’їзду здійснює 
Президент республіки. 

7) Скоєння злочину членом Конституційного Суду УРСР, пов’язане з 
виконанням своїх обов’язків, кваліфікується як державний злочин. 

 
Частина X 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УРСР ТА 
МІСЦЕВИМИ РАДАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
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Стаття 45. Виборче право Верховної Ради Української РСР 
1) Верховна Рада УРСР дотримується основ  виборчого права під час 

формування організаційної структури органів народовладдя. На засіданні 
Верховної Ради УРСР таємним голосуванням на альтернативній основі 
обираються: перший заступник Президента республіки (віце-президент), 
Президія Верховної Ради УРСР, Голови постійних комісій Верховної Ради УРСР, 
Голова Ради Міністрів УРСР, Голова Верховного Суду УРСР. Головний 
державний арбітр УРСР, Прокурор УРСР, Міністр юстиції УРСР, Міністр 
внутрішніх справ УРСР, Голова комітету державної безпеки УРСР, Голова 
комітету з охорони природи УРСР, Голова народного контролю УРСР, Голова 
Держтелерадіо УРСР, Головний редактор газети Верховної Ради УРСР. 

2) На розгляд членів Верховної Ради УРСР таємним або відкритим 
голосуванням обираються члени постійних та інших комісій Верховної Ради 
УРСР, судді обласних судів і Київського міського суду. 

 

Стаття 46. Виборче право місцевих Рад народних депутатів 
1) Місцеві Ради народних депутатів на своїх сесіях обирають: голову 

виконкому Ради народних депутатів, його першого заступника, членів 
виконкомів, голів і членів комісій та інших представницьких органів 
народовладдя. 

2) Обрання голови виконкому та першого заступника голови виконкому 
Ради народних депутатів відбувається таємним голосуванням на альтернативній 
основі. Обрання інших осіб  представницьких органів може відбуватися таємним 
або відкритим голосуванням. 

 

Частина X I  
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ  НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
 

Стаття 47. Підстави притягнення до юридичної відповідальності 
1) Дія, вчинена прямо чи побічно з метою обмеження або позбавлення 

виборчих прав громадян, народних депутатів або представницьких органів 
народовладдя Української РСР, яка суперечить Конституції УРСР та 
законодавству про вибори в Українській РСР, є державним злочином. 

2) Позовна давність за скоєні правопорушення у галузі виборчих прав в 
Українській РСР не застосовується. 

 

Стаття 48. Види юридичної відповідальності 
1) У залежності від ваги скоєного правопорушення винні особи 

притягуються до таких видів юридичної відповідальності: дисциплінарної, 
адміністративної, цивільно-правової (матеріальної), кримінальної. 

2) Притягнення до того чи іншого виду юридичної відповідальності 
здійснюється у суворій відповідності з діючим законодавством. 

*   *   * 
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Концепція даного Закону ґрунтується на міжнародному правовому досвіді за 
безпечення прав людини і є гарантією реалізації свобод кожного громадянина та 

народу Республіки.21 
 01.09.89 р. 

Народні депутати СРСР  
В. ГРИЩУК, А. НАЗАРЕНКО, Ю. СОРОЧИК, В. ЧЕРНЯК, В. ЯВОРІВСЬКИЙ, 
А. ЯРОШИНСЬКА,член комісії, кандидат юридичних наук О. КОЦЮБА22. 

_________________________________________________________________________ 

                                                      
21 Опублікований в газетах «Вечірній Київ», «Молода Галичина», «Радянська 
Україна» та ін. проект Альтернативного Закону Української РСР знаходиться в 
архівах редакцій цих газет, в Парламентській бібліотеці, архівах Верховної Ради 
України в моєму домашньому архіві та особистому архіві Якова Зайка і набраній 
верстці ІV тому «AVE, UKRAINA!». Читачі мають можливість ознайомитися з цим 
проектом та здійснити порівняння з сучасними виборчими законами, щоб 
переконатися, які норми виборчого законодавства відповідають реальним інтересам 
та конституційними правам і свободам громадян і народу, їх передбаченому в 
положеннях Декларації про державний суверенітет України громадянському 
суспільству та  формуванню в нашій країні справжньої правової держави. 
22  Автор проекту Альтернативного Закону України про народовладдя. О.П.Коцюба 
був  і є ініціатором  використання напрацювань цього  проекту  для забезпечення ви- 
борів  представників України в Європарламент та інші  структури  Європейського 
Союзу. Схема та ідеологія проекту О.П.Коцюби може бути використана для 
подальшого розвитку законодавства про місцеве самоврядування. 
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Частина восьма 
Відродження і потенціал народовладдя: Україна - 

Руси є велич минулого, сучасності і блискучого майбуття 
 

§ 25.Відродження народовладдя в Україні: історія і сучасність, 
жорстока боротьба, актуальність і непереможність демократії 

 
До історії шляхів відродження народовладдя в Україні. Етап перший 

відбувся в Українському суспільстві на основі волевиявлення і діяльності народу 
незалежно від дій партії та її політики і органів державної влади. Відродження 
народовладдя в Україні сформувалося в  1989-1990 і до 24  серпня 1991 року. У 
цьому історичному періоді проаналізовано: події демократичних виборів народних 
депутатів до Верховної Ради Союзу РСР; діяльність їх Демократичного блоку в 
союзному парламенті; створення і публікація проекту АЗ України про вибори органів 
народовладдя (1989) України, схваленого народом і повністю реалізованого 
практикою демократичних виборів (1990).  

До честі Верховної Ради ХІ скликання на його основі внесено зміни і 
доповнення у виборче законодавство України (8.11.1989), що забезпечило гарантії: 
найдемократичніших вільних виборів; безпосередньої участі народу на 
виборах; відсутності насилля і корупції; грошових і матеріальних цензів; 
списків сформованої корупції в партіях; політики наклепів і приниження честі 
та гідності людини, хабарів та обіцянок; посад і привілеїв влади. 

Вибори 04 березня 1990 року – це відродження демократії кращих часів 
Київської Русі, коли князі і судді були виборними та підзвітними народу; звичаїв і 
традиції Козацтва України, коли козаки публічно обирали на кругу всіх  керівників від 
старости до священика і від сотника до Гетьмана. 1990 рік- демократичні вибори 
забезпечили сформування депутатського корпусу від місцевих народних Рад до 
Верховної Ради України, від регіонів до центру.    

 Результат: 16 липня 1990 року прийнята абсолютною більшістю в 357 голосів 
народних депутатів України Декларація про державний суверенітет України – 
основа нової Конституції України (див. Київ. Політвидав України.1990, с. 8). В цей 
же день прийнята постанова  Верховної Ради України про Всенародне свято – Про 
День проголошення незалежності України (Відомості Верховної Ради  УРСР. 1990 
р., №56-ХІІ, 16 липня 1990 року). Скинуто і політичне рабство людини перед 
партією насилля і репресій – КПРС та комуністичної партії України. Абсолютна 
більшість народу України отримала  завдяки демократичним перемогам волю і право 
володіти свободою. 

На цьому першому етапі та на основі Декларації прийнято перші 
основоположні Закони України: «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 
серпня 1990 року №142-ХІІ (Відомості ВР України. 1990 р., №3 ст. 499); Закон України 
«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» (Відомості ВР України. 1990 р., №32 ст. 453); Закон 
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Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного закону) Української РСР» від 14 жовтня 1990 року 
(Відомості ВР України. 1990 р., №45 ст. 606) та інші нормативно-правові акти, які 
закріпили незалежність України.  

У сукупності за цей період української законотворчості показав єдність всього 
народу України, включаючи демократичні вибори народних депутатів СРСР від 
України у Верховну Раду СРСР, публікацію проекту АЗ України про вибори органів 
народовладдя в Україні, вибори 04 березня 1990 року та внесення в 1989 році на його 
основі змін і доповнень у виборче законодавство України для демократичних виборів, 
без цензів і квот, від 08 листопада 1989 року. Цей період з 1989 року і до 24 серпня 
1991 року включно є історично визначеним демократичними реформами, дає наукові і 
практичні підстави про створення і розвиток Деклараційно-конституційної 
правової народовладної демократичної системи України - історичний етап її 
формування і практики діяльності в громадянському суспільстві і закладення 
основ правової держави незалежної України і вільного історичного українського 
народу. 

*** 

Після 24 серпня 1991 року керівна партократія, маючи ще панівне становище в 
державі і заволодівши грошовими й матеріальними ресурсами, пішла в наступ на 
демократію. Вона розуміла, щоб позбавити народ довіри в демократичні реформи, 
треба підірвати його віру в ідеологію незалежності народу й можливість встановити 
народовладдя. Розрахунок простий і збудований на тім, що віками народ знаходився 
під протекторатом Російської імперії з її ідеологією насилля, застосування рабської 
покори і каторги Сибіру, а тому здасться. Народ же боровся і бореться за волю та 
свободу. І переможе! 

*** 

Стаття присвячена  25 – річчю   публікації (1989)  проекту Альтернативного 
Закону України  про  вибори  органів  народовладдя Української РСР як величі 
суспільства історичної України – Руси, досліджуваної М. С. Грушевським. Норми 
проекту були розглянуті Верховною Радою Української РСР ХІ-го  скликання з 
внесенням  змін і доповнень  у виборче законодавство України. Ці умови забезпечили 
демократичне відродження та розвиток ідеології народовладдя та  
проведення 04 березня 1990 року демократичних виборів народних депутатів 
України. Ідеологія народовладдя сприйнята народом України і правосвідомі громадяни 
підтримали народовладну Декларацію про державний суверенітет України та її 
другий розділ – НАРОДОВАДДЯ! 

Ідеологія народовладдя стала прологом не тільки формування і прийняття 
Декларації про державний суверенітет України,  прийняття на її основі Акта 
проголошення незалежності України, а також Концепції нової Конституції 
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України, завершення проекту нової Конституції України, опублікованих 
Верховною Радою та затверджених Конституційною комісією України.   

*** 

В значній мірі ця стаття присвячується і пам'яті Якова Яковича Зайка – 
народного депутата України ХІІ-го скликання і відданого патріота України! Думаю, що 
наші однодумці, після оцінки літературної спадщини Якова Зайка, знайдуть спільну 
згоду і опублікують працю, яку присвятять Якову Яковичу! 
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Правологічна мирна науково-практична 
суть соціальної місії права: історія і сучасність 

 
§1 Історична місія права-гарантоване мирне життя 

 

Пізнання історії теорії права з позиції як взаємодії, так і відповідності її 
впровадження в практику потреб життя людини і народу зайняли десятиліття пошуків 
обгрунтування відповіді, як створене народами і людством право для мирного 
регулювання суспільних відносин стало системними  проблемами:  

а) фактів не забезпечення умов мирного життя людині, народу та їх 
суспільству  правових гарантій так як в житті людини античного суспільства;  

б) перешкод та ускладнень в здійсненні правового захисту прав, свобод і 
обов’язків людини і народу в історії епох розвитку і суспільства, і держави; 

в) яка категорія людей, груп і їх об’єднань заінтересована у війнах, повстаннях 
чи революціях, протиставляючи в основі  безневинних на боротьбу?     

Аналітика пізнання системного розвитку суспільства з його первинною 
геніальною простотою дії права в усіх складнощах античного розвитку і до зародження 
й формування держави з її системами наук відкривають розуміння  пізнання 
соціальної ролі права в історії людства. А здійснення наукових порівнянь правових 
систем класичних націй і народів стосовно прав і свобод людини дали науково-
логічний критичний висновок: існуюча юридична і пов’язані з нею гуманітарні науки 
ще достовірно не визначились з соціальною місією права в забезпеченні 
благополуччя та мирного життя людини і народу.  

Призначення природної діяльності людини, існуючі ресурси, накопичене 
багатство розподілялися і розподіляються на основі правових систем минулого і 
відповідно часу нині діючого сучасного права. Але ще далеко не за життєво цільовим 
призначенням. Адже право первинно визначилося як регулятор миру в суспільних 
відносинах для спрямування соціальної місії права в якості  закономірності мирного 
розвитку життя. Це - ключ відкриття історичної суті розвитку і дії права від самих 
первинних мирних етапів його виникнення і до застосування в сучасних видах і 
формах національного і міжнародного  незамінного регулятора суспільних відносин в 
соціальному середовищі людей.  

Що ж сталося? Наукові дослідження доказали й авторитетно засвідчили 
висновками незалежних установ, що за всю писану історію (3.5 тисяч років) людство 
втратило у військових конфліктах, війнах, революціях, повстаннях тощо понад п’ять 
мільярдів, в основному молодого покоління, людей і громадян. Хто і коли зупинив 
первинну роль соціальної місії права на мирне життя людини? Де і як відбудеться дія 
права як механізму  регулювання  відносин між людьми й визначення міри і видів 
покарання за неправомірні дії? На ці процеси вказують не тільки системні аналізи 
походження і призначення права, але необхідність встановлення істини, 
справедливості та покарань за здійснені вчинки, що порушують встановлений народом 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
105 

 

в суспільстві порядок. 
Дослідження причин та умов виникнення соціальних агресій, військових 

конфліктів, війн, повстань і революцій насилля тощо засвідчили, що основою є 
нехтування початковими правовими можливостями вирішити конфлікт. А в кінцевому 
результаті стануть неодмінними  пошуки використання права  для остаточного 
докорінно масштабного вирішення існуючих проблем як у внутрішньонаціональних, так 
і в міждержавних чи міжнародних масштабах. Так звершуються соціальні процеси, 
коли є спрямування на мирне життя і розвиток. 

У цілому сукупність досліджених історичних правових джерел привели нас до 
таких же наслідків і глибокого наукового висновку, що право як одне з найцінніших та 
найефективніших надбань людства ще залишається, як це не парадоксально, науково 
малодослідженим соціальним явищем в історії права. Особливо з первинних етапів 
пізнання правових відносин суб’єктами права як у внутрішніх  суспільних відносин 
людей в суспільстві, так і зовнішніх – укладення міждержавних і міжнародних 
договорів, різних меморандумів тощо.  

Як правило, така практика здійснюється через відсутність правового 
прогнозування – аналітики, проведення експертиз від соціальних, економічних до 
технологічних для надійного використання права з їх висновками. Мета - уникнення 
наслідків самозаспокоєння щодо звичного  регулювання відносин між суб’єктами  в 
суспільних системах. Тут треба враховувати і їх взаємодію з нормами моралі, релігії. 
Особливо застерегти від політичних гасел – понять і обіцянок для обману людей про 
задоволення матеріальних і духовних інтересів. 

 
§2. Історичне значення правологічних досліджень 

 
Наукове супроводження об’єктивно існуючої реалізації прав, свобод і 

обов’язків людини та громадянина, поєднаних з історичними та сучасними вимогами. 
Основа - мирний розвиток людини, народу, суспільства і правової держави. Це і 
принцип верховенства права в застосуванні арсеналу правових знань, методів 
систематизації і класифікації об’єктивних історичних суспільних відносин, які 
сформували підстави визначення нової науки–правології людини. 

Науковий пошук реальної дійсності права – це результат довголітніх й 
багатосторонніх досліджень головної мети правових відносин–відкриття мирної 
реалізації прав і свобод громадянина. Саме це ставить в центр уваги людину і 
народ. Це і є основа-основ  формування науки третього тисячоліття - науки про 
гарантії й повноту реалізації прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.  

Наука правології за освітнім призначенням має свій предмет розкриття 
закономірностей - історію прав, свобод і обов’язків людини в основних етапах:  

а) пізнання правового розвитку людини в античному суспільстві–родовій,  
племінній системі відносин,фратрії, сім’ї в додержавній історії народів людства;  
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б) просвітництва в республіканському суспільстві23 й державотворенні;  
в) пізнання періодів, коли право і держава в республіканські періоди мали 

гармонійний розвиток і рівновелике співвідношення у регулюванні відносин; 
г) аналітика етапів підпорядкування права панівною верхівкою держави, яка 

узурпувала владу народу, позбавляла його природного права, обслуговуючи свої 
інтереси та використовуючи людину і народ протиправним поневоленням24;  

д) процеси правової ідеології в сучасних періодах розвитку народовладдя,  
демократизації прав і свобод людини, народу, суспільства і правової держави. 

 
§3.Правологія-це відповідальність народів за мирне життя 

 
Правологія — є цілісною науковою системою про правову ідеологію 

народовладдя з її мирним призначенням: людини і народу в їх правовій історії; 
об’єктивній правовій дійсності людства; прав, свобод і обов’язків людини в суспільстві; 
до вимог формування правосвідомості і дій особи і народу; стану правових ідей і 
теорій; наукових результатів досліджень правової культури; формування рівня 
сучасної правової держави. Бо в реальній історії людства - це стійкі історичні 
правологічні закономірності розвитку всього права, який засвідчує їх діалектичну 
природу і соціальний зміст життя в умовах всієї історії. 

Методологія правології - це сукупність наукових та практичних методів і 
способів пізнання розвитку ідеології прав людини, народу, суспільств, держав і 
людства на всіх етапах історичного розвитку щодо умов діяльності людини і 
громадянина, їх суспільства і держави, включаючи і причини військових дій. 

Нова наука правології- ключ до розкриття причин спрощеного сприйняття 
права як сукупності норм, через запровадження державою існуючої підступної 
політики для підпорядкування суспільства державі. Поза межами цієї політики 
скривається справжній зміст дійсних соціальних явищ і технологічна система умов  
реалізації правової ідеології на користь бюрократичних структур держави. Наука 
правології відображає ці процеси та пояснює чому і хто в суспільстві заінтересований 
в низькому рівні правосвідомості учасників правових відносин. 

З практичної сторони правологічний підхід і бачення цих процесів у житті 
людини, суспільства і держави прямо впливає на стан ефективності реальних способів 
і методів реалізації верховенства права суб’єктів: людина, громадянин, сім’я, громада, 
суспільство і їх представницькі органи влади, правова держава. 

Унікальне соціальне утворення – Козацтво України – зуміло зберегти і 
донести світовому співтовариству основоположні засади діяльності козака як вільної 

                                                      
23 Республіка – (латинське походження – respublika від   res – справа і  publicus – 
суспільний, всенародний), яка мала історію демократичного розвитку суспільства та 
відповідну форму підпорядкування йому держави, структурні органи якої - глава 
держави та основні системи обираються на певний строк і підконтрольні народу.  
24 Наприклад, період рабовласництва, кріпосництва тощо. 
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людини, захисника прав і свобод людини та створення козаками взаємодії між 
суспільством і владою способами мирного демократичного обрання структур влади, 
а також встановлення відповідальності за їх діяльність.    

Сучасне суспільство і держава можуть об’єднати науковців, освітян з їх 
творчими системами, виборців, громадські організації та діючі структури суспільства в 
цілому – патріотичних Україні державних діячів, посадовців, спеціалізовані структури, 
політиків, партії, керівників різних рівнів й абсолютну більшість народу здійснити 
об’єктивну просвітницьку роботу про умови та причини створення після ГКЧП і виборів 
в 1994 році відхилень й зловживань проти розвитку демократії в Україні з вини тих 
керівників держави, які порушили Декларацію про державний суверенітет України і 
діючу на її основі Конституцію України та нову Конституцію України від 28 червня 1996 
року. 

 
§4.Правологічна сутність права миру-життєва необхідність 

 
Для повноти розкриття поняття «правологія» з’ясовано науково-практична 

сутність права миру не через кількісні показники у вигляді сукупності юридичних 
норм за формулою держава-право (віками і тисячоліттями юридична наука, зокрема, 
теорія держави і права саме так його і формулювала, впроваджувала в науку та 
освіту), а через змістовну сторону цього явища – суспільну життєдіяльність миру, 
що формує природне право з допомогою апробованих суспільством звичаїв і традицій- 
основою верховенства права з метою якісно вищого рівня правосвідомості людини і 
всього народу.  

Тобто кількісна ознака форми перестане класифікуватися як первинна, за 
якою по сукупності норм теорія держави і права розмежовувала ті чи інші суспільні 
правовідносини та галузі права. Кількісний фактор займе своє місце – його історичну 
другорядність, а змістовна сторона - стає головною в практиці і наукових дослідженнях 
об’єкта і предмета досліджень та їх впровадження в життя людини і суспільства. Тому 
правологія і виходить з глибин відносин між людьми, а не з теорії вузького горизонту 
бачень лише приписів права державою.  

Завдяки правології право розглядається як більш значиме глибоке історичне й 
об’ємніше за змістом та якісно вище за соціальним призначенням явище, яке об’єднає 
на цій основі природне та позитивне право. Таке сучасне єднання буде функціонувати 
на принципами: верховенства права, правової справедливості, рівноправності, 
пошуку істини в законності і відповідного гідності людини судового захисту прав і 
свобод. Мета – встановити суспільну справедливість і мирне існування людей 
суспільства в правовій державі. Межі справедливості - природна справедливість: 
«Aegutas naturalis praeferenda est rigori iuris – природна справедливість переважає 
над суворістю права. 
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Частина друга 
Право – велич надбань людини, народу і суспільства 

чи засіб утримування названих суб’єктів в оковах держави? 
 

§5.Правологічні критерії політологічної класифікації 
 

5.1. У найкращі часи грецької демократії викликали громадянську тривогу  
події: «Якщо хоч одна людина перебуває в тюрмі, то в суспільстві вже щось 
негаразд!» і це вимагало вжиття необхідних заходів реагування. І дотепер як пам’ятник 
тисячолітнім подіям в суспільстві височіє на площі історії давнини  греко-римський 
колізей, де проводилися публічні заходи і там же здійснювалось публічне правосуддя. 
Аналог мало і Козацтво України - публічний розгляд справ із здійсненням покарань на 
площі біля спеціального стовпа. У нас же – навпаки! 

5.2. Навпаки через те, що в Україні політики публічно дають обіцянки і тут же 
роблять потаємні схеми обкрадання народу і національного багатства. Всі 
президенти (поки, окрім нині діючого) публічно з більшими чи меншими почестями 
приймали символи і робили публічні обіцянки словами і ритуально в кращих 
традиціях почесті гетьманській владі України. Бо народ Київської Русі, єднаючись 
проти агресії і монголо-татарської навали, започаткував бойове формування Козацтва 
України з 1240 року у визвольній боротьбі. Козацький патріотизм і воєнізоване25 
самоврядне життя зберегли Україну в історичній боротьбі за розвиток народу аж до 
прийняття Декларації про її незалежність, встановивши і День проголошення 
незалежності України–16 липня 1990 року.  

Цей період політичної ясності в акцентах патріотизму нараховує сім з 
половиною століть або 750 років. І все більш стає очевидним, хто ж боїться Козацтва 
України, утримуючи його поза межами історичного правового статусу, не 
розглядаючи і не приймаючи Закон України про козацтво протягом 20-и років, бо 
знають порушники, законів, народних козацьких, звичаїв і традицій, що відродження 
Козацтва України встановить історично справедливу систему розподілу праці, доходів 
та розходів в українському суспільстві і держава, з усіма її органами й структурами, 
буде слухняно та з гідністю виконувати волю народу України, а не олігархів і 
продажних партій. 

Сьогодні вже майже публічно і в парламенті говорять самі політики, що партії 
утримуються фінансово, за корупційні й інші обіцянки, продаються за кошти оптом і 
навіть в роздріб і т.п., а потім, в парламенті, групуються за інтересами і аж ніяк не для 
виконання проявленої волі народу на виборах, референдумах, публічних опитуваннях 
чи за наказами виборців депутатам.          

Класифікатор розмежування правології з іншими науками визначається  за 

                                                      
25 В сучасний період нам і всьому світу демонструють приклад організації військової 
системи Швейцарії  як унікальну організацію захисту народу і країни, «забуваючи» 
порівняти її з військовою системою Козацтва.   
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предметною ознакою - науково обґрунтованим правовим самоврядуванням для 
суспільного регулювання прав та свобод  людини і громадянина. Правове 
регулювання повинно базуватися тільки на правомірності дій всіх суб’єктів стосовно 
дотримання верховенства права і законності щодо гарантій та забезпечення 
виконання законів про гідні умови життя внаслідок реалізації прав і свобод громадян з 
дотриманням обов’язків у своєму суспільстві, міжнародних відносинах, судовій 
діяльності з повагою до традицій часу в умовах сучасності. Вихід за рамки 
верховенства права і законності є юридичними порушеннями.   

Розкриття суспільного значення правових відносин з іншими соціальними 
відносинами можна й необхідно показати на прикладах,  порівняння двох наук:  

а) предмета і об’єкта  правології, що супроводжує принцип верховенства 
права, який відображає природне право людини та адекватну йому законність в 
суспільстві і державі стосовно гарантій і захисту прав та свобод людини, керуючись 
суворим дотриманням конституційних норм і правосуддя та забезпеченням виконання 
законних судових рішень, що набрали законної сили; 

б) предмета і об’єкта політології - науки про політику і за своєю суттю є 
ідейними і практичними пошуками її призначення і вона «в суспільстві завжди 
виражає і представляє певні суспільні інтереси», а такий політичний інтерес має 
пряме або опосередковане відношення до влади для досягнення певних цілей: 
задоволення матеріальних потреб, піднесення добробуту, стабілізації суспільства, 
забезпечення умов для безпеки і свободи особи, реалізації власних владних амбіцій 
та інше. (С.Гелей, С.Рутар. Політологія. К., 1999. - С. 8-9).  

Тобто предметне і об’єктне  порівняння наук показує, що політологія 
відображає політику спроб і пошуків задоволення інтересів і вона не завжди 
займається їх правомірністю дій або законністю. Більше того, політологія як наука 
про політику передбачає можливості й способи застосування певних видів сили як 
сукупності матеріальних та організаційних засобів для примусу й насильства, що 
часто домінували в політиці впродовж всієї історії людства (Там само. С. 13–14). І 
дійсно через політичні інтереси здійснювалися соціальні  революції, військові 
конфлікти, війни та інші насильницькі дії чи діяльність. 

 
§5.Правологічна значимість  правосвідомості щодо 

формування ідеології людини в сфері діяльності суспільства 
 
Правологія, на відміну від політології та інших гуманітарних наук, має справу 

лише з діяльністю у межах природного чи позитивного права на принципах 
верховенства права і  законності не лише з метою дотримання юридичних приписів, 
вимог і процедур, але і відповідності цих приписів і вимог принципу верховенства 
права. Коли буде виявлена така невідповідність, то вони мають скасовуватись. Це 
принципова відмінність суспільства від держави за способом дії і вона є суттєво 
відмінна як правова ідеологія від інших ідеологій.  

Якщо політичну ідеологію держави нерідко здійснюють будь-якою ціною, то 
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правова ідеологія суспільства спрямовується до верховенства права та відображає 
зміст правової свідомості людей, народу і суспільства,  формує  дії правової 
держави в забезпеченні правових вимог. Тут враховуються реальні умови їх 
виконання, стан реального життя людей, їх правовий статус, поєднання індивідуальної 
та суспільної правосвідомості, юридична співпраця суспільства і держави, взаємодія 
національних структур в сфері міжнародної діяльності. 

Як наука правологія ґрунтується не на міфах, легендах чи політичній 
доцільності, а змістовній життєвій сутті історичних правових пам’ятників, реальних 
достовірних фактах, документах і матеріалах судової діяльності та 
основоположних правових принципах: верховенства права, справедливості, 
рівноправності, добропорядності, чесності, гідності у діяльності суб’єктів правових 
відносин і в суспільстві, і державі. Ці головні принципи виявлені в історичних правових 
первинних джерелах відомих традиційних нації і народів та їх правосудді, яке було 
покликано й реально забезпечувало реалізацію права.  

Ось чому в основу правології покладено саме життєву діяльність людини, 
народу, суспільств і держав як достовірну історію розвитку права, яка закріплена в 
правових джерелах: звичаях, традиціях, пам’ятниках і вторинних правових джерелах, 
що і засвідчують пізніші системи права. В них криються  наукові пізнання античної, 
стародавньої, середньовічної та сучасної спадщини права: рішення народних зборів, 
судів, виборних органів влади і самоврядування. В них закріплена і конкретна 
діяльність суб’єктів: держави, господарських, виконавчих органів, правоохоронних 
та інших структур суспільства і держави. 

Правологія вивчає історичні і сучасні процеси формування культури правової 
ідеології: людини і громадянина, сім’ї, народу, суспільства, діяльності державних 
діячів, інших керівників органів державної влади і посадових осіб. Відповідний підхід 
стосується суспільства і держави: стану правової ідеології та її законної реалізації 
політиками, партіями, освітніми закладами і науковими установами, корпораціями, 
союзами, громадськими рухами, системами професійних спілок та інших формувань, 
які мають відповідно зазначений юридичний статус на основі розвитку природного, а 
також і писаного права. 

У цілому правологія об’єднує численні наукові й освітні світогляди про 
історичну суть і мирне (основа) призначення права, його повсякденну роль у житті 
людини, суспільства і держави. Правологічні дослідження слід розпочинати з витоків 
появи історичного розвитку права, на основі достовірних джерел, правових пам'яток, 
документів, археологічних доказів, реальних історичних або сучасних фактів у їх 
співвідношенні з правом. Правологічні висновки базуються на аналізі історичних і 
сучасних реальних фактів, а не на ідеалістичних чи міфічних уявних судженнях про 
виникнення і значення права. 

Правологія виходить з того, що право є безпосереднім результатом 
інтелектуальної та суспільної діяльності людей, наслідком тисячолітніх процесів 
правового регулювання суспільних відносин спочатку в первинних суспільствах, 
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ранніх цивілізаціях, а поступово у більш розвинутих явищах, суспільства. Згодом з 
виникненням органів держави - у державотворенні різних історичних етапів та в 
розвитку багатогранного світового соціуму людства. 

Право розглядається як невід’ємне від людини, суспільства і створеної ними 
держави об’єктивне постійно існуюче реальне соціальне явище, що розвивається з 
практики дій особи в житті суспільства, але знову-таки не з міфів і легенд 
фантастичної діяльності царів, імператорів, королів, князів чи міфічної держави з 
примарними уявленнями про поза історичне походження її і права. 

Науково і практично первинною основою правології є самі початкові форми 
розуміння і застосування людьми природного права як загальновизнаних в 
суспільстві правил поведінки, які за усвідомленим переконанням людини стають її 
переконанням і визнанням необхідності керуватися ними в практичній  діяльності, 
встановлення поведінки суб’єктів як авторитетного застосування в якості звичаю чи 
традиції і щодо умов виконання іншими членами суспільства. 

 
§6. Історія правології: пізнання правових систем суспільства 

 
Дослідник і основоположник вчення про первісні суспільства Л. Г.Морган 

опублікував твір «Стародавнє суспільство»26 (1871) , названого епохою пізнання 
первинних суспільних форм і видів життя в племенах ірокезів протягом 40 років, 
безпосередньо досліджуючи ці складні відносини. Вчений також провів численні 
порівняння первинних форм суспільного життя й багатьох народів, вивчив і 
дослідження інших мислителів та науково доказав численними аналітичними 
висновками про такі ж суспільні процеси. Він змістовно розкрив як вони формувались й 
розвивались у різних народів з їх стійкими самобутніми особливостями з такими ж 
видами, формою в таких же історичних обставинах.  

Творча праця Л.Г. Моргана є і в сучасних умовах ще залишається 
малодослідженим явищем для вивчення і пізнання античних суспільств, розвитку їх 
соціальних закономірностей. Після смерті К. Маркса його донька Елеонора і соратник 
мислителя Ф. Енгельс знайшли конспект К. Маркса.  

Науково опрацьовуючи названий конспект з творів Л. Г. Моргана (з примітками 
та зауваженнями Маркса) Ф. Енгельс опублікував надзвичайно важливий твір, 
перекладеного на багато мов: датську, італійську, німецьку, румунську, французьку 
(Походження сім’ї, приватної власності і держави. Київ. 1986.–С.190). На українську, 
англійську, російську та інші мови названа робота була опублікована протягом ХХ-го 
століття, що відкрило шлях новим пошукам. 
                                                      
26 К.Маркс законспектував цей твір Л.Г. Моргана з іншими  науковими працями з 
історії первісних суспільств. Оскільки праця Л. Моргана - це особливі конкретні 
дослідження розвитку первинних видів сім’ї від кровнородної до моногамної, 
суспільств, власності, то  К. Маркс спланував конспект під дослідницьку працю 
відповідно до означеної ним наукової системи досліджень матеріалістичного 
розвитку суспільства і людства. 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
112 

 

 Значимість відкриття Ф. Енгельса в тім, що він зробив важливі додаткові 
дослідження і науково обґрунтував на їх основі повноту та достовірність 
матеріалістично  важливих досліджень Л. Моргана і К. Маркса. У передмові до 
четвертого видання, оскільки названі праці отримали велику актуальність і 
популярність, Ф. Енгельс зазначив, що порівняльна юриспруденція і заново зібрані для 
пізнання історії суспільства матеріали ніде в основі не привели до витіснення  
головних точок зору Л. Г. Моргана, які мають велике значення. Порядок, внесений ним 
в первісну історію людства в основних рисах зберегли силу і все більше завойовують  
визнання, а тому Л. Г. Морган «є основоположником цього великого прогресу» (с. 
19). Науково і практично Ф. Енгельс не просто доповнив їх новими дослідженнями, 
використавши економічні досягнення К. Маркса, а  сформував висновки і їх наукову 
цінність:    

- Ф. Енгельс, з властивою йому добросовісністю науковця, честю німця і 
соратника К. Маркса пише: «моя робота може лише в незначній мірі замінити те, що 
вже не суджено було виконати моєму покійному другу. Але в моєму розпорядженні є 
серед його детальних виписок із Моргана критичні зауваження, які я, наскільки це в тих 
чи інших місцях підходить, відтворюю тут» (с. 3-4); 

- «Розділи про кельтів і германців в основному належать мені, Морган 
користувався тут даними майже із других рук, а про германців-кроме Таціта-лише 
поганими ліберальними фальсифікаціями п. Фрімана. Економічне обґрунтування, яке 
було достатнім для цілей, поставлених Морганом, але для моїх цілей абсолютно 
недостатньо, все заново перероблено мною» (там же, с.5); 

-  автор стверджує:  «Вивчення історії сім’ї починається з 1861 року, коли 
вийшло в світ «Материнське право Бахофена… проштудіювати товстий том Баховена 
– робота важка і далеко не завжди вдячна. Але це не зменшує його заслуги як 
дослідника, який проклав новий шлях» (там же с.9-10). 

 
           §7. Наукові витоки правології Київської Русі та України 
 
З історії відомо, що багато просвітителів і державних діячів України-Руси 

співпрацювали з науковцями країн  Європи та Америки, зокрема: Ярослав Мудрий, 
Нестор Літописець, Петро Могила, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик, Петро Сагайдачний, Іван Скоропадський, Феофан 
Прокопович, Михайло Ханенко, Кирило Розумовський, Тарас Шевченко, Михайло 
Грушевський, Михайло Максимович, Микола Іванишев, Іван Франко і багато інших. 
Серед них мав активне наукове співробітництво з К. Марксом і Ф. Енгельсом – 
Максим Ковалевський, а саме: 

- Його праця послужила своєрідним прологом назви твору Фрідріха Енгельса: «З 
патріархальної сім’ї ми вступаємо в область писаної історії і разом з тим в ту область, 
де порівняльне правознавство може надати нам значну допомогу. І дійсно, воно 
привело тут до значного кроку вперед. Ми зобов’язані Максиму Ковалевському (Нарис 
походження і розвитку сім’ї і власності»,- , Стокгольм, 1890, стор. 60-100). Ф. 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
113 

 

Енгельс науково змістовно й ідеологічно вдало доповнив започатковане М. 
Ковалевським, назвавши твір – «Походження сім’ї, приватної власності і 
держави», відобразивши історичну послідовність; 

- Ф. Енгельс продовжує: «доказами того, що патріархальна домашня община 
(patriarchalische Hausegenossenchaft), яка зустрічається тепер ще в Сербії і Болгарії під 
назвою «задруга» (означає приблизно співдружність) або «братерство» і у 
видозміненій формі у східних народів, утворила перехідну ступінь від сім’ї, що виникла 
від групового шлюбу і заснованого на материнському праві, до окремої сім’ї сучасного 
світу» (там само, с. 58); 

- Дослідник пізнання  основ сім’ї та суспільства приводить аналогічні з М. 
Ковалевським приклади із організації соціального життя близьких за родовим укладом 
і способу життєдіяльності народів: «Югославська задруга  представляє собою 
найкращий ще існуючий зразок такої сімейної общини. Вона охоплює декілька поколінь 
потомків одного батька разом з їх жінками, при цьому всі вони живуть в одному дворі, 
спільно обробляють свої поля, харчуються і одягаються з спільних запасів і спільно 
володіють надлишками доходів» (с.59); 

- Досить логічно, і відповідно з проведеними дослідженнями Л. Морганом і М. 
Ковалевським, Ф. Енгельс характеризує формування управлінської системи 
тогочасної, і надзвичайно властивої цим видам і формам Козацтва України, що 
відтворює античний розвиток Київської Русі: «Община знаходиться під вищим 
управлінням домогосподара, домачина (domacin), який представляє її перед зовнішнім 
світом, має право відчужувати дрібні предмети, веде касу і несе відповідальність як за 
неї, так і за правильний хід всього господарства» (с.59); 

- Відтворено зміст внутрішньої сімейної і суспільної демократії: 1) «Він -
(домогосподар)  - обирається і зовсім не обов’язково повинен бути старшим»; 2) 
«Жінки і їх роботи підпорядковані керівництву домогосподарки, домачиці (domaciсa), 
якою  звично буває дружина домачина. Вона також відіграє важливу, часто вирішальну 
роль при виборі чоловіків  для дівчат общини»(с.59); 

- Важливі справи вирішує «…вища влада в общині  зосереджена в сімейній раді, 
в зборах всіх дорослих членів, як жінок, так і чоловіків. Перед цими зборами звітується 
домогосподар, вони приймають остаточне рішення» (с. 59); 

- Збори  на своїх засіданнях «вчиняють суд над членами общини, виносять 
постанови про більш значимі покупки і продажу,а саме землі і таке інше» (с.59); 

- «Тільки біля десяти років тому назад було доказано, що такі великі сімейні 
общини збереглися і в Росії (тоді народи і країни Білорусію та Україну європейські 
країни називали Росією); тепер всі визнають, що вони настільки глибоко коріняться в 
руських народних звичаях, як і сільська община» (с. 59); 

- Ф. Енгельс вперше називає правовий пам’ятник Київської Русі, очевидно так як 
він був названий в сучасній йому літературі – «Правда» Ярослава, але  це назва  
правового пам’ятника, яким здійснено кодифікацію звичаїв  – «Руська Правда»: «Вони 
фігурують в найстародавнішому зводі законів, в «Правді» Ярослава, під тією ж назвою 
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(вервь), як і в далматських законах; їх і посилання на них можна також знайти в 
польських і чеських історичних джерелах» (с. 59). 

 
§8.До порівнянь правологічних систем: право народу і 

закономірності правового регулювання суспільних відносин 
 
8.1. Порівняльне правознавство має нові якісні результати. Зафіксовані Ф. 

Енгельсом в кінці ХІХ-го століття вищеназвані дослідження мають поповнення новими 
результатами. М. Д. Іванішев, спадкоємець стародавнього козацького роду, декан 
юридичного факультету, який згодом став  ректором Київського університету імені 
Св. Володимира (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка)  
вніс суттєві доповнення в термінологічну базу порівняльного правознавства як під час 
навчання за кордоном в Берлінському університеті, так з приїздом в Чехію, 
продовжуючи дослідження в Празі, а саме: 

- «Іванішев пронесе теорію общини через всю подальшу творчість, не 
відступивши ні на йоту від ідеології слов’янофілів. Праця, яку вчений створював у 
Києві наприкінці життя, так само була присвячена общині. Під впливом Іванішева 
знаменитий творець «українського позитивізму»  Володимир Антонович попервах 
виводив від общини українське козацтво» (Андрейцев В. Короткий В. Монографія 
«Микола Іванішев». Київ. 1999, стор. 20); 

- «Саме в Чехії розпочався довгий шлях Іванішева по архівах, шлях наукових 
відкритів невідомих писемних пам'яток. Лише в Роудницькому архіві він віднайшов 
близько десятка слов’янських правничих рукописів… Іванішев  писав (із Берліна) 
наставнику про знахідку в одному з рукописних кодексів Литовського Статуту 
невеликого положення про судочинство 1581 р. та цілу збірку судових актів ХVІІ 
ст.»,що засвідчує лист Вячеславу Ганке (там же с.21);   

- «Іванішев склав детальний опис слов’янських рукописів бібліотеки 
(зберігався в його архіві). Цікаво, що лист Іванішева Вольфенбюттеля Ганка відразу 
опублікував у перекладі чеською мовою» (там же с.21); 

- «Серед паперів Іванішева О. В. Романович-Славатинський віднайшов три 
товстих зошити з виписками і замітками, зробленими у Празі. Палеографічні успіхи 
Іванішева були просто унікальні: навіть значно пізніше він цілком вільно читав тексти 
ХV-ХVІ ст., зокрема, детально дослідив погано збережені й напівзотлілі 30 
кременецьких актових книг для укладення твору «Жизнь кн. А. М. Курбского» (с. 21); 
«4) рукопис про хрещення Русі» (с. 55).  

8.2. Заслуговує на повагу та подяку склад Редакційно-видавничої ради (В. 
Яременко, О. Алмутуні, В. Воловодюк, Р. Воронка, Л. Задорожна, Л. Мацько, В. 
Сергійчук, В. Шевчук) за творчу працю, підтримку і значну допомогу щодо підготовки та 
публікації  важливих літописних творів у двох книгах – ЗОЛОТЕ СЛОВО, Хрестоматія 
літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ- ХV століть (Київ. Вид-во «АКОНІТ». 
2002. Книга перша - С. 784; Книга друга -С. 784). Подяка упорядникам, рецензентам і 
всім, хто приймав участь у цій роботі; 
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- Ми вважаємо, що це творчий глибоко науковий та життєво людяний підхід до 
інтелектуального становлення, а точніше, - вагомий вклад в розвиток незалежності 
України. Це справді братерська допомога народу України в складні часи його 
історичної боротьби за єдність всього народу, за відродження українських звичаїв, 
традицій України-Русі,встановлення правди про її історію;   

- Професор і голова Редакційно-видавничої ради Василь Яременко слушно і 
досить вдало розпочав твір параграфом першим – Вперше в Україні (Кн. Перша с.11) 
словами з історичного пам’ятника «Слово о полку Ігоревім», які мовив Великий князь 
київський Святослав «ізронив злоте слово, з сльозами змішане», звертаючись до 
своїх двоюрідних братів Ігоря і Всеволода» (с. 11); 

- Виявилась пророчою пересторога назви восьмого параграфа «Як боровся 
проти нас великодержавний російський шовінізм» (там само с. 35), оскільки Путін 
і його кроваві поплічники не просто активізували шовінізм у військову агресію і ведуть 
неоголошену війну проти народу України, а перетворили  ідеологію імперського 
шовінізму в страшний різновид російського фашизму з ядерним озброєнням, 
розтоптуючи гідність власного народу і всього людства; 

- Створена з вивіреними й удосконаленими сучасними перекладами 
літературна джерельна база відкриває необмежені можливості здійснювати 
поглиблені й професійно забезпечені наукові та практичні дослідження античної історії 
України – Русі. Науково це реально виконати і можливо, особливо з використанням 
практики порівняльного правознавства та архівних матеріалів судових справ, що 
збереглися в інших країнах Європи та Світу. 

8.3. Слід постійно звертатись до історичного формування і регулювання та 
взаємодії прав і свобод людини з суспільством як у їх повсякденному, так і 
багаторічному й вікопомному історичному житті на предмет дотримання рівновеликого 
балансу співвідношень як рівноправності між ними, зокрема: 

-перша правова постійно діюча закономірність регулювання 
суспільних відносин. Так і проходили процеси  накопичення досвіду в звичаях, 
традиціях; 

-друга закономірність-кодифікації права як послідовний та своєчасний 
розвитку права в регулюванні суспільних відносин з метою якісного стану 
вдосконалень регулювання приведенням їх відповідність з потребами життя; 

-третя закономірність – правова порівняльна діяльність аналізу подій 
щодо прийнятих рішень народу безпосередньо чи його виборних представників. 

Тобто, в сучасній юридичній науці через втрату історичного зв’язку між 
природним і писаним (позитивним) правом, недооцінку й прогалини в державних 
програмах розвитку правової освіти і науки в їх єдності та соціальній значимості для 
формування інтелекту людини  і народу взагалі не було і немає досліджень про 
формування теорії правових закономірностей. А теорія формування таких аналітичних 
закономірностей розвитку властива всім наукам як їх невід’ємна складова знань.  

8.4. Історичні класичні далеко не вичерпні приклади стосовно наслідків 
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недотримання названих вище правових закономірностей і щодо подій історії: 
а) повторний збір податків князем Ігорем з підвладних племен древлян;  
б) вирішення конфлікту між жителями Новгорода і варягами та введення в дію 

Ярославом Мудрим київської грамоти руського права для діяльності влади;  
в) прийняття змін парламентом ХІ-го скликання у виборче законодавство для 

демократичних виборів влади та їх здійснення і прийняття Верховною Радою ХІІ-го 
скликання Декларації про державний суверенітет України як основи - основ 
історичного відродження ідеології народовладдя в Україні; 

г) прийняття 19 червня 1991 року Верховною Радою Концепції нової 
Конституції України з її офіційною публікацією й обговоренням народом,  покладеної в 
основу Декларації та розділу в Основний Закон (Конституцію) України – 
Громадянське суспільство і держава – компромісу народу і влади; 

д) внесення Верховною Радою України 1 липня 1992 року на всенародне 
обговорення проекту нової Конституції України до  1 листопада 1992 року для 
внесення його на розгляд і прийняття Верховною Радою України нової Конституції 
(Основного Закону) для мирних дій громадян, народу і суспільства. 

8.5. Протидія партократії влади, політичні маніпуляції з метою лицемірного 
обману народу, потаємна фальсифікація історичних подій, а саме: 

а) організація провокацій ГКЧП Москви з участю партократів України; 
б) проголошення 24 серпня 1991 року політично продубльованого 

партократами  дня незалежності України для узурпації влади народу та встановлення 
вигідної їм системи авторитарної та деспотичної влади в Україні; 

в) злочинного безнаказного нищення нормативно-правового арсеналу України 
з 1989 року як первинної основоположної демократичної правової системи 
становлення й розвитку ідеології народовладдя в незалежній Україні;     

г) зупинення пропаганди, наукової та  освітньої діяльності в Україні для 
одурманення громадян і народу та заміна справжнього Дня проголошення 
незалежності України з 16 липня 1990 року  на політику ГКЧП-24.08.1991 року; 

д) створення тяганини з прийняттям обговореного народом проекту нової 
Конституції України до 1994 року з метою забезпечення їх основ приватизації, 
здійснення захоплення національного багатства через узурпацію влади народу; 

е) антиконституційний і незаконний розпуск демократичної Верховної Ради 
України ХІІ-го скликання з ініціативи партократичних керівників держави; 

є) знищення  розділу «Громадянське суспільство і держава»  для усунення 
громадян і суспільства від впливу на управління державою в розвитку України; 

ж) знищення в Преамбулі нової Конституції України (1996) посилання на 
Декларацію з метою цинічного не виконання вимог як волевиявлення народу України: 
«Декларація є основою нової Конституції, законів України»; 

з) невиконання змісту ідеології Декларації про народовладдя в Україні; 
и) знівелювання реалізації Декларації – це фактичне і юридичне недопущення 

громадян і народу України до влади і контролю над державою; 
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і) знищення президентом країни Кравчуком з впливом на Плющо І. С. ролі і 
значення місцевих Рад народних депутатів України для здійснення реалізації та 
реального й виправданого історією самоврядування народу України; 

к) результат цієї політики – всілякими способами і методами не надати 
Козацтву України правового історично заслуженого статусу захисника свободи і 
незалежності України як демократичного самоврядного суспільства народу; 

л) потуги окремих політичних сил замінити право Козацтва України в 
суспільствотворенні й державотворенні окремими регіонально визначними героями чи 
лідерами не можуть і не замінять визнаний світом національно – визвольний рух 
Козацтва України та його вклад в незалежність України. 

 
§9. Історична і національна правонаступність права 

 
Такими в основному є витоки, формування правонаступництва в історичних і 

національних видах і формах права та його закономірностей, що отримали народи і 
людство у величну інтелектуальну й вічну спадщину: право латинян, греків, римлян, 
русів й інших слов’ян та народів, які залишили людству свої первинні історичні 
пам’ятники права  із скарбів багатьох націй, народів і їх суспільств. Це засвідчують їх 
енциклопедії та мовні словники, зміст термінів і понять, старовинні письмена, правові 
тексти тощо. Почесне та відповідальне завдання прогресивних людей, особливо 
науковців-освітян в якості представників гуманітарних наук, здійснити ці важливі 
дослідження. 

Досягненнями етимологічної, лінгвістичної, науки логіки, права та історії 
доведено, що пам’ятники права започаткували системне відображення саме 
суспільного життя - наслідки їх постійного застосування у практичному житті, що і 
набувало форм прояву змісту звичаєвих правил та відповідної поведінки людини в 
суспільстві. І так було в усі історичні епохи народів, суспільств і їх держав. Знання цієї 
спадщини людства забезпечує основу права майбутнього. 

Тому для відображення у свідомості людей, суспільств, прогресивних 
державотворень такі системи закріплювалися на стійких (дерев’яних, глиняних 
дощечках, папірусах тощо) або вічних (камінних скелях, плитах, базальтових стовпах) 
та сучасних засобах (законах, кодексах, інформаційних системах, електронних 
пристроях й інших гарантованих носіях) з метою забезпечення формування 
правосвідомості людини, правової ідеології та для їх реалізації у вимогах життя. Їх 
сукупність - правова історія народів світу і всього людства. 

У кінцевому результаті це не просто практичне використання правил і норм як 
стійких системи правових відносин в суспільстві та державі. Це в головному - 
становлення мирного, передбаченого правом регулювання національних і 
міжнародних відносин. Це і виявлена типова закономірність встановлення пріоритету 
міжнародного права над правом національним. Такий історичний хід наукових і 
практичних результатів у формі  декларації народів, міжнародних конвенції, 
різноманітних меморандумів та практика міжнародних договорів, рішень судів, які є 
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соціально виправданим з гарантованим правовим регулюванням відносин в 
суспільствах, державах та на рівні міжнародних організацій: Ліги Націй, Генеральної 
Асамблей ООН та інше. 

 
§10. Правосвідомість: правологічні знання, 

практика їх впровадження в життя, результати 
 
У сучасних умовах поєднання національного і міжнародного життя нагальними 

потребами виступають запровадження нових підходів й визнання принципів у розвитку 
правових відносин і як досягнення-верховенство права: 

-  а) здійснення наукових досліджень пізнання зв'язку в історії народів та 
людства розвитку історичних та сучасної закономірностей демократії миру й 
ефективної практичної реалізації прав,свобод, обов’язків людини і громадянина;  

- б) освітнього реформування навчання і самоосвіти на основі пізнання 
отриманих наукових висновків з рекомендаціями засвоєння нових правових знань 
людиною в системі освіти і самоосвіти суспільства й органах державної освіти;  

- в) практичного впровадження в національні нормативо-правові акти 
нових наукових правових знань з практикою здійснення договірних замовлень на 
постійне формування в людини знань про права і зобов’язання в суспільстві. 

Даний підхід до правових знань не повинен обмежуватись політичними 
догмами про пріоритет держави, а базуватися на пріоритетах принципу верховенства 
права, гарантіях прав і свобод людини, керуючись Всезагальною декларацією прав 
людини (1948), Декларацією про державний суверенітет України (1990), статтею 3 
Конституції України (1996) без диктату пріоритету політики, що виконується не інакше 
як рекомендація через доповнення або зміну до конституційних норм національного і 
визнаного міжнародного права.  

Вони мають послідовно аналізуватися, досліджуватися  закріплюються в 
діючих системах права: законно прийнятих хартіях, деклараціях повноважними 
органами, конвенціях, конституціях, кодексах, міжнародних договорах тощо і 
гармонізуватися з діяльністю таких міжнародних структур, які діють від імені націй і 
народів, якими була Ліга Націй і є: Генеральна Асамблея ООН, Рада Європи, 
Європейський Союз та вся система повноважних міжнародних загальних і 
спеціалізованих судів авторитетних і юридично визнаних установ. 

 
§11. Порівняльне право змісту Декларації і Конституцій 

 
Аналізуючи в порівняльному аспекті історію і дії країн, які визнали пріоритет 

міжнародного права над національними нормами права, ратифікували міжнародні 
правові документи, і тому володіють надійним правовим захистом, вражає 
безтурботність і безвідповідальність політиків, особливо найвищого рівня, які через 
власні меркантильні інтереси грубо знехтували існуючим історичним досвідом 
Київської Русі та України, яка внесла значний історичний та сучасний вклад в 
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Європейську і Світову інтелектуальну скарбницю культури.  
Історичні здобутки серед слов’янських народів Це насамперед: античне право 

князівської епохи; формування держави Київської Русі; кодифікація руського права, 
закріпленого в правовому пам’ятнику «Руська Правда»; правова спадщина Козацтва 
України, закріплених в Конституції Пилипа Орлика; система гетьманських універсалів; 
аналітичний зміст «Прав, за якими судиться малоросійський народ»; чотири 
універсали Центральної Ради України; Конституція та Земельний Закон Центральної 
Ради України й інші документи.  

В ході Другої світової війни (1944) Україна стала одним із засновників ООН. 
Ратифікувала Всезагальну декларацію прав людини (1948). У 1989 році Україна 
внесла демократичні зміни і доповнення у виборче законодавство для проведення 
демократичних виборів. 04 березня 1990 року в Україні відбулися демократичні вибори 
і мирне формування депутатський корпусу. З урахуванням засад Всезагальної 
декларації з прав людини, ідеології народовладдя та національних звичаїв і традицій 
Верховна Рада при підтримці народу прийняла 16 липня 1990 року Декларацію про 
державний суверенітет України.  

17 березня 1991 року на Всеукраїнському референдумі народ 82% схвалив 
Декларацію за незалежність України. 19 червня 1991 року затверджена і  опублікована 
Концепція нової Конституції України на основі Декларації. Коли  Москва організувала 
ГКЧП (серпень 1991) Верховна Рада на основі Декларації 24 серпня 1991 року 
прийняла Акт проголошення незалежності України, закріпивши вимогу, що цей 
важливий документ буде реалізовуватися на засадах Декларації. 01липня1992 року 
Верховна Рада України затвердила проект нової Конституції України, опублікувавши 
його для всенародного обговорення Висновок: волевиявлення народу України 
було і є незмінним та послідовним і ведучі політики в боротьбі за владу, гроші та 
багатство забувають про народ. 

 
§12. Це не правова, а меркантильно-політична тенденція 

 
Тому політики вищих органів державної влади з меркантильних інтересів: 
1) злочинно порушили Декларацію зміною конституційного ладу і замість 

розвитку демократії в суспільстві створили режим авторитаризму і деспотії; 
2) знищили прогресивні економічні й технологічні системи з метою 

незаконного привласнення національного багатства, створення механізмів для 
здійснення різноманітних операцій із землею, включаючи і порушення та інше; 

3) довели народ України до зубожіння і замість сформування правової  
держави і громадянського суспільства з метою забезпечення гарантій і захисту прав та 
свобод людини, розвитку демократії, створили умови для війни тощо; 

4) антиконституційний і незаконний розпуск Верховної Ради України це злочин 
проти народовладдя, який повинен отримати люстраційне розслідування причин та 
вияснення обставин зупинивши прийняття в 1992 році Верховною Радою нової 
Конституції України з вимогами народу про реалізацію Декларації; 
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5) встановити мотиви й обставини діяльності уведення президентської форми 
правління в Україні, що призвели до здійснення олігархічної системи влади, корупції в 
суспільстві з механізмами знищення незалежності України.  
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Інтерв’ю Заслужених журналістів України: Меншун В.І.  
і Сизаревої В. І. з народним депутатомУкраїни ХІІ-го скликання,  
головою Комісії з питань Законодавства і законності, членом  

Президії Верховної Ради України О. П. Коцюбою27 
 

Передмова до інтерв’ю 1998 року 
 

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

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

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

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

03 жовтня 2011 року28    Олександр КОЦЮБА 
 
 
 
 
 

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

Підстави і мотиви вибору журналістів: 
роздуми з фактами й аргументами 

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

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

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

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

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

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

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

Це не випадкові думки відомої й талановитої журналістки, чарівниці слова і 
людини прекрасної душі, яка бачила на своєму віку щастя і горе, радість і біль, 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
123 

 

велич людської душі і пустоту та неміч тих, хто зраджував і перевтілювався. 
Валентина Іванівна має одну характерну «ваду» — каже правду у вічі. І таку від 
неї чув Володимир Щербицький, коли був на вершині влади, а Валентина Меншун 
працювала в ЦК Компартії України. 

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

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

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

 
Валентина СИЗАРЕВА   Валентина  МЕНШУН 

Січень—червень 1998 р. 
 

Частина шоста 
Запитання Заслуженого журналіста України В. Сизаревої 

та відповіді-роздуми О. Коцюби29 
 

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

 
                                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
131 

 

здійснювалося через повстання, гайдамаччину. Зараз інші часи, інший рівень розвитку 
людей, інші умови. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Що  Вас  найб і льше  вражало  у  проведених  не типових  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Чи  мають  місце ці  явища  в  сучасний  період  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Безумовно, це перебільшення, бо все дали роки складної практики, а потім наукових 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
144 

 

досліджень. Щоб глибоко щось зрозуміти, треба надто багато напрацювати 
різнобічних матеріалів та зробити ґрунтовні висновки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
І. Роль, место и значение земельных отношений в методологии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Були й інші принципові позиції І. С. Плюща. Та в останній період роботи він не 
зумів вистояти і, очевидно, що І. Плюща зламала психологічно і політично партійна 
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система. Як особистість він представляє неабиякий інтерес, а як громадянин України і 
керівник держави Іван Степанович близорукий, діє без знань, покладаючись на 
душевну інтуїцію і на сумнівних радників. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представницький орган народу — Верховна Рада 13-го скликання — без згоди народу 
втратила конституційне право здійснення реальної влади внаслідок прийняття 
аморфного і незаконного конституційного договору, так і потягнувся шлейф узурпації 
влади на всіх рівнях знизу й доверху і це планувалося. 
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Силові міністерства й комітети, фінансова система й банковські структури, 
військова машина і юстиція, преса та інші засоби масової інформації, ряд важливих 
державних і недержавних структур зразу ж були прибрані до рук виконавчою владою і 
її міфічним реальним фетишем — Президентом України. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

більшість! Декларація про державний суверенітет України — перше в сучасних умовах 
велике демократичне досягнення народу і Верховної Ради, здійснених в 1989 і 1990 
роках (внесення змін у виборче право і вибори). 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
175 

 

Думаю, що Ілля Ільницький запитував тоді по гарячих слідах, гостроті пам’яті й 
враженнях. Пам’ятаю, я стисло так охарактеризував суть основного змісту Декларації 
як історичної спадщини: «Це концентрований вираз народних помислів». 

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

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

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

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

 
Невже й понині Ви продовжуєте аналізувати як вчений, народний 

депутат України дванадцятого скликання та здійснюєте дослідницьку 
роботу? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
А що ж діється у нас за останні роки? 
 

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

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

 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Що ж тоді робити Україні? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Кодекс законів України про землю 
 

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

землі з місцями залягання і родовищ корисних копалин місцевого 
значення; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тощо. 
 
 
 
 
 
Глава 2.   Земля як основа існування Українського народу 
та забезпечення національної безпеки 
 
Стаття 4. Земля як матеріальна основа суверенітету 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
194 

 

 і територіальної цілісності України 
1. Земля — невід’ємна і головна територіально-просторова частина 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Стаття 7. Земля як матеріально-просторова 
основа функціонування територіальних громад 
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1. Землі територіальних громад — це матеріально-просторові частини 
території України, які визначені в порядку землеустрою території України в 
межах автономно-територіального чи адміністративно-територіального 
устрою, на яких постійно проживає певна спільнота громадян України, 
об’єднаних територією села, селища, міста, які виступають адміністративно-
територіальними одиницями із суб’єктами земельних правовідносин 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Всього КЗ України має близько 850 статей) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 
 
 
 

Висновки засновників серії 
політичних портретів 

 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
199 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олександр Павлович вірою і правдою служить Україні для забезпеченні 
багатостраждальним співгромадянам гідного людського житті. Адже він любить 
саме Україну, а не, на відміну від багатьох своїх опонентів, себе в ній. Задля 
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України та її майбуття живе і працює ця людина. Вибудовуючи виборчу систему 
народовладдя, мужньо й безкомпромісно боровся і бореться за неї. Бо лише в 
умовах справжнього народовладдя держава і весь її чиновний люд будуть 
підконтрольні громадянам, а це означає, що держава зобов’язана буде діяти в 
інтересах людей для їх щастя та миру. 
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Відповідь О. Коцюби як наукового редактора  
до З-го діалогу автора проекту «AVE, Ukraina!» Я. Зайка 

 
І. До методів подання інформації 

 
Якове! Ми узгодили схему запитань-відповідей і на другому етапі читач більш 

позитивно сприйняв наш деталізований діалог як динамічну схему: «запитання-
роздуми» і «відповіді-аргументи». Третій етап діалогу ти розділяєш на дві частини і 
називаєш їх так: 

1) «блок-запитання: ОСОБИСТІ АСПЕКТИ»;   
2)«блок запитань: ОБ'ЄКТИВНІ АСПЕКТИ». 
Науково правильно було б, з моєї точки зору, розпочати з «об’єктивних 

аспектів», бо кожна особистість народжується і розвивається в уже створених 
природою або людьми умовах. Проте можна (при дотриманні розумного 
співвідношення) вести діалог із позиції світоглядних «особистих аспектів» як вже 
відображених об’єктивних чи предметних явищ в інтелектуальній зрілості чи на рівні її 
незавершеності у внутрішній свідомості і правосвідомості особистості.  

Думаю, що, виходячи з уже проведеного діалогу і його сприйняття читачами, 
можна названі блоки послідовно засвоювати як апробовану й доступну  систему 
сприйняття соціальних процесів. Даний підхід не буде заперечувати змісту такого 
способу викладу матеріалу.  

Стосовно ж задуманого викладу для продовження літописного твору 
Українотворення як послідовної серії книги було б доцільно розподілити поставлені 
запитання-роздуми та аргументи-відповіді на розділи і глави, щоб їх тематично 
систематизувати з метою чіткого виділення змісту предмету дискусії та необхідних 
порівнянь. 

 
ІІ. Межі інформаційних правових підходів 

 
Разом з тим, як правник з чималим стажем практичної та наукової діяльності 

зауважу наступне. Ми можемо торкатися лише тих «особистих аспектів», які 
стосуються названих тобою осіб, які вже публічно вони самі зафіксували в їх 
авторських або твоїх  чи інших творах, публікаціях, виступах, висловах тощо.  

Інакше, виходячи за ці межі публічності, ми будемо втручатися у внутрішні 
особисті права і свободи людини та громадянина, що захищаються конституційними 
способами, включаючи судовий порядок, а також вимоги норм міжнародного права і 
міжнародного судочинства. 

Зокрема, базуючись на Декларації про державний суверенітет України від 16 
липня 1990 року та «виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод 
людини» (Преамбула) і, що всім громадянам України «гарантуються права і свободи, 
які передбачені Конституцією… і нормами міжнародного права» (ІV. Громадянство 
України).  
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У свій час під час роботи над проектом нової Конституції України на основі 
Декларації нам ХІІ-у скликанню, все ж таки,  вдалося в проекті Основного Закону 
України (так вони залишилися  закріпленими під час прийняття нової Конституції 
України) сформулювати у вигляді норм конституційних прав і свобод громадян такі 
досягнення, а саме: 

1. У статті 21 Конституції України, виходячи із кращих історичних зразків 
вітчизняної національної спадщини та норм міжнародного права, закріплено 
конституційні основи, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними».  Вони є конституційними 
гарантіями правового захисту. 

2. Стаття 23 Конституції України діалектично розкриває змістовну суть названих 
основ і конституційних гарантій, конкретизуючи динаміку їх формування і закріплює 
окрему норму, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості: а) 
«якщо при цьому не порушуються права свободи інших людей»; б) «та має обов’язки 
перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 
особистості».  

 
ІІІ. Використання інформаційних джерел 

 
До використання джерел, включаючи і матеріали для публікацій, використання 

умов для пояснення фактичних обставин тощо існують конституційні підходи з 
широкими можливостями їх отримання та публікації здійснюється на основі чинних 
нормативно-правових актів. 

Зокрема, ще в 90-х роках питання регулювання інформаційних відносин було 
послідовно закріплено в основних правових документах та Законі України «Про 
інформацію» від 02 жовтня 1992 року, в якому закріплено систему регулювання 
відносин щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 
охорони та захисту інформації. 

У названому Законі України закріплено і основні принципи інформаційних 
відносин між громадянами та особами. Серед нижченазваних принципів головну роль 
відіграють такі з них: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність 
інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода 
вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання поширення, 
зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та 
сімейне життя (ст. 2). Ними і треба керуватися.  

Як це робиться на практиці в житті людей можна розкрити і на тих прикладах, які 
ти, Якове, намагаєшся розкрити у своїх багаторічних пошуках, роздумах, 
узагальненнях й іншій подвижницькій діяльності.    
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СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ'ЄКТИВНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО ПЕРЕБІГУ 
ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

В ОСОБИСТОСТЯХ (1990—2012 рр.) 
 

Розділ І. Перший блок запитань: ОСОБИСТІ АСПЕКТИ 
 

Глава 1. До особистих  порівняльних характеристик 
парламентської роботи  фахівців і нефахівців-аматорів 

 
1. Запитання-роздум.   Олександр Коцюба і Дмитро Павличко на різних 

політичних барикадах відродження природно української суті на всіх рівнях 
українського творення. Твоя, Олександре оцінка парламентських колег - політизованих 
поетів між поезією і політикою, в т.ч. і на посадах державних чиновників. 

Відповідь-аргумент. Поки що українська багатогалузева наука не встановила 
критеріїв «меж між поезією та політикою» і, як показує така наукова і практична 
діяльність, кожен поет в цих «політичних межах» займається злісним (вільно чи 
мимоволі) політичним браконьєрством на аматорській уяві про себе як політика, не 
знаючи про те, що сам по собі політик, без правових знань і відповідної зрілої власної 
правосвідомості, є, за висловом Тараса Григоровича Шевченка не є доказом реальної 
життєдіяльності і значить не більше, ніж «пусте й лукаве слово». 

В уявленнях численних поетів і письменників виборну діяльність громадян 
можна оцінювати, саме за їх переконаннями, не з позиції ґрунтовних правових знань, 
уміння на практиці життя визначити гарантії і захистити такі права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина.  

Зверни, Якове, увагу, що їх концентрація уваги - це опис романтичних, 
поетичних чи саркастичних образів людей і через таке їх формування образу людини і 
громадянина у них самих відбулася і продовжує відбуватися деградація  їх власної 
правосвідомості. 

Такі особистості – це результат не тільки поверховості правових знань, але й 
відсутності інших гуманітарних надбань, що історично формували й розвивали 
правологічні знання про людину і громадянина. Вони навіть не знають, що означає 
термін «людина і громадянин» ? В історичному сенсі й людському громадянському 
вимірі він для них ніщо.    

Торкаючись політичної діяльності Д. Павличка, вбачається, наприклад, що його 
ніскільки не хвилюють життєві обставини про основу-основ складають, в умовах 
вільного волевиявлення громадян, саме правові знання його власних прав, свобод і 
обов’язків у такому співвідношенні, коли права і свободи Д. Павличка будуть рівними з 
правами і свободами інших громадян і цей поет-піїт зобов’язаний їх дотримуватися.  

Проте цей поет політичного поверхового бачення не бажає зрозуміти глибини 
змісту такого співвідношення прав і свобод людини та громадянина, бо він служив і 
служить тим, від кого отримує блага і бачить їх він не з глибини людського життя, а 
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через власний суспільний статус поета при служінні аж ніяк не громадянам, а нищівно 
владній політиці. 

Яка правосвідомість Павличка за оцінками самого політпоета? У його 
власних зізнаннях є незаперечні факти про низький (якщо взагалі присутній) рівень 
правосвідомості. Д. Павличко власноруч пише: «Я часто заходив до машиністок, 
приносив на передрук не тільки матеріали, які стосувалися моєї депутатської 
роботи, але й свої письменницькі речі, серед яких і поезії, що потім вийшли в книжці 
"Покаянні псалми".  

Якове, звернись до Д. Павличка (я приєднуюся і готовий до діалогу) з 
письмовим запитанням, що саме конкретно і які саме «матеріали, які (?, мабуть, все 
таки «що») стосувалися моєї депутатської роботи» він, народний депутат України 
ХІІ-го скликання, приносив на передрук машиністкам і чому саме машиністкам!? Що 
було в тих матеріалах і як їх реалізовував чи реалізовує дотепер поет-депутат Д. 
Павличко?  

Приверни увагу і до подальшої паразитуючої депутатської діяльності, визнаною 
лицемірною особистою відвертістю поета-політика Д. Павличка: «Власне цикл віршів 
"Покаянні псалми" - можливо, найкраще взагалі, що я написав, - був створений у 
Верховній Раді, в перервах між засіданнями, а також на засіданнях». Ось тобі типовий 
приклад підсвідомого зізнання політичного ледаря і депутатського дармоїда за рахунок 
громадян і народу. 

І як же тут не згадати викарбувані болем серця слова дійсно народного поета 
Василя Симоненка: «Вас би до суду…" 

Якщо чесно, Якове, то мене вкрай неприємно відповідати і писати про павличків, 
які втопили і затоптали гноєвою політикою для влади власний даний їм батьками 
божий дар можливого поетичного бачення внутрішнього  світу людини - людини, яку 
вони перетворили в предмет політичного знущання, а, в разі непокори – прирікали до 
знищення.  

Знай наперед, що такі як він, Д. Павличко, ніколи і ніяк, завдяки владі, не 
підпадуть під тягар та відповідальність за духовне ідеологічне протистояння навіть 
найдеспотичнішій владі, бо вони її лукаві політичні прислужники. Його, і таких як він, ні 
на йоту не турбує власна елементарна відсутність честі та гідності, не кажучи про 
правові, економічні й інші соціальні й гуманітарні знання. 

Їх, політичних павличків ремесло, діяти і впливати на громадян через поезію 
довіри до душі, потягу до прекрасного, де  вони, замість людської гідності, вкладають 
ідеологічну отруту політичного обману. Діють вони переважно через політику 
чиновників, що поступово вивело та виводить їх на розпад духу в силу метастазів 
політичної ракової пухлини, злоякісність якої проникла майже в усі пори свідомості 
людини і суспільства.  

Тому справжня поезія має бути відділена від справжньої політики. Брехня від 
правди повинна бути відділена точно так, як форма політичних надуманих легенд від 
реального змісту й призначення життя людини. Треба перестати спекулювати на  
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дійсно зробленому й заслуженому вкладі у поезію її справжніх творців й відмежуватися 
від лицемірства. Спекуляції павличків мають отримати публічне каяття й викриття в 
самій політиці. 

Ти, Якове, можеш собі уявити Шевченка, Франка, Байрона, Пушкіна, 
Лермонтова, Лесю Українку, Ліну Костенко, Василів Стуса й Симоненка в 
парламентській діяльності за способом діяльності Д. Павличка? І не зможеш! Не 
зможеш через повагу до людей і до самого себе. У них різні бачення, різні вимоги до 
себе і до людини. 

Як формували павличків? Їх зламували психологічно! Краще всіх про це сказав 
Віталій Коротич. Вдумайся в рівень психологічного зламування і  способи наповнення 
їх політичними знаннями. Павлички – це і наслідки якості отримання ними, скажімо 
політичних і депутатських знань. Вони їх вивчали в червоних кутках або так  званих 
«ленінських кімнатах» за принципом партія «наш рулевой» із наперед заготовленими 
політичними схемами та формулами світлого майбутнього. 

Павлички їх оспівували в поезії, оболванюючи свідомість, приваблювали 
поетичним словом, а потім, досягнувши потрібного результату, відтворювали їх і себе 
в практичній діяльності. Вчитайся в подальші слова Д. Павличка: Ось що він пише сам 
про себе і навіть однодумців у Верховній Раді України: «Мій друг Роман Іваничук тоді 
ж написав, переважно на засіданнях Верховної Ради, гострий і швидкий мов стріла 
роман "Орда". Ні його, ні себе я не вважаю грішником супроти правил поведінки 
депутата. В усіх парламентах світу є дні, коли на засіданнях обговорюються 
другорядні, нуднющі, рутинні справи, в залі присутня невелика частина 
парламентарів або нема нікого».  

З цього лише павличківського бачення свого «безгрішного» призначення в 
парламенті виникає серія запитань до його совісті як людини та злиденного із 
злиденних політиків: «Для кого, ви, панове пишете поезії та прози, думаючи через 
власну політичну злиденність, що обминаєть нуднющі, рутинні справи? 

Але ж, це справи практичного життя мільйонів людей, які повірили вам, обравши 
для законотворення, а ви, зморщивши пусті політичні голови піїтствуєте у той час,  
коли під час вашого художнього кайфу обібрали серед білого дня заощадження 
громадян біля 130 млрд. доларів США, трощили промислову економіку і сільське 
господарство, розпродали Чорноморське пароплавство, зменшили об’єми 
виробництва й інших галузей народного господарства до нищівного рівня і громадяни 
під час павличкового романтичного кайфу кинуті за межу виживання. 

Вдумайся, що вони в дійсності творять з вихованням громадян.  д 
У головах такого різновиду політиків, як і такого ж роду заполітизованих  поетів 

здійснюються головоблудний синдром манії поетично-політичної величі власної 
особистості. Це можна показати на практичній основі. Представ собі, що Д. Павличку 
приснився сон про зубний біль і він прийшов лікувати зуба до зубного лікаря, а йому 
розпочали хірургічне лікування геморою. Парадокс, але наш поет у політиці не тільки 
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так діє, але психологічно намагається керувати і вести за собою людей на здійснення 
такої дивної та руйнівної політичної місії.  

 Чому ж так плодяться в українській дійсності павлички? Я з самих 
початкових етапів бесід на зустрічі в 1989 році з Д. Павличком і І. Драчем у їх 
позакиївських оселях (тоді державних дачах) думав над цим явищем. Довго і тривожно 
роздумував над тим, а яким чином і чому названі поети відділені саме таким способом 
від людей як громадян України? 

Хто і для чого їх так ізолював від гостроти соціальних проблем і створив 
тепличні умови до принципово іншого ставлення до таких же заглиблених у поезію  
співвітчизників. Якщо про Василя Стуса я знав з розмов з літераторами і суддів 
(правоохоронні органи тоді були в тіні), то збірку поезії Василя Симоненка я вже мав 
можливість отримати і відкрито прочитати й осмислити. 

Яким чином обидва поети – великі Василії української поезії потрапили за грати 
і на каторгу, коли в них була одна поетична рідна домівка – Спілка письменників 
України, де вони зростали, мужніли і встигли твердо сказати своє Власне Слово? 

Кому заважали ці Молоді Могутні Велети Слова, Серця та української 
Душі??? Хто їх завбачливо і так передчасно кинув у безневинне з їх боку й жорстоко 
визначене смертю Безсмерття? Хто відповість за їх народжених і ненароджених дітей 
та внуків?    

Порівняльні погляди осіб на парламентську роботу.  Якове! Візьми 
приклад професійного характеру, за покликанням поетично-політичної душі Д. 
Павличка, як найближчого персонажу заполітизованого ним у самому собі як поета 
тодішньої і теперішньої сучасності. Лише чіткі   порівняння можуть дати контрастне 
бачення подій, їх велич за призначенням чи розкриття усієї сили політичного падіння й 
роздвоєння. 

Давай разом з читачами зробимо неординарне порівняння. Великий Іван Франко 
(нехай вибачає, Іван Якович, за таке не співрозмірне порівняння з його глибиною та  
широтою громадянського мислення). Але факт залишається фактом історичним і 
пов’язаним з особистістю та різносторонньою діяльністю І. Я. Франка.  

Щоб розібратися в сучасних йому соціальних процесах і теорії марксизму, він 
окремо й спеціально опрацьовував тодішні відомі для Івана Франка і на  той час досить  
популярні деякі праці К. Маркса. Іван Якович з досить  деталізованою достеменністю 
готував і послідовно підготував матеріали для своїх  власних великого громадського 
значення висновків. 

І. Я. Франко спеціально вивчав політичну економію, знайомився з її теорією і  
тільки тоді робив логічні свої власні висновки та  пропозиції. З цього приводу 
мислитель І. Франко здійснив досить очевидні соціальні аналізи, аргументи і  факти з 
глибини людського життя і лише  тоді   пропонував правові та політичні висновки з 
продуманими наслідками.  

Освоївши практичний життєвий досвід, порадившись з однодумцями й 
вислухавши людей, Іван Якович апробував їх на публікаціях політичних журналів: 
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«Громадський друг», «Дзвін», «Молот», «Народ», «Житє і слово». Іван Якович Франко 
лише тоді, з результатами отриманих знань, дав згоду балотуватися до австрійського 
парламенту і галицького сейму як селянський посол. Інша річ, що влада туди його не 
допустила. 

Це не зупинило дослідника. Більше того, отримавши звання доктора філософії, 
І. Я. Франко прийшов до переконливого наукового висновку. Ідеологічно робочий люд 
повинен здійснювати суспільні перетворення й отримувати владу «без насильства і 
кривавих потрясінь». Мислитель добре розумів, що кроваві наслідки і трагедії завжди 
ляжуть на народ, який ще й будуть обвинувачувати в суспільних безчинствах. 

Саме такими були глибокі переконання Івана Франка як зрілого поета і 
письменника, суспільного мислителя та громадського діяча. Саме осмислене і глибоко 
продумане привело його до виваженої розумної форми співпраці серед народу і з 
народом через представницькі виборні системи. Саме тому мислитель і робив спроби 
прийняти участь в роботі парламентів Австрії та Галичини. 

 Вчення І.Франка про народ і державу. Великий мислитель, українець і 
галичанин ніколи не прислужувався державній владі, не був чиношанувальником, 
державним підлабузником чи політичним лакеєм справ у чиновників державних ні в 
Українотворенні, ні в державотворенні. 

Іван Якович Франко був і є великим Громадянином України. Він блискучий 
послідовник, борець та ідейний  побратим генія України - Тараса Григоровича 
Шевченка, ідеологічний наставник світоглядного розуміння зароджуваних тогочасних 
соціальних поглядів  Лесі Українки. 

І. Франко  мав могутній філософський та правовий спектр мирного  розвитку й 
формування сучасних йому поглядів на  суспільний устрій та роль і значення у ньому 
держави. За переконаннями Івана Франка будь-яка тогочасна держава – це політична 
сила, яка відчужена від народу. Інтереси держави у соціальному розвитку не 
співпадають з інтересами народу. 

Поет, письменник, філософ і  громадський діяч Іван Франко розглядав саму 
державу як механізм виконання і ніколи не був її політичним лакеєм, не провокував 
громадян на авантюри. Іван Якович з глибинними й детально  осмисленими  
висновками висвітлював своє власне й соціально значиме питання про його ставлення 
до такого органу влади як держава.  

Іван Франко і сучасники пера та політики. Навіть тепер до світоглядного 
рівня Івана Франка не доріс жоден із існуючих українських домоморощених партійних 
поетів і піїтів. Окремий літературний плацдарм на височині людських дум і сердець 
займає Ліна Костенко – глибинна розумниця і стратег порівняльного  бачення 
історичних глибин України. 

Письменники випередили таких романтиків-політиків і це вони довели своїми 
працями. Серед них височіє постать Олеся Терентійовича Гончара, який через війну і 
людські біди глибоко й багатогранно навчав розуміти справжнє щастя людини та суть 
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українського народного життя.  Але  що ж особисто вніс в теорію і практику 
парламентської діяльності наш політично малограмотний поет Д. Павличко.  

Тому, Якове, не погоджуюся категорично, що Олександр Коцюба і Дмитро 
Павличко на різних політичних барикадах відродження природно української суті. Д. 
Павличко спустошує минуле, нищить сучасне, обезпліднює духовність майбутнього. Я 
ж намагаюся їх об’єднати.  

Разом з тим ми волею часу та долі на одних і тих же політичних барикадах. І  
навіть не далеко, і не на протилежних її сторонах. Павличко бажає бути вождем чи біля 
вождів (так він привик) і тому крутиться біля цих «державних вождів» І все ж ми, в силу 
цих обставин, принципово по-різному оцінюємо шляхи та способи реалізації 
потенціалу і змісту української сутті життя, можливостей його формування і 
реформування.  

Я фахово за професійним призначенням несу свою нелегку ношу, а політично 
зашорений поет працює у свій кайф  під сумбурний настрій аматорства і нещадно 
використовує дійсно заслужену поезію, впливаючи навіть на духовну місію Спілки 
письменників України, використовує її і застосовує цю установ там, де він вважає за 
потрібне.    

Це я гостро відчув у самій Спілці письменників України, до якої був запрошений 
для зустрічі. Дана подія є фактом та показує значну суть підходів до ідеології 
запропонованого мною Альтернативного проекту Закону України про вибори органів 
народовладдя. 

Потім це повторилося під час участі в розробці Декларації про державний 
суверенітет України, внесенні на її основі змін і доповнень у діючу тоді Конституцію 
України, фактом непорозумінь та прийняття Акту проголошення незалежності України і 
в певній мірі нині діючої Конституції України. 

Поетично-писменницький «бензовоз» біля ВР України. Я був, є і 
залишаюся глибоко переконаним прихильником усвідомленого мирного перетворення 
суспільного порядку і конституційного ладу в інтересах людей на досконалих вільних 
виборних демократичних правових основах.  

Ці важливі соціальні процеси необхідно здійснювати через усвідомлення 
громадянами, що така послідовна заміна політичної влади партії чи  партій на 
встановлення самоврядування народу України за принципом взаємодії: громадянин - 
народовладдя. 

Тобто громадянин має усвідомити, що він як невід’ємна частка народу володіє 
правом на власний вибір народної влади за участі у своїй громаді, колективі, 
об’єднанні. Таким був принцип діяльності Козацтва України і визвольна національна 
місія Козацтва України на чолі з Богданом Хмельницьким це переконливо історично 
довела в 1648-1654 роках. 

Новий, але принципово мирний етап розвитку Україна довела мирними подіями 
в 1989-1993 років Європі і всьому Світу, що можна і треба змінювати соціальний устрій 
в інтересах громадян і всього народу.  
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Епіцентром правосвідомості людей стали вибори в березні 1990 року, які 
показали, що об’єднана правосвідомість людей, як найвища форма взаємодії на 
практиці і в теорії доказали, що у відносинах порозуміння між громадянами було 
здобуто перемогу над державною партійною політикою і воєнізованою  владою, 
нейтралізовано апарат держави і без застосування насилля, тіньового капіталу і 
зловживання владою перемогли громадяни. 

На жаль, почалася боротьба за владу між самими демократами. Політичні 
партактивісти з поезії знову вернулися до ідей «вічних революціонерів» у супроводі 
бензовоза до Верховної Ради України. Це еталон пустоти і тупості тодішніх ідеологів 
демократії і серед них у припадочному захоплені були поети. Але робили вони ці 
цинічні дійства не  за рахунок свого внутрішнього інтелекту чи знань, а за спинами 
інших.  

Мої і павличка переконання. За моїми, О. Коцюби переконаннями, демократія і 
законотворчість - це діяти в інтересах громадян на засадах чинної Декларації про 
державний суверенітет України як системного юридичного документа, прийнятого 357 
голосами народних депутатів України, тобто, конституційною більшістю парламенту.  

Декларація була і є правовою  основою для нової Конституції України.  Цей 
невідкладний принцип і конституційна засада закріплена в підсумковому розділі 
Декларації, які треба виконати, тобто, реалізувати в інтересах кожного громадянина і 
народу в цілому.   

Для Д. Павличка, Декларація, – політична неусвідомлена мить або романтична 
миттєвість через відсутність у нього елементарної  демократичної правосвідомості. У 
нього – це спалах чи сонний спомин аматорських політичних почуттів і уявного 
самоствердження.    

Принципово інша ситуація з правосвідомістю народу Україна. Вона розкрила 
історичні глибини поваги до національних звичаїв, традицій, гордості за Київську Русь, 
Козацтво України та національну Україну. Для народу саме на Декларації і мала бути  
сформована нова Конституція України. Для громадянського суспільства і держави – це 
і правова, і духовна, і  політична основа самоврядування народу. 

Історичні неспростовні приклади: 1) Більше ніж півтора столітня боротьба 
Козацтва і всього народу України з 1654 по 1807 рік за право народу України 
керуватися своїми споконвічними звичаями і традиціями. 2) Конституція Пилипа 
Орлика 1710 року з його та Івана Мазепи ідеологією - яскравий приклад 
конституційного договору між народом козацькою ідеологією та правосвідомістю і 
Генеральною старшиною.  

Більше, ніж через століття таким ідеологічним плацдармом у боротьбі за 
освоєння правосвідомості народу стали, скажімо, такого рівня документи, як, 
наприклад для США Декларація 1776 року, для Франції – Декларація 1779 року. У цих 
суспільствах і державах ці величні   документи лягли в основу їхніх Конституцій. Наші 
поети звели все до акції з бензовозом и лайливим галасом про їм самим незрозумілу 
демократію, з якою, при їх рівні правосвідомості, вони не знають що діяти. .  
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Де мають бути ідеологічні пастори демократії? Для свідомих у своєму 
праві честі та гідності громадян Декларація як правовий віковічного значення документ 
є прямою підставою вимагати від своїх виборних представників і державної влади 
вжити всіх заходів для їх неухильного виконання і контролювати цей надто складний 
суспільний процес становлення громадянського суспільства та правової держави. 

Але декоративні політичні духовні пастери не ведуть людей уперед, а пишуть у 
Верховній Раді України псалми, навіть не знаючи їх історичного походження. Вони 
матеріально й духовно жирують в стінах парламенту при повному їх утримані та 
обслуговуванні за рахунок народу. Таким ставленням вони і фактично, і психологічно 
нищать Декларацію. 

Декларація, за аналітикою ставлення Д. Павличка до цього вікозначимого 
документа, це не більше ніж його чергова акція поетично уявних емоцій та політичних 
сентенцій сприйняття самого себе. Далі йде вже серія політично забарвленої поезії 
соціальних аспектів, яких він не знав, не знає, а коли стикається з ними, то все 
перекрутить на свій лад.  

Ще факти з нашого спілкування. Коли мені довелося виступати в Спілці 
письменників України, відповідати на складні запитання і приймати публічну участь в 
пропаганді цієї ідеології в колективах та зборах громадян, то ще в ті часи навіть 
зацікавило Д. Павличка. Він  запропонував зустріч. Після усного ознайомився з 
початковою ідеологією народовладдя Д. Павличко зрозумів, що за нею підуть люди.  

Проте реалізація цієї ідеології в життя його не цікавила. Особистою участю в 
розробці Декларації він не переймався, а, ставши народним депутатом України ХІІ 
скликання, він навіть не прийняв особистої участі в голосування за Декларацію. Якщо 
продивитися результати голосування, то поета Д. Павличка там з голосом «ЗА» немає, 
бо він не голосував за Декларацію, не знає її змісту, не знає та не бажає знати хто 
зобов’язаний і яким чином її виконувати, а тим більше відповідати за її невиконання.  

Головне для Д. Павличка та йому подібних політиків у вирі цих подій знову бути 
на видноті, «керувати масами», надихати їх рух вперед, якщо навіть там попереду 
економічне провалля чи політична пастка. Це і  завело в блуд громадян. Для Д. 
Павличка тут як, завжди, бути біля п’єдесталу  влади або при самій владі, хоча б збоку, 
для прислуги і… для відзнак.  

Аналізуючи його політичну діяльність, спостерігається цікава закономірність в 
його діях. Він ще ніколи  не запізнювався на таку «службу» прислужитись владі. 
Історичний символ національного значення в ореолі  жовто-блакитного прапора у 
поетично-політичному сприйнятті Д. Павличка, то «жовто-блакитний гній», то знов на 
його грудях цей же прапор. Павличко вже орденоносець і, нібито, від народу України. 

Ти, Якове, правий, коли ставиш у центр уваги «відродження природно україн-
ської суті». Проте, ця суть, не в  Д. Павличка і не від нього йде: вона в душі, серцях і 
совісті громадян і народу. Завдання таких чи інших поетів або письменників, якщо вони 
приходять у політику,  на мою думку, першими відчути цю рідкісну українську суть, 
осмислити її через право, як це робили  Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко 
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щоб художньо  її донести, в першу чергу, молодим людям і розкривати дійсну 
українську суть як сенс нашого українського історичного й сучасного життя.  

Політика, а тим більше право, – це ще більш складний, але інший зріз людських 
відносин, які треба елементарно знати в основі, оволодіти їх призначенням для 
практичної діяльності людини.  Хочеш порівняти це на практиці? Поруш елементарні 
права Д. Павличка і тоді відчуєш що ж це таке в дійсності! Це викрики, це пуста 
біганина, а найменша незгода з його переконаннями – ганьба! У цілому це руйнація 
віри людей до послідовності дій таких політиків. Вони саме так діяли і  нищили довіру, 
бо намагалися все це зробити «на всіх рівнях українського творення». 

Поети і піїти, подібного зразка, вже багато «натворили». Вони самі ж своєю 
агресивністю нищили Народний Рух, топталися над В. Чорноволом, створили у ВР 
України на допомогу президентам «народну раду», самі собі приписали заслуги в 
становленні незалежності України, самі ж крутяться «між поезією і політикою, в т.ч. і 
на посадах державних чиновників», думаючи не про людей, а про себе над людьми. 

Чи не паразитуєте, ви, «стоячі у тронів», отримуючи незаслужену оплату праці, 
що народ України нараховує нині на втрату найціннішого – інтелектуального капіталу 
української нації і з країни зникло більше, ніж 6 мільйонів громадян (з 52 мільйонів до 
майже 45 мільйонів громадян) за роки незалежності, втягнення України. 

Що зовнішній борг більше, ніж 100 мільярдів доларів США, що саме, ви, 
пустопорожня орда політичних блудників, яка опустилася до рівня політичного 
лакейства при владі тощо. І за якими ознаками та за якими показниками, ви, 
відрізняєтеся від «орди». Ви навіть страшніші, бо несете ординське спустошення 
людських душ і віри в майбутнє. Ви, і саме, ви, відволікаєте громадян від їх справжньої 
української суті.  

Витяги: 1) Такого рівня підготовки юристи через відсутність фундаментальних 
знань основ права і низький рівень отриманих в юридичній освіті процесуальних знань, 
не вміють їх грунтовно обговорити з громадянами і серед народу для прийняття 
законодавчим органом  і точного виконання. 

2) Їм вторять політично заганжовані скороспечені для посад юристи, яких важко 
назвати правниками. Стосовно правників й інших фахівців, особливо пов’язаних з 
вольовим управлінням суспільством і певними державними структурами влади, це 
сьогодні означає незрозумілий їм  складний процес творчого правового процесу 
розробки матеріалів щодо формулювання норм  Конституції і Законів України. 

 

Глава 2. До якої міри можна  порівнювати та 
поєднувати несумісності  фахівців та аматорів у політиці 

 

 2. Запитання-роздум. Іван Драч із Кравчуком, Кучмою, Ющенком, Януковичем 
- як типовий приклад підвладного діяча у творчій (літературній) сфері. Де і коли він 
щирий - у своїх поезіях чи в своєму служінні владі (не залежно від того, якою ця влада 
є)? Що таке боротьба так званих націонал-патріотів (як вони самі себе назвали) у 
містичному просторі їхньої творчої уяви? Як ця участь вище названих чи й інших (не 
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названих тут) літераторів негативно відбилася на оновленні української суті впродовж 
20 років незалежності? 

Відповідь-аргумент. Іван Драч, на мою думку, це набагато сильніша і владна 
особистість, ніж Д. Павличко. Він, наприклад, вніс пропозицію про безядерний статус 
України. Але не зміг повязати цієї проблеми з Будапештським меморандумом від 4 
березня 1994 р. і Україна опинилась у невизначеній ситуації незахищеності. 

 

Глава 3. Гідність і честь це основа верховенства права, 
національних звичаїв і традицій  в правосвідомості українців 

 
7. Запитання-роздум. Всі ми (ліві-праві, комуністи-націоналісти, козаки і 

козачки, казкарі та неборачки) в творенні своєї концепції незалежної України настільки 
різні, що поєднати особисто непоєднуване неможливо та й не потрібно? Навіть у складі 
редакційної ради не всі однодумці, і це добре? Скажімо, ти заявив був, що для третьої 
книги «AVE, Ukraina!» в тебе є 1000 сторінок матеріалів. Член редакційної ради В 
Мельничук тактовно (і цілком слушно?) заперечив: хай Коцюба видає свою 1000-
сторінкову працю поза проектом «AVE, Ukraina!». Інший член редакційної ради третьої 
книги «AVE, Ukraina!» Олександр Тертичний теж тактовно закинув камінця у мій 
огород: і ти підписав звернення до виборців на підтримку Сугоняки? Так що в багатьох 
питаннях ми різні, але Україна для всіх нас одна. Не теоретично доводити це треба, а 
проявляти дієздатність - практично. Як саме? 

 
Відповідь-аргумент. Повторююся твоїми словами, але з принципово іншими 

висновками:  
1. «Всі ми (ліві-праві, комуністи-націоналісти, козаки і козачки, казкарі та 

неборачки) в творенні своєї концепції незалежної України настільки різні, що 
поєднати особисто непоєднуване неможливо та й не потрібно?».  

2. «Навіть у складі редакційної ради не всі однодумці, і це добре? Скажімо, ти 
заявив був, що для третьої книги «AVE, Ukraina!» в тебе є 1000 сторінок 
матеріалів. Член редакційної ради В Мельничук тактовно (і цілком слушно?) 
заперечив: хай Коцюба видає свою 1000-сторінкову працю поза проектом «AVE, 
Ukraina!». Інший член редакційної ради третьої книги «AVE, Ukraina!» 

3. «Інший член редакційної ради третьої книги «AVE, Ukraina!» Олександр 
Тертичний теж тактовно закинув камінця у мій огород: і ти підписав звернення до 
виборців на підтримку Сугоняки?» 

4. «Так що в багатьох питаннях ми різні, але Україна для всіх нас одна. Не 
теоретично доводити це треба, а проявляти дієздатність - практично. Як саме?» 

 
Глава 5 «Неправдою світ пройдеш, а назад не вернешся». 

Так гласить українське прислів’я!  Вони  ж, повертаються!» 
 

8. Запитання-роздум. З числа членів Народної Ради, куди без рішення 
оргкомітету Дмитро Чобіт дописав (ввів) і Драча, і Павличка, над третьою книгою «AVE, 
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Ukraina!» досить плідно працюють Хмара і Сугоняко - не просто як однодумці 
головного редактора, а як народні депутати Української РСР XII скликання, які мають 
свою думку щодо тих часів та бажання докопатися до хоч би елементарно чесного 
визначення ознак тогочасного історичного процесу. Якою є твоя точка зору на 
подальшу (У том) співпрацю не тільки з АНДУ, зокрема, Барабашем, а й іншими 
нардепами, які почасти досить радикально заперечують ту чи іншу складову самого 
проекту «AVE, Ukraina!»? Як науковий редактор що ти думаєш з приводу підчас 
протилежних точок зору авторів про реалізацію проекту? Зокрема про членів 
редакційної ради - далеко не однодумців?; 

Відповідь-аргумент. Народе! Дай нам силу відродити духовність нашу 
українську, особливо - правосвідомість громадян про честь і гідність: 

а) Якове, ти пишеш правдиво й морально чесно для виборця, що «З числа 
членів Народної Ради, куди без рішення оргкомітету Дмитро Чобіт дописав (ввів) і 
Драча, і Павличка». Кому ж задати запитання: «А ким є для них Д. Чобіт? Хто йому з 
народу, коли і де доручав таку місію? Невже такі, на фоні Д. Чобота, безликі Іван Драч і 
Дмитро Павличко? 

Тут можна сказати словами Івана Петровича Котляревського: «Мацапуру…» 
Яким чином Дмитро Чобіт «дописав (ти пишеш: ввів) і Драча, і Павличка», а по 

суті неформально «здав в оренду» такій же неформальній «народній раді» двох дійсно 
здібних інтелектуалів – поетів, вважаючи, що він, Д. Чобіт, має на це право і самочинно 
вніс до складу  «народної ради» ці особистості. Всі троє вважали і, мабуть, вважають 
себе «повноцінними» членами «повноцінної народної ради», але без йоти 
правосвідомості. 

б) Дуже приємно, що «над третьою книгою «AVE, Ukraina!» досить плідно 
працюють Хмара і Сугоняко - не просто як однодумці головного редактора, а як 
народні депутати Української РСР XII скликання, які мають свою думку щодо тих 
часів та бажання докопатися до хоч би елементарно чесного визначення ознак 
тогочасного історичного процесу». 

Глибоко переконаний. Така творча співпраці принесе лише користь і самим 
авторам (чи витримає цей процес Сугоняко?), і нашим громадянам, і дасть можливість 
переосмислити все пройдене, щоб знайти спільні шляхи для прогресивного руху 
України. Разом з тим позбавити всіх тих, хто найбільше кричить і рекламує себе від 
пустого галасу, який так часто видають за демократію чи демократичні завоювання. 
Варто відати належне і тим, хто чесно працював для України та її народу, політично й в 
інших аспектах не торгував собою; 

в) Якове! Ти мене запитуєш, якою є моя точка зору «на подальшу (У том) 
співпрацю не тільки з АНДУ, зокрема, Барабашем, а й іншими нардепами, які почасти 
досить радикально заперечують ту чи іншу складову самого проекту «AVE, 
Ukraina!»? Як науковий редактор що ти думаєш з приводу підчас протилежних точок 
зору авторів про реалізацію проекту?».  
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Думаю, що на правлінні Асоціації у свій час була прийнята правильна точка зору 
– надати можливість кожному народному депутату України вільно й аргументовано 
висловити свою точку зору стосовно тих чи інших подій. Це і право, і обов’язок  
виборного представника народу! Якщо ж народні депутати України змінили свою суть 
на партійних депутатів під назвою народних, то позитивних результатів не буде, бо їх 
правосвідомість партія перетворить на політичне служіння фюреру партії. 

9. Запитання-роздум. Якщо глибше вдивитися в проблеми незалежності, 
протистояння на державному рівні різних політичних сил, то, по суті, первопричину 
моральної відповідальності за те, що сталося в країні, перебрала на себе 
демократична Народна Рада, яка разом із іншими патріотами приписує собі заслугу в 
розвалі Союзу, в утвердженні України як держави, і це все стало наче неспростовним 
історичним фактом. Чи ти погоджуєшся з твердженням, що в руйнуванні СРСР і УРСР 
є «заслуга» і самозваної Народної Ради в Верховній Раді УРСР? Яка саме заслуга? І 
головне: чому здобута ними «незалежність» так гнітюче залежить від первинно 
хитромудро (нечесно) змодельованої владної мутації. Який ти бачиш вихід з 
морального падіння України, котру досі щасливо уособлюють І.Драч, С.Сверстюк, 
Д.Павличко, Я.Кендзьор, І.Юхновський,, Ю.Костенко, Л.Кравчук, Л.Лук'яненко, 
В.Ющенко, М.Жулинський? І чи була б (припустимо, хоча це чисто уявно) Україна 
іншою, хоч дещо кращою, якби не загинув політик В’ячеслав Чорновіл і перемога в 
інтелектуальному просторі була на боці Ліни Костенко? 

Відповідь-аргумент. 
Давно відомо, що яскрава, героїчна історія консолідує, згуртовує і зміцнює 

народ, робить його стійкішим до асиміляції з сусідами. Вже античні мислителі знали: 
щоб підкорити народ, мало його завоювати, треба написати за нього його історію. Так 
діяли не раз щодо України поневолювачі та протекторанти  - відмовляючи  народу 
мати власне історичне буття. Тому імперська Москва і сьогодні дивиться на Україну як 
на південний край Росії, а нашу мову називає «наріччям» російської. 

У відповідь на таку агресивну політику знаменита українська поетеса сучасності 
Ліна Костенко з національною гордістю гідно відповіла: 

 
Украдене імя до злодія не звикне, 
Якби не ми, то як вас величать, 
І Русь і Рось і Либідь, а ні скрикне, 
І на вуста віків накладено печать. 
Містерії німої пантоніми 
І Русь і Рось і Либідь ледь жива 
Імператив імперії незмінний,  
Лише вдягнувсь у нові слова. 
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З ПРАВОЗАХИСНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ О.П.КОЦЮБИ 
 

О.П.Коцюба 
 

Павло Петрович ЗАВОРОТЬКО: українська велична 
особистість, науковець і державний діяч 

 

Замість вступу 
 

Народ в соціальному житті своєю мудрістю завжди розставляв на свої місця 
події, обставини, осіб і їх поведінку в історичній ситуації, що складалася нерідко 
незалежно від їх волі та бажань, але така діяльність особистості логічно оцінювалася 
народом, визначала її зрілість, призвання і заслуги в суспільстві й  державі країни. 

Так сталося і в житті П. П. Заворотька: в 1941 році жорстока фашистська 
окупаційна влада забрала його 16-річним на примусові роботи в Німеччину; після 
звільнення Східної Пруссії його мобілізували в діючу Радянську Армію і він відважно 
воював з фашистами про що засвідчують бойові нагороди; після Великої Вітчизняної 
війни як здібний учень Павло Заворотько подав документи на юридичний факультет 
Дніпропетровського університету на за місцем проживання, але не поступив в цей 
навчальний заклад. Не пройшов по конкурсу для цієї галузі освіти не через відсутність 
знань, а тому що  написав правду про перебування в Німеччині на примусових 
роботах. Це тоді було підставою для політичної неблагонадійності. У наступному році, 
зрозумівши цю причину, молодий Заворотько за порадою  бувалих в політиці людей 
приїхав до Києва і подав документи на юридичний факультет Київського (тепер 
національного) університету ім. Тараса Шевченка, вказавши лише про участь у 
бойових діях за Данціг, Кенігсберг і  період завершення війни, що відзначено бойовими 
нагородами, і що дало можливість  успішно відповідно його знанням поступити на 
юридичний факультет, який закінчив з відзнакою і був рекомендований в аспірантуру 
як один з найкращих студентів. 

 

Становлення П. П. Заворотька як талановитого 
неординарного науковця і державного діяча 

 
Наукова кар’єра П. П. Заворотька була блискучою. Він достроково підготував 

дисертацію на ступінь кандидата юридичних наук,  успішно її захистив і, проявивши 
себе талановито на викладацькій практиці, був залишений викладачем знаменитого 
юридичного факультету Київського університету. З таким же успіхом молодий вчений 
підготував дисертацію на ступінь доктора юридичних наук і також блискуче її захистив. 
Відповідно до стажу Павло Петрович заслужено отримав звання доцента  і професора. 
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Знання і зрілість  дали  позитивні результати не тільки для формування неординарної 
особистості  вченого – правника , але і для розвитку юридичного факультету. У 1961 
році Павла Петровича Заворотька, при підтримці науково-педагогічного колективу, 
призначають на посаду декана юридичного факультету. 

На цій авторитетній посаді  Павло Петрович проявив свої найкращі риси як 
організатор правничої науки та освіти. Разом з цими надбаннями Заворотько - людина 
щирого серця з відкритою душею колоритного українця, серйозно думаюча особистість 
над вихованням юриста нового покоління, жартівник над житейськими курйозами 
вчених і студентів, витончений порадник, знавець власної історії України, складнощів 
історичного розвитку свого народу, володар латинською та німецькою мовами, 
бережливий розрадник щодо людських бід чи випадків нещастя або невдач.           

Майже за 14 років деканства й науково-освітнього керівництва юридичним 
факультетом не було випадків непорозумінь з ректоратом університету, Міністерством 
освіти України й іншими інстанціями. П. П. Заворотько зумів об’єднати навколо себе 
талановитих вчених: Воронову Л.К, Гончаренка В.Г., Індиченка П.Д., Лісиченка В.К.,  
Коваленко Т.П., Марчука В.П, Підопригору О.А., Прозорову Н.С., Ткача А. П., Недбайла 
П.О., Штефана М.Й.,  Янчука В.З. й інших, створивши творчий колектив і налагодивши 
широкі зв’язки міжвузівського значення як в Україні (Львів, Одеса, Харків, Донецьк, 
Чернігів, Черкаси тощо), активними союзними республіками (Грузія, Білорусія, 
Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Естонія, Узбекистан), так і закордонними 
вищими навчальними закладами (Англії, США, Канади, Болгарії, Польщі, Румунії, Чехії 
і Словаччини, Угорщини та ін.). Було розпочато взаємні наукові й освітні поїздки 
викладачів для обміну досвідом й налагодження творчої роботи і вияснення 
можливостей наукової роботи. 

Ще під час мого навчання в Львівському університеті ім. І. Франка на лекції 
декана юридичного факультету Калиновича В. І. я запитав чи існує, окрім політичної 
ідеології (тоді марксистсько-ленінської) – правова ідеологія, оскільки право має   
надзвичайно давню історію ще до нашої ери. Калинович В. І. уважно поглянув на мене, 
підійшов до парти ближче, а я, думаючи, що він не почув мене, почав несміливо й 
голосніше говорити: «Раз існує політика і політична ідеологія, релігія і релігійна 
ідеологія, то повинна існувати правова ідеологія, оскільки існує з давніх часів право!». 
Викладач спокійно і голосніше звичного промовив: «Ідеологія права або правова 
ідеологія, звичайно, існує. Проте, щоб її обґрунтувати, необхідно добре засвоїти зміст 
теорії та історії права і тоді можна говорити про правову ідеологію. Вивчіть спочатку те, 
що сказано в лекції та в основах римського і радянського права, тоді детальніше 
поговоримо про правову ідеологію, бо це досить складне питання. У нас на 
юридичному факультеті, в університеті і в Львівському відділені академії наук є 
наукова бібліотека. Читайте, добре думайте і порівнюйте. Успіхів всім вам!». 
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Що мав на увазі під порівняннями Володимир Іванович Калинович мені тоді 
було незрозуміло. А пошуки відповіді з порівняннями вияснити у цього мудрого вченого 
я так і не зміг. Калинович В.І. виїхав у відрядження за кордон (здається у Польщу), а 
мої життєві шляхи привели мене до Київського університету для отримання професії 
юриста. Навчаючись на юридичному факультеті та в аспірантурі цього університету, я 
мав можливість, в ході тривалих пошуків, звертатися з даної  проблеми до вчених: П.П. 
Заворотька, процесуаліста із знанням латинської мови, і О. Підопригори, який захистив 
кандидатську дисертацію по римському праву. Обидва вчені віднеслися до мене 
доброзичливо завдяки Павлу Петровичу, який звернув увагу на мої виписки з пошуків 
відповіді щодо пізнання й аналізу правової ідеології. 

В одній із бесід на березі р. Десна в с. Пірнове під Києвом мені запам’яталося 
таке. Після зустрічі з місцевим мешканцем – старезним дідом Камінським, який на 
запитання Павла Петровича, що Ви читаєте (дід тримав в руках газету «Правда») та 
спокійно сказав: «Ось знову портрет в чорній рамці якогось великого начальства». 
Заворотько тут же швидко відповів:  «Значить, Ви, читаєте про безсмертя народу, бо 
такі газети не пишуть, як і коли вмирає простий народ. Тому він і безсмертний!». Дід 
щиро усміхнувся: «Це, Павле, дійсно правда. Народ  живе вічно за своїм звичаєм і 
своїм правом і тому безсмертний, а начальство зовсім по-іншому – коротко і якимось 
газетним  життям з їх правом. Але хто і коли у цьому всьому буде розбиратися?». 

Ми йшли берегом вічної річки лірики та довголіття. За невеликим поворотом 
русла сіли на пеньках зрізаних дубів на березі ріки. Дід довгим поглядом голубих очей, 
ніби міряючи відстань від сріблястих на сонці хвиль води в річці аж до синього неба, 
повільно майже пошепки промовив до нас: «Ви, хлопці, навіть не знаєте як я до цього 
часу люблю одну жінку! І яка вона красива, але мені не дали права на ній оженитися. 
Неправедно це!». Повернув голову до нас і ми побачили його очі, наповнені слізьми  
чоловічої туги, що зволожили й поглибили голубе мерехтіння душі людини, яка 
страждала багато років від несправедливості й неповаги до їх права та його і її 
кохання. Це дійсно право не писане, але це найвище право людини. 

Коли наш 90 – літній співбесідник пішов додому Павло Петрович, пам’ятаючи 
про мої пошуки, запитав  чи зустрічався я з  Опанасом Андроновичем з приводу 
вияснення призначення правової ідеології в римському, латинському й нашому праві. Я 
розповів, що зустріч відбулася. О.А. Підопригора запросив мене до себе на квартиру у 
свою кімнату, де він працював, пояснив причину припинення роботи над дослідженням 
стародавнього римського права, показав підготовку матеріалів для публікації 
підручника з римського права українською мовою для вищих навчальних закладів і 
сказав, що він не займався проблемою походженням римського права, етимологією 
його понять і термінів, а тому дати відповідну пораду не може, але пошуки історичного 
змісту правової ідеології треба проводити. Це має, підкреслив він, важливе значення і 
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стосовно грецького й латинського права. Бо римське право базується і на  їх 
досягненнях,  походження яких у нас маловідоме в науковій літературі, а в освітніх 
програмах взагалі відсутнє й не передбачене для досліджень. 

Павло Петрович підтвердив дану ситуацію, сказав що цією проблемою 
(походження права) колись займалися в Києво-Могилянській академії та Київському 
університеті ім. Св. Володимира, коли ним керував перший ректор М. О. Максимович і, 
особливо, М.Д. Іванішев, який здійснював такі правові дослідження, тривалий час 
навчався за кордоном, досконало знав латинь, був у Празі та співпрацював з вченими 
над походженням права. Неодноразово займав посаду декана юридичного факультету 
Київського університету.Архіви його майже невідомі або втрачені. Назвав Павло 
Петрович і чехословацького вченого Мілана Бартошека як енциклопедично 
сформованого фахівця з римського права. Мене тоді вразило, що  Заворотько як 
вчений  приділив моїм пошукам стільки уваги і дав рекомендації.    

Очолюючи відомий в Європі та світі юридичний факультет державного 
університету і володіючи не тільки правовими знаннями, Заворотько П.П. розумів, що 
необхідно відтворювати історичне українське право і законодавство, включаючи в його 
систему процесуальне право з метою захисту прав і свобод людини і народу. Він 
домігся створення першої в СРСР кафедри процесуального права, яку очолив та 
спрямовував її розвиток. У період 1960-1979 років професор П.П. Заворотько як 
відомий вчений був запрошений в університети Європи і читав лекції в Польщі, 
Румунії, США, Чехословаччини, Югославії. Це було новим вкладом у наукову, 
навчальну й просвітницьку діяльність тодішньої української правової школи і державної 
освітньої політики. Діяльність П.П. Заворотька збагачувала авторитет України за таким 
же прикладом відомого українця, правника і вченого, випускника Харківського 
університету М. М. Ковалевського, який  читав лекції в Брюсселі, Москві, Оксфорді, 
Санкт-Петергбурзі, Сан - Франціско, Стокгольмі та Чікаго.  

Становленню Заворотька П.П. як науковця і громадського діяча в освіті й 
розповсюдженні правових знань сприяли його оригінальні творчі успіхи і знання. Павло 
Петрович, окрім навчальної освітньої роботи профессора права, науково досліджував 
проблеми теорії і практики цивільно-процесуального виконавчого провадження у 
захисті прав особи, майнових і немайнових інтересів. Його наукові праці: «Практичний 
посібник з радянського цивільного права» (1966) і  монографії «Судове виконання» 
(1967), «Непозовне провадження в радянському цивільному процесі» (1969) та 
публікації  й матеріали опублікованої монографії «Процесуальні гарантії виконання 
судово рішення» (1974) заклали основи науки виконавчого права. П.П.Заворотько брав 
участь в розробці «Науково-практичного коментаря до Цивільно-процесуального 
кодексу Української РСР» (1973) та творчо співпрацював з Науково-методичною радою 
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Верховного Суду УРСР. Була й інша багатограння науково–практична діяльність 
вченого і вклад в розвиток правничої науки та освіти. 

Активність і широта наукових поглядів Заворотька П.П., новизна способів 
розвитку внутрішніх та зовнішніх правових відносин не могли залишитися поза увагою 
громадськості. Павла Петровича включають в делегації Української РСР на 24-у, а 
потім і на 25-у сесії Генеральної Асамблеї Організації  Об’єднаних Націй, в складі яких 
П.П. Заворотько показав себе з найкращої сторонни як державний діяч і представник 
України в ООН. За плідну роботу в ООН Павло Петрович був відзначений подяками 
Міністерства закордонних справ.  

Також слід враховувати, що Україна користувалася високим авторитетом серед 
членів ГА ООН, бо вона вже під час Другої світової війни за заслуги її народу в 
боротьбі з фашизмом  стала в 1944 році одним із засновників ООН. Тому були всі 
підстави стверджувати, що Павло Петрович Заворотько як вчений із знаннями 
процессуального права мав вагомі перспективи і наукові можливості представляти 
Україну в ГА ООН і на більш високих посадах з  реальністю їх творчої реалізації.  

Очолюючи в 1993 році з офіційним візитом делегацію Верховної Ради України в 
Конгресс Сполучених Штатів Америки з питань співробітництва США-Україна (див. 
додаток, договір між Президією Верховної Ради України і Науково-дослідною службою 
Крнгресу США 1993 року, укладеного й затвердженого Президією ВР) мені довелося 
ознайомитися з надзвичайно цікавою публікацією. Виступ П.П. Заворотька в ООН в 
газетах було названо як прояв демократії і що від цього виступу «повіяло вільним 
Українським степом» та щирою і ліричною мовою народу України.   

Проте, ідеологічна чистка кадрів в СРСР сусловського задуму політично 
сформувати новий наднаціональний так званий вид – «єдиний радянський народ» - з 
відомим мовним пріоритетом російської мови в науці та освіті, викликали логічний 
протест інтелектуальних еліт інших народів Союзу РСР. Заворотько П.П. в кругу своїх 
коллег теж дав критичну оцінку такій «інтернаціоналізації» народів, націй та мов. Цю 
сусловську епідемію штучного політичного створення «нового народу» в Україні 
здійснював секретар ЦК КП України по ідеології Маланчук В.Ю. і до його колишнього 
комсомольського «чуття патріотизму» було донесено про переконання Заворотька. 
Зразу ж спрацював сумнозвісний КДБ і на Павла Петровича почали писати доноси як 
на неблагонадійну людину, ворога народу й зрадника. Офіційне доручення отримав 
адміністративний відділ ЦК КПУ під керівництвом Аркадія Степановича Чумака  
(колишнього райпрокурора). Запрацювала партійна гільйотина. 

У недогляді за порушниками партійної дисципліни почали звинувачувати 
первинну парторганізацію юридичного факультету, вишукувати приближених до нього 
співробітників. Слухи розпускали навмисне і дійшло до того, що Заворотька почали 
звинувачувати в участі дій армії Власова (РОА). Партійні органи від ЦК КПУ до 
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Київського міському партії, Ленінського райкому партії та парткому університету, що 
діяв на правах райкому партії з обмеженими функціями. Було прийнято рішення 
провести партійні збори факультету з участю представника Київського міському партії 
за дорученням ЦК КПУ (одного з секретарів ЦК КПУ Лутака І.А.). Психологічно ситуація 
доведена до стресового стану і Заворотько П.П. попадає в лікарню. Знову і знову 
шукають винних, щоб звинуватити Заворотька в розвалі роботи факультету, 
неправильному підборі кадрів та вчиненні порушень. 

На партійних зборах викладачів і студентів (тоді були об’єднані партійні 
організації) деякі виступаючі обвинувачують Заворотька і партійну організацію в тім, що 
вона дала можливість йому неодноразово виїзджати за кордон. Підготовлено виступив 
і колишній заступник декана доцент Миронець І.М. Він почав в усіх гріхах 
звинувачувати свого керівника з вимогою виключити його з партії і треба визнавати 
недогляд партійної організації. Перший проректор університету Горшков В.П. 
підтримав такі виступи й доповнив, щоб партійна організація ще, окрім цього, схвалила 
рішення про позбавлення Заворотька П.П. всіх наукових ступенів і звань. 

Мене вражало таке лицемірство й двуликість. Не так давно ці ж самі коллеги по 
роботі, наставники молоді і викладачі права для юристів ратували за принципи 
дотримання ними законності як майбутніми суддями і працівниками правоохоронних 
органів і, раптом, готові затоптати того, на кого вказали партійні органи та керівники 
факультету й університету. Я попросив слова для виступу. Ще, йдучи на трибуну, я 
звернувся до проректора Горшкова, доктора історичних наук по історії КПРС і запитав 
чи не є для капіталізму ворогом №1 К. Маркс, оскільки він в «Капіталі» написав, що 
запустив в голову буржуа цим трудом страшної сили снаряд.      

Горшков В.В., мабуть, думаючи, що я як член президії профкому університету 
повністю підтримаю його виступ про виключення Завротька П.П. з членів КПРС і 
позбавлення його ступенів і звань, почав схвально кивати головою, а потім промовив, 
що К. Маркс став саме таким ворогом капіталістів. Я відповів Горшкову, що навіть 
жодному з лютих капіталістів не прийшло в голову позбавити К. Маркса вченого 
звання, а комуніста Горшкова, який сповідує марксизм-ленінізм, така пропозиція 
осяяла в ім’я прислужництва начальству. В залі вибухнув сміх серед комуністів-
студентів і навіть деяких викладачів, а згодом й аплодисменти. Далі я запитав 
головуючого і президії зборів чи проводили перевірку дій Заворотька П.П. 
правоохоронні органи, чи мало місце слідче провадження або справа розглядалася  в 
суді? Виявилося, що перевірка правоохоронними органами не проводилася, будь-якої 
справи суд не розглядав і постанов правоохоронних органів чи рішень суду не було і 
не має. Є лише загальна довідка члена парткому Чайченка (біолога за фахом), що ним 
складена з плутаних довільних  пояснень тих осіб, яких опитували. Також не було 
жодних пояснень Заворотька П.П. або осіб, які б знали суть його звинувачення. В залі 
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піднявся шум і незадоволення. Горшков В.П. ще раз виступив на зборах і запропонував 
поставити на голосування внесені пропозиції. Головуючий поставив на голосування ці 
питання двічі: про виключення Заворотька П.П. з партії та позбавлення його вчених 
звань і ступенів, а потім тільки про виключення з партії. Жодна з пропозицій не булла 
прийнята. Студенти-комуністи в основному проголосували «проти», а частина 
викладачів взагалі утрималася від голосування. 

Потім нас  - мене і Павла Петровича – чекали багаторічні випробування 
політичного тиску й поневірянь. Через певний час Заворотька П.П. і мене виключили з 
членів КПРС. Мене позбавили роботи в університеті і не дали можливості захистити 
дисертацію, яка булла рекомендована Вченою радою до захисту. Лише через декілька 
років я звернувся до з’їзду КПРС, був на прийомі у Голови Партійної Комісії ЦК КПРС 
А.Я. Пельше і створена за його розпорядженням партійна комісія провела достовірну 
перевірку і мене поновили в рядах членів КПРС. Але ми з П.П. Заворотько разом 
неодноразово їздили до Москви в ЦК КПРС і я знаю детально як складалася доля цієї 
талановитої неординарної людини, громадянина України відданої її народу, 
шанувальника його звичаїв, традицій та всієї історії України.                             

Аргументи і факти про події з позбавленням 
П.П. Заворотька вчених ступенів і звань 

 
У 1976 і до 1990 років більше було слухів та легенд про Павла Петровича, ніж 

правди та законності в діях представників влади. Все це супроводжувалося 
перекрученням фактів щодо правових підстав позбавлення його наукових ступенів і 
звань як відомого вченого. При цьому здійснювалися таємні закриті так звані 
експертизи його праць, але жодного разу партійні владоможці не спромоглися 
оспорити або спростувати будь-який факт незаконних дій Заворотька П.П.   

Після того, як в 1976 році на партіїних зборах провалилася авантюра з 
позбавленням наукових ступенів і звань, а також спроба заочно виключити його з 
членів КПРС, за вирішення цих питань взялися партійні органи ЦК КП України. До 
цього прямо приченті секретарі ЦК КПУ Маланчук В.Ю. і Лутак І.А. Маланчук писав про 
названі події Суслову в Москву, а Лутак І. А. вирішував оргпитання в Україні. П.П. 
Заворотька виключили з членів КПРС на вищому партійному рівні без рішення 
партійних зборів комуністів.Так вирішило партійне політиканство і його начальство.  

Матеріали у Вищу Атестаційну Комісію (ВАК) поступили з партійних органів 
влади. В тому ж 1976 році ВАК-у СРСР на основі партійних незаконних і 
необгрунтованих звинувачень  прийняв рішення про  позбавлення Заворотька П. П. 
всіх наукових ступенів і звань. В Україні безпідставно і незаконно його було звільнено з 
посад науково-педагогічного працівника. Заворотько П.П. залишився і без пенсії та 
засобів існування. Жодна навчальна або наукова установа не вправі було 
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працевлаштувати відомого вченого. Павло Петрович психологічно був знищений 
партійною системою влади. Він помирав в муках. Його доглядали рідні, медичну 
допомогу надавав головний лікар Пірнівської лікарні Юрченко Володимир Кузьмич та 
медичний персонал цієї лікарні. Від нього відмовилися навіть ті, кому він дав путівку в 
життя, професію та вищу освіту. Залишилися достойниками співробітники: Гончаренко 
В.Г., Пастухов В.П., Янчук В.З. і ще ряд працівників. З друзів – Лепський Анатолій 
Тихонович, багато вихованців юридичного факультету, серед яких активну участь 
приймала в підтримці духу Байкова Ірина Анатоліївна.  

 Мій обов’язок допомогти встановити справедливість стосовно людини і вченого 
- Заворотька Павла Петровича як рідкісної величі особистості та громадянина з  
власною честю й  гідністю, яка обпалена страшною війною, але вистояла, вижила, 
досягла наукових вершин і визнання в Україні та на міжнародному рівні. Проте 
жорстоко знищена партійним політичним режимом. Відновившись в членах КПРС, я 
захистив дисертацію в Москві, став науковцем і викладачем. В період демократизації 
українського суспільства підготував проект Альтернативного Закону про вибори органів 
народовладдя в Україні і з допомогою народних депутатів СРСР від України – В. 
Грищука, А.Назаренка, В. Черняка, Ю. Сорочика, В. Яворівського, А. Ярошинської - 
обговорили його та опублікували в  газетах України: Ленінське плем’я (тепер Молода 
Галиччина), Вечірній Київ, Радянська Україна, Правда України (1989). Пропаганда 
правової ідеології народовладдя допомогла мені і багатьом чесним громадянам стати 
народними депутатами України ХІІ скликання на виборах 04.03.1990 року. У Верховній 
Раді України мене обрали головою Комісії ВР України з питань законодавства і 
законності та членом Президії Верховної Ради України. Я доповів Комісії, що 
зобов’язаний зробити відповідні запити стосовно підстав і законності вчинених дій 
проти Заворотька Павла Петровича в Комітет державної безпеки України, який 
займався перевіркою його діяльності за дорученням партійних органів – ЦК КП України. 
Комісія мене підтримала і такий запит було підготовлено і направлено. 

Названий запит було подано до КДБ України в 1990 році. Цей документ 
знаходиться в архівах Служби безпеки України і в архівах ВР України або 
Центральному архіві України, якщо ВР України направила такі архівні документи в цей 
орган влади. Копія відповіді на запит була надана і Заворотько Ользі Федорівні 
(дружині Заворотько). Мені в Комісію із Служби безпеки (КДБ) України привезли 
документи і матеріали  справи на Заворотька П.П., з якої було видно, що провадження 
і слідство не проводилося, а лише збирали документи для перевірки за дорученням 
адмінвідділу ЦК КП України (Чумак А.С.). Будь-яких звинувачень стосовно незаконних 
дій Заворотько П.П. йому не прд’являлося із-за безпідставності. 

Характерно, що в цей же період часу до мене на прийом прийшов Чумак А. С., 
колишній завадмінвідділом ЦК КП України, який станом на 1990-1994 роки був 
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народним депутатом України і довго переконував мене, що не потрібно піднімати 
питання про Заворотька П.П., що з ним об’єктивно розібралися і він як юрист це 
підтверджує, особисто знає про це і вважає, що до нього були прийняті правильні 
рішення, а тому все має залишитися в силі. Я запропонував йому підтвердити це 
письмово і, по можливості, підтвердити свої твердження документальними доказами з 
письмовими поясненнями. Ми визначили і термін зустрічі.  А.С. Чумак, подумавши 
деякий час, погодився. Проте він, після цієї зустрічі, до мене і в Комісію не приходив. Я 
прийняв рішення обговорити питання про Заворотка П.П. на Комісії ВР України, 
запросив на засідання і Чумака А.С., але він знову не прийшов.  

Комісія ВР України з питань законодавства і законності на відкритому засіданні 
розглянула це питання, схвалила вілповідь для О.Ф. Заворотько і лист в Київський 
державний університет ім. Тараса Шевченка про розгляд питання про Заворотька П. П. 
на Вченій Раді університету (йшла мова і про попередній розгляд цього питання і на 
Вченій Раді юридичного факультету). Документи були направлені ректору Скопенку В. 
В. і на факультет. Тому і в університеті, і на факультеті документи Комісії ВР України 
мають бути. Повинні вони бути і в архівній особовій справі Заворотька П.П. як науково-
педагогічного працівника Київського державного університету. Архіви збереженні. 
Доступ до них можуть мати Надія і Сергій Заворотьки як правонаступники батька. Я 
про це говорив Заворотько О. Ф. 

Після отримання Київським державним університетом документів на Заворотька 
П. П. мені телефонував по службовому телефону (АТС-10) Скопенко В. В. і, як Чумак 
А. С., спробував переконувати мене, що Комісія ВР України могла і не праиймати 
такого рішення і все можна залишити без змін. Я теж запропонував В.В. Скопенку 
надати письмові докази вини Заворотька П. П. та підстави позбавлення його наукових 
ступенів і звань. Ми тоді повторно розглянемо це питання не тільки на керованій мною 
Комісії ВР України, але разом з Комісією ВР України з питань освіти і науки. Я 
запропонував і такий варіант – запросити мене і академіка Кислого П. С. (голову 
названої Комісії) на Вчену раду університету. Не знаю з ким радився ректор КДУ, але 
більше в Комісію і до мене  ніхто не звертався з цих питань.  

Лише в 1997 році ВАК України прийняв рішення про відновлення наукових 
ступенів і звань видатного вченного Павла Петровича Заворотько. Це 
історично і за фактичними обставинами та моральними й правовими основами 
справедливо. Вдячність усім, хто прийняв участь у відновленні честі й гідності 
Заворотька П. П.  

Особисто мені допущення такої тяганини й поведінки названих чиновників 
відома.Чумак А. С. сліпо виконував партійне доручення Лутака І. А., а Скопенко В.В. 
таким же чином їх вказівки і захищав себе як ректора КДУ, оскільки він за дорученням 
ЦК КПУ їздив у Москву відстоювати партійні і власні рішення про незаконне 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
225 

 

позбавлення Заворотька П. П. вчених ступенів і звань. Ці рішення були на контролі ЦК 
КПРС з п’ятьох основних підстав, що заслуговують на конкретизацію:  

Перша, це стосувалося кадрової ідеологічної роботи з керівними кадрами в 
Україні, на терені якої знову зріс авторитет народу України, піднялося нове покоління 
інтелектуального національного розвитку до рівня мислителів епохи. Павло Петрович 
мав це досягнення і тут треба нагадати висновок знаменитого Сервантеса, що горе 
тому, хто піднявся вище середнього рівня. Заворотько П.П. перейшов цей рівень і 
поплатився не тільки  роботою в університеті, але і життям!  

Друга – Заворотько П. П. став досить помітною постаттю в системі 
правознавства й освіти України й піднявся на значно вищий рівень - міжнародну 
діяльність, де прискіпливо відслідковувалися його дії, висловлювання, переконання. 

Третя – Павло Петрович Заворотько був особистістю рідкісного українського 
таланту, який розумів значення історії Київської Русі в усьому слов’янстві, впливу на 
формування науки і освіти, особливо стосовно Росії, і їх міжнародній арені.  

Четверта - родина Заворотьків по материнській та батьківські лініях – це давні 
козацькі роди і родини, які мають своє козацьке походження та історію, що має бути 
досліджена дітьми й внуками Павла Петровича – правонаступниками славного витязя 
козацького українського роду в складній історії всього Козацтва України.  

П’ята. Ми, сучасні діячі  Козацтва України, допоможемо їм опублікувати все те, 
що заслуговує на увагу і зміцнює козацьку не тільки українську, але і європейську та 
родинну світову козацьку спільноту. Успіху Вам усім, спадкоємцям славних козацьких 
родів, бо рідко хто так захоплювався козацтвом як Павло Петрович, поважаючи та 
слідуючи шевченківському масштабу пророчого мислення.  

Щасти Козацтву України і нам усім в його житті та мистецтві думати і діяти!     
 
03 серпня 2014 року 
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Коцюба О.П., член-кореспондент НАПрН України 
Коцюба Р.О. кандидат юридичних наук 

 

Рецензія - відгук 
про зміст і методи презентаційної книги «Казаки в 

Центральной Європе» для обговорення на міжнародному 
«круглому столі»: «Стан і перспективи розвитку козацтва» 

(м.Харків. ХНПУ ім. Г. Сковороди 13 грудня 2013 р.) 
 

§ 1. Замість вступу 
Отримавши повідомлення про участь в «круглому столі» та щодо презентації 

твору «Летопись казачества. Казаки в Центральной Європе» авторів І. Бондаренка та 
Й. Долейші, відбувся пошук програми цього заходу. 

Відповідь та інформація були позитивними, а ознайомлення з  електронною 
версією заходу та пропозиціями її уточнення в Харьківському національному 
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди оперативними і ми вважали 
обов’язком висловити думки й внести пропозиції з ряду мотивів та підстав після 
прочитання названого й цілеспрямованого опублікованого твору. 

 
§ 2. Підстави перетворення «круглого» столу в міжнародний 

1. «Круглий стіл» назвати міжнародним відповідно до представництва України і 
Чехії з урахуванням авторського права (суб’єкта цього заходу) та світоглядних поглядів 
у Словаччині й повноважень щодо його проведення. 

2. З об’єктивних підстав або змістовної точки зору задуманого заходу, 
спрямованого на його реалізацію в Харківському НПУ імені видатного філософа 
Григорія Сковороди. Цього потребує зміст питань і проблем, що стосуються 
започаткованої і далеко не завершеної роботи з глибин світоглядного рівня знань та 
досвіду керівництва, викладачів і студентів ХНПУ, якими володіє науково-педагогічний 
колектив авторитетного ВУЗу в системі наукової та освітньої діяльності, що приближає 
його знаменне 100-річчя. 

 
§ 3. Специфіка змісту твору з ідеологічним російським задумом 

3. За змістом книга, що є специфічною заслугою авторів для Росії, під видом 
відображення суттєвих події агресивного спрямування на дійсних історичних фактах 
розкриття епох героїчної реальної історії козацтва в політиці Російської імперії замість 
його місій в захисті прав і свобод людини і народу: 

 а) Цей підхід стверджують самі автори: «История казачества полна славных 
страниц побед и беззаветного служения Отечеству» (с. 2). 
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 б) Досить рідкісним явищем в історичній літературі про козацтво є 
документальна характеристика негативної діяльності окремих груп козаків, які з різних 
мотивів порушували священні основи історичного призначення козацтва, відступали 
від цих освячених принципів служіння народу і своїй Вітчизні. Ці події автори фіксують 
в документальному аналізі й оцінках для вдумливого розсуду читачами, відображаючи 
так звану «програмну» діяльність «вільного козацтва» в главі ХХІ «Вольное 
казачество» (с. 220 -239), де розглядалися і минулі події 85-річної давності з тодішніми 
учасниками в сучасну політику РФ.  

в) Автори пропонують свою власну оцінку на сучасне формування козацького 
світобачення: «Ценность исследования состоит в том, что в нем прослеживается связь 
епох и поколений, говорится и о дне сегодняшнем, возрождении традиций казачества 
как в нынешних Чехии и Словакии, так и на исторической Родине казаков в России» (с. 
2). Проте в основі такої історичності як задуму літописного дослідження це тлумачення 
є недоліком і неповним відображенням літописної ідеї. Історія козацтва значно давніша 
і величніша: 

- без дослідження умов і причин суспільних процесів минулого автори в першій 
главі «Первые контакты (1735)» (с. 8)  без логічного історичного зв’язку посилаються 
на публічне видання Прагматичних санкцій (закон про престолоспадщину від 19 квітня 
1713 року, виданого у Відні імператором Карлом VІ (1685-1740). Тобто за 22 роки до 
досліджуваних авторами подій про козацтво або з 1735 р. Тут автори зробили спробу 
штучно зв’язати розвиток козацтва  з військовими подіями Росії в Європі під девізом 
«Без России Европа не сможет решить свои проблемы» (с. 8). Це політично 
спрямована акція. При цьому в основу покладено не історичні дослідження фахівців з 
розвитку соціальних подій, а лише вислів генерал-фельдмаршала П. Ласси в 1734 році 
стосовно військового походу на Польщу російських та саксонських військ; 

- у послідуючих дослідженнях варто щиро побажати авторам уникати 
політичного опису подій, неупередженого бачення та оцінок стосовно минулого в 
такому «перспективному» розвитку козацтва. Необхідно  привернути увагу і на 
термінологічне використання понять, що стосуються визначень їх змісту.  Хто ж і з 
якою метою формував (чи для всіх народів і віросповідань?)  сприйняття історичності 
походження «Священной Римской империи» (с.8); 

- за своїм змістом і призначенням справжня наука не знає «священних імперій». 
Всі вони залиті кров’ю, супроводжувані жорстоким рабством, де людина не мала будь-
якого статусу і ставала безправною – instrumentum vocale (говорящим знаряддям). Про 
це засвідчує фактично вся історія не тільки Римської імперії. Особливо яскравими 
прикладами є численні завоювання задля пограбувань і перетворення завойованих 
народів в рабство. А імперія Росії?;  
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- стосовно Римської імперії події системні. Завоювання кельтів римським 
імператором Ю. Цезарем є цинічним прикладом, коли імператор у своїх описах 
кровавого вандалізму  називає кельтів варварами, а в дійсності з 10 мільйонів народу 
імператор з військом знищує 1 мільйон кельтів, 1 мільйон   етапом відправив в рабство 
до Риму. Окрім людських жертв, зі скарбниць кельтів пограбовано і їх багатство - 74 
тонни золота для «священної» Римської імперії; 

- тому з сучасних позицій розвитку людства, становлення гуманізму і 
демократичної культури на принципі верховенства права дослідницькі оцінки дій 
Римської та інших імперій треба формулювати з цивілізованих позицій і поєднанням 
історичного досвіду розвитку народів та конкретних осіб з оцінкою надбань спадщини 
природного  права, щоб поєднати демократичні цінності минулого з розумінням 
сучасного верховенства права поза політикою;   

- в історичних дослідженнях наукового й літописного характеру не варто 
зосереджуватися, скажімо, переважно на ідеології російського бачення і їх політичних 
амбіцій. Навіть з мріями відродження ідеології колишнього минулого через війну 
економічну. Це принципово важливо для майбутнього;  

- місце агресій тодішнього минулого мають зайняти реальні й  історично 
досліджені події та факти соціального, а не лише військового характеру (с. 9 -  46) 
тому, що такий літопис лише частково торкається перспектив майбутнього розвитку 
козацтва з величною гідністю козака, самобутністю і способом життя, який козаки з 
дитинства виховували в молодого покоління в громадах; 

- характерно, що такі процеси розпочиналися в сім’ї на моральних устоях, 
духовної віри, формуваннях честі під впливом козацької громади. Висвітлені події зовні 
дійсно стосуються літописного напряму, але з акцентом переважно військового 
спрямування, що в певній мірі правильно, але лише частково відображає цей пласт 
відносин, не розкриваючи об’єктивних  передумов та умов козацького способу мирного 
життя з головних висновків і засвоєння їх читачем; 

- у дійсності потребують уваги дослідників для читачів важливі обумовлюючі 
фактори, що пояснюють глибинний зміст та суть саме такого способу життя козацтва, 
який є достеменним наслідком і надбанням всього козацтва як єдиного історичного 
явища, що має охоплювати й інші важливі елементи та процеси формування ідеології 
козацтва: виховання з дитинства, розуміння відносин в сім’ї, цілеспрямованої мети 
отримання освіти і знань; 

- все це стосується наукових досліджень і далеко не тільки сучасного стану 
козацтва як названо в запропонованій Програмі, а тим більше для розкриття подій 
широкоформатної давнини в історії козацтва з перспектив розвитку козацького руху в 
міжнародній системі відносин для співробітництва; 
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- звично й легше здійснити опис  подій чи окремих особистостей в тій чи іншій 
ситуації. Наприклад, героїчного М.І. Платова (с. 66-71) і лише згадкою українських 
козаків (с. 210-213), ніж заглибитися в дослідження соціальних процесів основних 
протиріч, щоб не розірвати історичних устоїв формування козацтва і через них 
пояснити зміст таких подій, що відірвані від справжнього козацького середовища і 
окремі козаки згодом зрадили ідеологію козацького народу співробітництвом з 
фашистами (приклад, Глазков і Федоров с. 220-239); 

- у цілому те, що відбулося є величезним соціальним розломом в історичній 
системі козацького суспільства і його народу як єдиного соціального явища. Цей 
розлом розпочався в другій половині ХVІІІ століття з відомими драматичними й 
трагічними наслідками першої і другої світових війн. Умови і причини цих етапів 
потребують значно більших глибин наукових досліджень.  

 
§ 4. Реконструкція козацького минулого в «нову» ідеологію 

4. В анотації і главах книги автори пропагували козацький розвиток за віками 
створеною лише російською ідеологією воїнства козацтва і, зокрема: 

- в ІІІ-му тисячолітті писаної історії людства є очевидною потреба допомогти 
політикам піднятися до рівня об’єктивного осмислення історії козацтва з пізнанням суті 
його першооснови – Київської Русі, яка відстояла дійсно священну землю, віру та 
духовну культуру не тільки своїх народів; 

- тоді і Запорізькій Січі з історією її виникнення була б приділена належна 
дослідницька увага авторів, а  не лише з 17 інформаційних рядків з спеціально 
підібраними малюнками (с.259-261) з давно пропагованою ще російською імперією та 
написом під одним з них: «Запорожец… да и только!» (260) . 

 
§ 5. Чим відрізняється ця «дослідницька» книга від інших 

і книги «Киевской Руси не было или что скрывают историки?» 
Високоповажна ідеологія давно відреагувала б на скомпільовані в книзі факти: 

«Киевской Руси не было или что скрывают историки?». (М. 2012. –С. 416) з публікацією 
й багатотисячними її тиражами в торгівлі та інтернеті. Але цього не сталося ні за 
місцем московської публікації, ні місцями її продажу. 

Зробити порівняння лише цих двох книг - «Летопись казачества. Казаки в 
Центральной Європе» авторів І. Бондаренка та Й. Долейші і «Киевской Руси не было 
или что скрывают историки?» О. Кунгурова не відкриє всіх результатів, бо вони 
прикриті різною тематикою і предметом дослідження, а в дійсності суть в іншому – в їх 
політичній спрямованості і тут обидві книги мають спільні риси.  

І книга Кунгурова  «Киевской Руси не было или что скрывают историки?», і 
рецензована книга, яку надав І. Бондаренко «Казаки в Центральной Європе» є 
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однаковим продуктом політичного ведення ідеологічної боротьби політикуму Росії з 
Україною, іншими країнами Європи та Світу. Росія часів Горбачова-Єльцина втратила 
статус зверх держави під назвою «СРСР», в якій Росія відігравала ведучу роль, 
рахуючись з тоді 52-х мільйонним народом України. 

Правонаступник Б. Єльцина – В. Путін приступив до президентської влади в 
грудні 1999 року, а в березні 2000 був обраним президентом названої країни. З 
відповідним оточенням. Було оперативно прораховано стан справ в Росії та Україні і 
прийнято рішення відновити статус зверх держави в якості Російської Федерації, 
реанімуючи в сучасних умовах та в протистоянні з США фактично політику Російської 
імперії, використовуючи нові механізми впливу. Насамперед фінансову систему, 
технології ведучих галузей виробництва та переозброїти російські збройні сили. 
Політика і практика-колишні республіки.  

Путін поставив завдання реанімувати СРСР в статусі Росії. Шляхи реалізації: а) 
економічний вплив на держави, особливо залежні від Росії; б) духовний - на свідомість 
громадян Росії та інші народи; в) застосування збройних сил, військова агресія, 
захоплення територій, політика батога і пряника. Підтвердження цих висновків 
засвідчують факти: військові дії в Придністров’ї, Чічні, Грузії,загравання з Кримом 
(вибори президента Мєшкова).   

За моїм переконанням, книга О. Конгурова – це скомпільований матеріал 
спецслужбами для Кунгурова, а  І. Бондаренка – більш професійна робота проти 
Козацтва України. Слухач публічних заходів і читач зможуть самостійно і конкретніше 
розібратися, якщо проаналізувати безпосередні висновки в названих трьох напрямах, 
порівнюючи з іншими російськими виданнями: (В.М. Лурье «Русское православне 
между Киевом и Москвой». «Три квадрата». Москва. 2010. –С. 296; Г.П. Катюк 
«Русские не славяне или тайна ордена московитов». Москва. 2012. –С. 368); О. 
Кунгурова «Киевской Руси не было или что скрывают историки?». Тут здійснюється 
три найактивніших напрями:  

а) давні наставники російської імперської неоідеології в сучасних умовах;  
б) як об’єкт – формування «нової» правосвідомості у народів під впливом 

путінської під міжнародну політику, насамперед, - України, Росії та Білорусії;  
в) діяльність (ноу-хау) видимих і невидимих, старих більшовицького (не 

радянського, бо ради тут є декорація) зразка і спецслужб Російської Федерації. 
 В. Лурье професійно демонструє розрахунок в головних питаннях на духовність 

народу і використання впливу віруючим московському патріархату, значна частина 
яких за місцем проживання перебуває в оточенні церков та служб цього патріархату й 
змушена користуватися послугами його духовенства. 

В книзі не досліджуються витоки й первинні започаткування православ’я в 
Київській Русі, яке надає підстави й розуміння того, що первинним началом й основою 
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історичного походження є Київський патріархат. А дослідження побудовані таким 
чином, щоб охарактеризувати основні  тенденції розвитку православних традицій лише 
від початку ХУ-го до середини ХХ-го століття. 

Автор і видавці наголошують на тім, що «Особлива увага приділяється розвитку 
церковно-політичної ідеології і канонічної свідомості, а також самим історичним 
обставинам, в яких те й інше мало можливість проявитися». Фактично приведений 
вислів є анотацією до книги, але надруковано на другій від титульної палітурки книги. В 
самій же книзі не розміщено окремо анотацію.    

 Г. Катюк поєднує не поєднане за народними традиціями, честю та гідністю 
людини з поваги до власного народу і суспільства й інших народів з їх суспільствами. З 
одного боку він книгу присвячує своєму другу і учителю -  «посвящается» (с. 5). С 
другого боку стверджує: «В этой книге вы столкнетесь с идеями, переворачивающими 
традиционные представления о прошлом народов Евразии. Многие нации на заре 
своего существования представляли собой не народы, а интерациональные  воинские 
ордена-сословия. Такими орденами были не только русы – московиты и моголо-
татары, но и сербы, венгры, франки и пр. Именно они положили начало многим совре-
менным нациям и государствам, в том числе и государству Российскому»; «…тюрков, 
руссов…немцев, норманов… и других так назывемых «народов» (с.4,6,241-320). 

 Це означає, що в сучасного російського «генія» - перевертня традиційних 
уявлень про минуле народів Евразії і «так назывемых «народов» (с. 6): німців, 
норманів, франків та всіх інших підготовлено його бачення про розвиток надуманої ним 
зі спільниками вже їх «справжньої» історії людства. При цьому вона розпочинається не 
з формування народу через походження роду, сім’ї, племені, фратрії з їх античними 
суспільствами народів і як пізнішої від суспільства появи певного виду держави, 
переважно в епоху існування рабовласництва, а за сучасними російськими 
політичними стандартами замовлень - від «інтернаціональних військових орденів як 
привілейованих станів» з прообразу тієї держави, що сформувалася у свій час 
російська імперія. 

Будь-яке подібне дослідження історії з держави і особливо як виду 
«интерациональных  воинских орденов-сословий» без пізнання народу та його 
суспільства є політичним прислужництвом, а не науковим дослідженням. Гуманітарні 
надбання: історії, права, політекономії, політології, філософії й інших наук давно 
дослідженнями та аргументованими висновками довели, що основою держави є 
людина, народ та їх суспільство і що держава, як суспільний вид структури, виникла 
лише на певному етапі  розвитку суспільства. Так, в основі, розвивалися народи і 
розвивається людство. Росія не була, не є і ніколи не буде винятком у давно існуючій 
закономірності розвитку соціальних явищ. 
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Коли ж повірити видуманій Г. Катюком версії, то результатом стане тупикова 
теорія і знання практики - відсутність в Росії античного суспільства. Тобто, такими 
виявляться наслідки катюківської «науки». Але вивчення правдивих літописів та 
досліджень й визнаних цивілізованою наукою правових пам’ятників,  літописів і праць 
вчених: наукову спадщину Володимира Великого, Володимира Мономаха, Ярослава 
Мудрого, Руську Правду, твір  Нестора-літописця; вчених: Феофана Прокоповича, 
Грушевського, Ломоносова, Грекова, Татіщева, Юшкова й багато інших українських і 
російських вчених, то це приведе, разом із закордонними вченими з їх дослідженнями, 
до фактів аргументовано переконливого рівня визнаних безспірних доказів і висновків.  

Стародавнє суспільство України, Росії і Білорусії існувало і названі й інші народи 
знають, що таке суспільство історично відбулося і відоме всьому світу – це стародавня 
Київська Русь і що Київ давно визнано - Матір’ю міст руських!  І ці міста тисячоліттями, 
віками й нині існують і в Україні, і в Білорусії, і в Росії. Проте сучасний російський 
шовінізм не заспокоюється і намагається загострити  відносини між народами 
протистояннями в псевдонаукових пошуках. Тут в названій книзі Г. Катюк навіть 
присвятив окремий розділ «3.2. Был ли Киев «матерью городов русских?» (с. 130-143), 
втопившись у версіях походження назв і навіть вирішив заперечувати достовірність 
фактів археологічної культури.    

«Чтобы понять, откуда все-таки взялся этноним «русь» и кто такие «собственно 
русы», не к археологическим данным надо обращаться. Нет в археологии культуры, 
считающейся русской и датируемой временами первых упоминаний о русах.» (с. 135). 
На завершення хаосу цих суджень, як кажуть у народі, «гора народила мишу»: «о том, 
что древние русы не были оседлым народом в отличие от тех же киевлян». І далі: «И 
вот у нас уже есть по русам две приметы: они не являлись по происхождению 
славянами и не были оседлым народом. Предстоит  выяснить, были ли они вообще 
«народом и какое отношение имели к Киевской земле» (с. 135). Це і є чи не головним 
катюківським «відкриттям» початку ХХІ  віку, спрямованого проти України.    
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РОЗДІЛ  2 
Цей розділ журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного» 

підготовлений редколегією спільно з Громадською організацією 
«Селянське козацтво України». До розділу включена низка матеріалів31 
щодо діяльності козацьких організацій в Україні, а також підготовлені для 
прийняття законодавчі документи, які спрямовані на відродження 
Козацтва України. 

__________________________________________________________ 
 

ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ: 
ПРОГРАМНІ ОСНОВИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
 
14 жовтня, на свято Святої Покрови, покровительниці козаків, відбулася 

історична подія в житті не лише козацького руху, а й всього українського народу. 
Вперше козацькі організації та наближені до них громадські структури провели 

з’їзд, під час роботи якого була утворена конфедеративна структура — Національна 
Спілка Об’єднане Козацтво України (скорочено - ОКУ). 

Підписана декларативна угода про співпрацю між організаціями; прийнято 
Кодекс честі козацьких організацій; вибраний Перший Гетьман ОКУ - Анатолій 
Попович, якому з’їзд, згідно з своїми повноваженнями, присвоїв чергове козацьке 
військове звання “генерал козацтва”. 

Делегатами з’їзду були представники міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних структур, зарубіжні гості. 

У роботі з’їзду взяли участь близько 250 делегатів майже з усіх областей 
України  та з інших держав. 

Численні промовці постійно підкреслювали ту думку, що козацтво ступило  на 
другу сходинку свого розвитку — об’єднавчих процесів, яких так давно чекали в народі. 

 
ВИТЯГ З УГОДИ СТВОРЕННЯ ОКУ І ПРОГРАМНІ ЦІЛІ 

 

Однією з подій, яка є віхою в історії розвитку козацького руху, поза сумнівом, 
було створення Національної Спілки Об’єднане Козацтво України (надалі - ОКУ) - 
конфедеративної структури за формою і братством за змістом. 

Одноголосно прийнятий Кодекс честі козацьких організацій - членів 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України засвідчив, що козаки поділяють 

                                                      
31  При підготовці розділу використані матеріали: «Об’єднане козацтво України. 

Програмні основи. –К., 2003 
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спільні духовні цінності та засади козацької єдності - Віри, Надії і Любові, Свободи, 
Волі, Гідності і Братерства, Духовності, Державності, Патріотизму та Народовладдя і 
вбачають свою найвищу духовну місію у захисті національних інтересів України та 
розвитку сучасної української нації. 

Козацька Спільнота добровільно бере на себе зобов’язання неухильно і 
повсякчасно втілювати принципи козацької доброчесності у діяльність козацьких 
організацій України: 

Перед Богом і Совістю, 
Перед своєю козацькою організацією та Національною Спілкою Об’єднане 

Козацтво України, 
Перед іншими козацькими організаціями, 
Перед українською нацією та громадянським суспільством, 
Перед українською державою. 
Даний документ ухвалений Першим З’їздом козацьких та громадських 

організацій 14 жовтня 2002 року є високоморальним свідченням зростання свідомості 
козацького руху в цілому, і окремих козацьких організацій та їх лідерів. 

Як відомо, 19 козацьких організацій (з них 6 всеукраїнських) створили відповідну 
Декларацію про угоду слідувати даному Кодексу честі. 

Адже слава і честь будь-якої козацької організації України - служити українській 
нації, а значить служити Україні. 

А ще бути мудрим, берегти та зміцнювати українську державу. 
Тому цілком природно, що наступними важливими документами, які створило 

ОКУ, були Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Програмна 
Заява. 

У Зверненні козаки відзначають, що держава може бути міцною, а державна 
влада ефективною лише за умов їх всебічної підтримки та взаємозбагачення через 
взаємодію з відкритим громадянським суспільством України. Будучи переконаними, що 
лише козацький рух має найглибші коріння української історії у свідомості і 
ментальності українського народу та усвідомлюючи, що головною для суспільної 
свідомості передумовою є консолідація українського козацького руху і громадських 
організацій. 

Уперше в новітній українській історії об’єдналися вільні незалежні козацькі та 
громадські організації, щоб вірою і правдою служити Україні. Об’єднане Козацтво 
відзначає, що існуюче законодавче поле є достатньою правовою основою для 
діяльності козацьких організацій. Зокрема, для козацького руху особливо важливий 
Указ Президента України “Про Національну програму відродження та розвитку 
українського козацтва при Президенті України на 2002-2005 роки”. 

Однак, на сьогодні законодавчо не вироблені матеріально-технічні та фінансові 
засади забезпечення розвитку козацького руху, а також механізми ефективної взає-
модії козацтва з державою. Тому виникає необхідність створення та прийняття Закону 
України “Про козацтво України”. 

Неможливо переоцінити можливості козацтва у формуванні і розбудові 
здорового способу життя, відповідальності за стан фізичного та духовного здоров’я 
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нації, в утвердженні національно-патріотичного духу в освіті та культурі, зміцненні 
християнської моралі. А для цього обов’язково необхідно відпрацювати механізми 
взаємодії народу і держави за ефективним посередництвом козацтва. 

Тому є доцільнім створення козацьких громадських рад у різних державних 
інституціях. укладення відповідних угод про взаєморозуміння та взаємопідтримку 
між Об’єднаним Козаитвом України. Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України та Адміністрацією Президента України. 

Ми пропонуємо: державі  - свою відкриту позицію та підтримку, козацьким 
та громадським організаціям - свою готовність до подальшої консолідації сил. 

У Програмній заяві, де представники ОКУ, аналізуючи історичні передумови та 
сучасну місію Об’єднаного Козацтва України, відзначають, що мрія про власну Соборну 
Суверенну державу здійснилась лише у серпні 1991 року через волевиявлення народу, 
що був одностайно підтверджений на всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року. 
Україна не раз, починаючи з 10 століття, в яке Київська Русь - Україна, пройшовши 
довгий та важкий шлях до своєї власної державності та незалежності, вступила 
потужною незалежною слов’янською християнською державою з власного 
національною та аристократичною елітою, з Паростками первинної демократії, з 
традиціями Народного Віча. Ця держава з часом, на жаль, не раз втрачала єдність. 
Сьогодні ми одержали шанс, який використовуємо для розбудови української 
державності вже протягом останніх 11 років. 

Але за рівнем та якістю життя Україна ще далеко не досягла мети, яку 
ставила перед собою. І Об’єднане Козацтво України вважає, що головною причиною 
є роз’єднаність національної та політичної еліти, нездатність через це усвідомити 
та бути суспільним виразником глибинних національних інтересів, що, в свою чергу, 
не дало можливості до даного часу сформувати об’єднуючу національну ідею, 
яка здатна забезпечити європейський рівень для всіх громадян України. 

Але ми знаємо, що сучасна держава може бути міцною лише дякуючи підтримці 
з боку нації та громадянського суспільства, бо нація — це дух народу, а громадянське 
суспільство — його душа. Лише зміцнивши свій дух та укріпивши душу, народ може у 
своєму національному розвитку задовольнити свою волю до самореалізації та 
створення національної ідеї. При цьому саме духовність та морально-етичні норми 
єднають народ в українську націю, а відповідно національні духовні і культурні традиції 
формують підґрунтя для національної свідомості і світосприйняття. 

Тому історична пам’ять нації та героїчний дух минулого формують сьогодення, а 
духовність сьогодення визначає майбутнє українського суспільства, держави та влади. 

При цьому ми зазначаємо, що державницька, патріотична та демократична місія 
Об’єднаного Козацтва України - обстоювати сучасну українську державу, захищати 
сучасну українську націю та відкрите громадянське суспільство України. Звідси 
найвища духовна місія ОКУ полягає у збереженні історичної спадковості, не-
розривності та єдності славного героїчного козацького минулого і сьогодення 
української держави та нації заради гідного цивілізованого майбутнього - Соборної, 
Суверенної, Демократичної, Правової, Сильної і Процвітаючої України. 

В утвердженні цієї місії головний стержень належить практичній діяльності 
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Об’єднаного Козацтва України та українських козацьких організацій. У програмі 
пріоритетів діяльності Об’єднаного Козацтва України чільне місце займають: 

1) духовна сфера, 
2) сфера державного управління та громадського самоуправління, 
3) сфера економіки, 
4) соціальна сфера, 
5) сфера національної безпеки, 
6) а також реалізація організаційних тa етичних засад ОКУ та його організацій і 

особливо консолідації громадянського суспільства України. 
Програмна заява ОКУ містить детальне пояснення програмних пріоритетів 

діяльності ОКУ у різних сферах. 
Скажемо лише, що, наприклад, розвиток української духовної культури 

мусить бути сформований на основі національних і козацьких традицій, 
християнських моральних цінностей, історичної спадщини, генетичного потенціалу 
нації. Механізми досягнення національних інтересів мусять формуватися через 
сучасний спосіб буття української нації та програм забезпечення інтересів 
української нації. Відповідно формування національного замовлення на спрямування 
та пріоритети політики держави для досягнення національних цілей та інтересів 
України. 

ОКУ усвідомлює: для того, щоб змінити спосіб життя необхідно змінити спосіб 
мислення та дії людей, а це неможливо без сучасної громадянської освіти та відповід-
ної громадянської свідомості нації, без духовної єдності через захист українських 
козацьких цінностей, утвердження принципів нової екологічної моралі у ставленні 
людини до природи. Толерантно ставлячись ДО реалій релігійного життя України, ми 
підтримуємо утворення Єдиної Української Соборної Помісної Християнської Церкви. 

Важливі питання державного управління та громадського самоуправління, які 
сприяють розбудові та захисту української нації, обов’язково пов’язані через правову і 
практичну підтримку та розвиток територіальних громад, а також їх впливу на 
державну та національну політику України з питань облаштування суспільного буття. 
Відпрацювання ефективних моделей місцевого самоврядування, створення 
національної мережі козацьких центрів правового та фізичного захисту прав 
людини, громадян, започаткування широкої громадської ініціативи, як механізму 
бюджетного фінансування організацій недержавного сектора, запровадження 
системи національного громадського контролю, розробка та прийняття нової 
редакції Закону України “Про об’єднання громадян”, який повинен відповідати 
сучасним реаліям і потребам, відпрацювання договірних взаємовідносин козацтва з 
центральними, регіональними та місцевими органами державного управління та 
державного самоуправління тощо. 

У сфері економіки ОКУ вбачає відродження козацьких традицій вільної праці на 
власній землі на основі приватної власності, відродження козацького родинного та 
громадського економічного укладу, запровадження в державі нового типу козацьких 
підприємств на основі сімейного капіталу, створення національної мережі козацьких 
ринків та відродження традицій козацьких народних промислів та ярмарків, 
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розвитку системи економічної козацької взаємодії, координації зусиль козацьких 
підприємств. 

ОКУ — за соціальну справедливість у приватному використанні праці минулих 
чи сьогоднішніх поколінь, без чого неможлива соціальна стабільність та високо-
продуктивна суспільна праця. Забезпечити соціальну справедливість через Закон 
та прийняття “Соціального Кодексу України” та відповідної постанови Уряду. 
Розробити та запровадити козацькі стандарти здорового національного способу 
життя, узагальнити досвід козацьких організацій у різних сферах діяльності, 
сприяти розвитку козацької народної медицини, козацької громадської національної 
освіти, пенсійного забезпечення козацьких родин, сприяти забезпеченню 
національних інтересів у розвитку гуманітарного потенціалу нації. 

ОКУ також за оновлення та зміцнення національної безпеки України, сприяння 
підвищенню професійності, патріотизму та духовності Збройних Сил, 
упровадження професійної козацької підготовки до служби в армії, козацьких систем і 
програм військово-патріотичного виховання та соціально-психологічної підготовки, 
запровадження альтернативної козацької служби, відпрацювання концепції та 
механізмів територіальної оборони, створення прикордонних козацьких поселень, 
розбудувати ефективну систему екологічної безпеки - чисте повітря, чиста вода, 
безпечна родюча земля - найважливіші складові екологічної безпеки нації. 

Окрім вищевказаних технологічних засад діяльності визначених даною 
Програмною Заявою та Зверненням, ОКУ вважає, що діяльність козацьких 
організацій повинна відповідати високим морально-етичним стандартам, 
слідуючи Кодексу честі. Саме ці документи і складають основу національної 
системи козацької доброчесності. Національна Спілка Об’єднане Козацтво 
України є відкритою для вступу нових членів через підписання Декларації про 
приєднання до ОКУ. 

Ми переконані, якщо опиратися не лише на Статут, а й на духовні засади 
козацького братства, то Спілка буде ефективною підтримкою української держави та 
дійовим захисником української нації. 

 

Слава Україні! 
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Національна Спілка Об’єднане Козацтво України. 
 

ПРОГРАМНА ЗАЯВА 
 

Ухвалено Першим з’їздом козацьких та громадських організацій України 14 жовтня 
2002 року 

Ми, повноважні представники козацьких організацій України - добровільних 
об’єднань українських громадян, що підписалися нижче: 

вбачаючи свою найвищу духовну місію в утвердженні природних прав, свобод і 
обов’язків Людини та Громадянина, їх честі та гідності, національних інтересів України і 
розвитку сучасної української нації; 

визначаючи головною метою своєї діяльності розбудову соборної, суверенної, 
незалежної і демократичної України, відкритого громадянського суспільства, правової, 
соціально орієнтованої держави; 

виходячи з: 
- одвічної духовності, волелюбності, патріотизму та любові до рідної землі 

українського народу; 
- споконвічного прагнення українців до власного способу життя, до свободи його 

самоорганізації та господарювання на своїй землі; 
- звитяжної тисячолітньої історії могутньої суверенної держави - Київської Русі 

(Руси - України) і з прадавності сформованої в народу власної духовної еліти 
великих княжих родів; 

- історичних традицій природного права і християнства, цінності яких відображені в 
“Повісті временних літ”, “Руській Правді”, “Слові о полку Ігоревім” та інших 
джерелах української національної культури; 

- глибоких власних та європейських традицій звичаєвого (природного) права 
місцевого самоврядування територіальних громад та самоорганізації населення; 

- героїчних традицій визвольної боротьби, козацького способу самодостатнього 
національного буття; 

- юридичних принципів демократичного суспільства і Козацької держави з 
виборною системою гетьманської влади, закріплених у Конституції Пилипа Орлика,  
що вперше в Європі й Світі запроваджувала договірний конституційний суспільно-
державний устрій для народу України або для української держави; 

- гірких уроків жертовності і боротьби за суверенність, незалежність та 
самостійність Української Народної Республіки на початку ХХ-го століття; 

- досвіду соціально-економічного і культурного само- виживання, самозбереження 
та саморозвитку української нації в умовах примусової денаціоналізації в часи 
СРСР; 

- недостатньої продуктивності та дієздатності нинішньої української держави і 
влади без ефективної політичної системи та сучасної об’єднуючої національної ідеї, 

- ґрунтуючись на засадах Духовності, Народовладдя, Патріотизму та. Державності; 
- керуючись Декларацією про державний суверенітет України (1990), Актом 

незалежності України (1991) та Конституцією України (1996); 
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будучи переконаними, що лише козацький рух: 
- історично виник як народна відповідь на виклики часу та спосіб боротьби 

проти національного поневолення та поработіння і що саме козацтво сформувало 
основу сучасної української нації і вперше втілило в життя її право на самовизначення 
на засадах Свободи і Демократії; 

- має найглибше прадавнє коріння духовних, історичних, національно-
культурних та суспільно-політичних передумов і демократичних державотворчих, 
націотворчих та елітотворчих традицій; 

- об’єднує генетичний потенціал духовної єдності та саморозвитку української нації 
і громадянського суспільства України; 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом та 
власною совістю за історичну долю України, за єдність державницької волі української 
нації; 

заявляємо про створення - 
Спілки об’єднань громадян - Національна Спілка Об’єднане Козацтво України 

 

Розділ І 
ІСТОРИЧНА ТА СУЧАСНА МІСІЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Київська Русь (Русь-Україна) пройшла довгий та важкий, рясно политий 
потом і кров’ю, шлях до власної державності та незалежності. З другої половини 
першого і початку другого тисячоліття Київська Русь виступала як потужна, 
незалежна, єдина слов’янська, княжа й християнська європейська держава з 
власною національною духовною та аристократичною елітою великих княжих 
родів, що були джерелом політичної волі до власної державності і суверенності. 
Державою з традиціями демократії і громадянськості, Народного Віча, з 
високим духом волелюбності, працелюбності та патріотизму свого народу, з 
духовною єдністю еліти, що цементувала єдність народу і гартувала міць та 
берегла незалежність держави, започаткувала основи кодифікованого природного 
і звичаєвого права у “Руській Правді”, заклала правові засади міжнародної 
співпраці та договорів з Візантією, Францією й іншими державами. І це були 
справжні цивілізовані витоки для формування сучасної української держави. 

Але з часом національна еліта втратила єдність. Спричинений цим розбрат у 
суспільстві сприяли зовнішнім військовим навалам, що призвело до ослаблення і, 
зрештою, втрати власної національної еліти, а відтак і держави. Саме тому в початку 
другого тисячоліття закінчується княжа доба в історії державності України. Проте 
могутнє цивілізаційне коріння духовності українського народу, що сягає глибин 
Трипільської, Черняхівської, Зарубинецької культур та ще більш віддалених 
праісторичних витоків стародавньої української етноспільноти, забезпечило 
життєздатність і самодостатність української нації. 

З середини другого тисячоліття відроджуються процеси національного 
самоусвідомлення та самоствердження, і кращі представники українського народу 
очолюють боротьбу за самовизначення української нації. Вони ведуть звитяжну 
героїчну боротьбу, породжують козацький спосіб життя і традиційне 
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українське суспільство вільних громадян та власну Козацьку державу — 
демократичну європейську державу з виборним місцевим самоврядуванням, 
виборною генеральною старшиною і гетьманською владою. 

Це була козацька доба. Доба збереження прадавніх українських традицій, 
доба наповнення козацьким змістом природного права і звичаїв — велична 
доба духовного і національного самовизначення, демократичного розвитку і 
державотворення. Відроджене цією добою українське суспільство та Козацька 
держава століттями стояли на захисті України від зовнішніх та внутрішніх 
ворогів, створювали умови для розвитку національної еліти, які відтворювали прита-
манну народові духовність та єдність української нації, формували політичну волю до 
соборності і незалежності її держави. Юридичним досягненням козацької доби 
щодо демократичного устрою козацької держави - України стали ідеї 
українських гетьманів Івана Мазепи та його спадкоємця Пилипа Орлика. Ці ідеї 
юридично закріплені в Конституції 1710 року. 

Але, здобувши надлюдською ціною жертовності і крові власну Козацьку 
державу, Україна потрапляє у вогнище загарбницьких навал, антиукраїнських 
військових та політичних союзів, що ведуть до втрати єдності, 
спричиняють національний розбрат. І цей розбрат навіть більшою мірою, ніж 
несприятливість зовнішніх обставин, призводить до втрати незалежності 
української державності та завдає нищівного удару по самосвідомості й 
духовності українців. Важка ніч руїни нависла над українською нацією, її свободою 
та гідністю, національною державністю та культурою. І все ж внутрішній 
національний дух українців живе і бореться, готується до волі та свободи. 

А пізніше могутні глибинні внутрішні потенції самодостатності українського 
народу, незважаючи на надзвичайно важкі обставини зовнішньої агресії Першої 
світової війни та внутрішнього розбрату, спровокованої більшовизмом бра-
товбивчої громадянської війни, спричинили нове відродження державності у 
формі Української Народної Республіки (УНР). Новостворена Республіка у важкій та 
нерівній боротьбі захищає свою державність як проти зовнішніх, так і внутрішніх 
ворогів. Чужоземні навали ще більше руйнують та пригнічують і без того понищену 
та асимільовану російським царатом українську еліту, її національні й духовні сили. 
Тому УНР спіткала та ж доля, що й Козацьку державу - втрата власного 
державного суверенітету та незалежності. 

Без власної держави протягом майже всього XX століття Україну переслідує 
надзвичайно трагічна для національної духовності та самосвідомості доля: 
Брест-Литовський мир, розшматування території України внаслідок імперської 
російсько-німецької політики, фактично примусове входження України до складу СРСР 
й інші згубні наслідки. Так, за переписом населення 1929 року українців налічува-
лося 81млн. 195тис. (без Західної України, Буковини та Закарпаття), а росіян 
майже на три з половиною мільйони менше -77 млн. 791 тис. Українська 
волелюбність і цей факт викликають вир небаченого за наслідками більшовицького 
етноциду: переслідувань, репресій, проведення жорстокого класового поділу 
населення, спланування штучного голодомору, виселення українців з їх 
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споконвічної території тощо. В часи Другої світової війни Україна, як і в Першу 
світову війну, стає її епіцентром найбільших битв. У вирі вій- ни гине кожний 
четвертий українець. Повоєнний період супроводжується новою хвилею 
переслідувань, репресій та голоду. Все це трагічно впливає на єднання народу та роз-
виток національної еліти, завдає непоправної шкоди духовності українського народу і 
його одвічному національному способу життя. За переписом населення 1979 року 
українців вже значилося лише 42 млн. 347 тис. (із Західною Україною, Буковиною 
та Закарпаттям), а росіян 137 млн. 347 тис. 

Українську націю винищували фізично, збіднювали генетично, руйнували 
ідеологічно, деморалізували і доводили до духовної деградації. 

Але й у ці роки національної руїни могутній народний організм накопичував 
духовні сили нації, збагачував свій досвід Суспільно-економічного та 
національно-культурного самовиживання, самозбереження та саморозвитку. 
Найкращі інтелектуальні сили народу готували підґрунтя для відродження й 
формування патріотичної національної еліти, здатної виконати свою високу 
духовну місію — місію утвердження самодостатності української нації, 
одвічної волі та тисячолітньої мрії народу України про відтворення власного 
українського суспільства, соборної, суверенної та незалежної держави. 

Духовною опорою нації стає формування національної ідеології у боротьбі 
за незалежність України та конституційних методів державотворення через 
вибори органів народовладдя. Мрії, що здійснилися наприкінці XX століття 
прийняттям 16 липня 1990 року Верховною Радою України Декларації про 
державний суверенітет України. День16 липня стає Національним Святом 
України-Днем незалежності України. На державний переворот в Москві 19-21 серпня 
1991 року Україна відповідає прийняттям 24 серпня 1991 року Акта незалежності 
України. Акта, що ґрунтувався на Декларації від 16 липня 1990 року. Це був 
прояв волі української еліти, втіленої в вищезазначених доленосних документах. Саме 
ця воля була підтверджена абсолютною більшістю народу України (96,2%) 1 
грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі. 

Відбулося єднання віри у великі можливості України та у духовні сили її 
волелюбного народу, віра у власну долю вільного майбутнього. Реалізувалася 
надія на те, що лише дієздатна духовна еліта та правова держава можуть 
створити ефективну владу та необхідні умови для цивілізованого 
національного способу буття українського народу. Того способу, що є суттю 
сучасної об’єднавчої національної ідеї, реалізація якого здатна забезпечити 
європейський рівень та якість життя для всіх українських громадян. 

У третє тисячоліття Україна увійшла самостійною, суверенною і 
незалежною, визнаною Світом державою. І хоча за 12 років для розбудови української 
державності зроблено чимало, але за рівнем та якістю життя народ України опинився 
далі від мети, до якої тоді прагнула нація, ніж це було у 1990 році. Чому так сталося? 

Об’єднане Козацтво України як сила, що успадкувала козацькі чесноти і 
традиції, духовність і патріотизм зберігає і несе в собі життєвий досвід, 
козацьку пам’ять та національну свідомість щодо історичних причин 
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становлення та занепаду української держави, захисту її Соборності, 
Суверенності і Незалежності стверджує: 

Головна причина низької дієздатності та ефективності сучасної української 
держави і влади є наслідком несамодостатності її роз’єднаної національної та 
політичної еліти і відсутності духовної та національної єдності українського 
народу. Через свою розпорошеність у суспільстві, відсутність елітоформуючих та 
елітоконцентруючих інституцій, справжня національна еліта позбавлена 
суспільних можливостей та механізмів, щоби стати громадянським 
виразником сенсу буття глибинних інтересів української нації. Наближені до 
влади найбільш спритні пристосуванці, що вміють лише ділити для себе, 
обділяючи народ, протиправно допущені до загальнонародних і державних 
ресурсів, не дають сформулювати об’єднуючу суспільство національну ідею. 
Ідею способу буття сучасної української нації, здатної забезпечити духовну 
самореалізацію кожного як умову добробуту всіх. 

Відсутністю єдності національної еліти та українського народу скористалася і 
користується тепер значна частина віджилої бездуховної адміністративно-
командної системи, державного чиновництва та спритних ділків від політики 
та економіки, які вчинили підміну поставленої і закріпленої мети в Декларації про 
державний суверенітет України. Замість виконання її положень про 
Народовладдя, гармонійного поєднання Державного суверенітету і Суверенітету 
українського народу з метою утвердження прав і свобод для всіх громадян України, 
державу розбудовано як самоціль та засіб досягнення лише приватних 
корисливих інтересів. Як прямий результат цього відхилення - місце української 
національної держави у захисті інтересів всіх громадян, зайняла держава 
неправового перерозподілу спільного багатства України на користь тих, хто 
здійснив це антидеклараційне і антиконституційне відхилення від виконання 
об’єднаної волі всього народу України. Народний інтерес перетворено в приватний 
інтерес можновладців та найбільш наближених до них фінансово-політичних 
груп. Замість національних інтересів усіх громадян України, держава стала 
захисником вигоди корумпованої меншості. 

Саме тому руйнується козацька духовна єдність нації, знецінюється 
серед громадян патріотизм і відданість Україні, штучно заполітизовується 
держава, втрачається суспільна ефективність її влади. Внаслідок цього 
зменшується населення України, погіршуються умови життя людей, постає 
найстрашніша загроза - деградація генофонду української нації. 

Об’єднане Козацтво України заявляє: 
• існуюча політична система взаємовідносин держави з нацією та 

громадянським суспільством перетворилася в домінування держави та влади 
над народом, що унеможливило процеси не тільки розширеного, але й 
простого відтворення життя; 

• без глибокої реформи політичної системи неможливо запровадити 
сучасний суспільний демократичний устрій, який би базувався на основі балансу 
інтересів людини, родини, громади, української нації, громадянського 
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суспільства з державою в інтересах прав та свобод людини і громадянина, а 
не домінуванні держави над ними; 

• реформа політичної системи повинна покласти в основу реальне 
народовладдя, що ґрунтується не тільки на розподілі державної влади (на 
законодавчу, виконавчу і судову гілки), але й забезпечує розподіл суверенітетів в 
Україні: Суверенітет особистості, Національний та Політичний суверенітети 
суспільства та їх гармонійну взаємодію з Державним суверенітетом. Лише такий 
баланс та єдність суверенітетів створить єдиний простір забезпечення 
реальних прав і свобод людини і громадянина. Це і буде простором суверенітету 
Особистості і суверенітету Українського народу - простором реального 
Народовладдя; 

• Україна нашої козацької мрії — це устрій, де держава слугує людині, а не 
володарює над нею, а громадянське суспільство має верховенство над 
державою у визначенні сенсу, мети та цілей національного розвитку; 

• верховенство держави — це законодавче забезпечення і беззастережне 
виконання законів, захист життєдіяльності українського народу, прав і свобод людини і 
громадянина, здійснення державної . політики національного розвитку; 

• людина - суспільство - держава є формулою основних засад громадян-
ських пріоритетів національної ідеології, які є взаємодоповненням, 
взаємозбагаченням та взаємодією ідеології духовної енергетики української нації та 
громадянського суспільства України; 

• основа всієї козацької ідеології - слугування козацькому способу життя на 
основі суверенітету Особистості та консолідованої політичної волі Суверенітету 
Українського народу. 

Кращі періоди історії державності України та героїчної боротьби українського 
козацького руху переконливо доводять, що найвищий інтерес народу, який усвідомив 
себе нацією, полягає у захисті своєї незалежності через розбудову сучасного устрою 
суспільства та власної держави А народ, який вивищився у розвитку своєї духовної 
єдності та суспільної свідомості до рівня цивілізованої нації, здатний політично 
формувати відкрите громадянське суспільство - суб’єкт національної політики і 
державотворення. Тільки тоді він стає головним будівничим сучасної міцної україн-
ської правової держави. Саме так нація реально будує сучасну політичну та 
правову систему і державу, яка має їм слугувати та їх захищати. Бо правова і 
політична системи - це становий хребет і тіло нації. А ідеологія нації - це дух 
народу. Громадянське суспільство - його душа. І не може бути міцним тіло, коли 
безсилий дух та немічна душа. 

Укріпити душу, зміцнити дух Українського народу, бути виразником і захисником 
української нації - усіх громадян України, незалежно від їх національної та расової при-
належності, їх суспільного стану і ставлення до держави і суспільства, влади і політики. 
Об’єднане Козацтво України вбачає в цьому - найвище покликання! 

Лише висока духовність Українського народу, національно свідомі громадяни, 
консолідовані розмаїттям своїх законних інтересів, здатні створити відкрите 
громадянське суспільство України та правову державу. Разом і лише в єдності вони 
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зможуть сформувати сучасну національну ідею, спроможні на її ґрунті консолідувати 
національну і політичну еліту, модернізувати політичну систему та розбудувати 
сучасну дієздатну й ефективну українську владу. Це - суспільство пріоритету прав 
і свобод людини та громадянина на основі реального народовладдя. 

Тому духовна, патріотична та демократична місія Об’єднаного Козацтва України 
- захищати українську націю та відкрите громадянське суспільство України. 

Утвердження цієї місії - головний стрижень практичної діяльності Об’єднаного 
Козацтва України та українських козацьких і громадських організацій через триєдність: 
від національної свідомості через громадянськість сучасної української нації - 
до ефективної української правової держави. 

Саме така єдність: СВІДОМІСТЬ - НАЦІЯ - ДЕРЖАВА є сучасним дороговказом 
Об’єднаного Козацтва України: 

Від козацької держави у минулому - до української держави майбутнього! 
 

Розділ 2 
ІДЕОЛОГІЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є духовним братерством 
українських козаків та всіх вільних, національно свідомих людей з високим рівнем 
християнської моральності, духовності, патріотизму та почуттям власної честі й 
гідності. Головні цінності, що складають духовний стрижень особистості 
українського козака, формували віковічно та формують нині його природні права - 
це: СВОБОДА, ДУХОВНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ. 

Свобода - невід’ємне від людини природне право на життя та гідні людини 
умови життєіснування, необхідна передумова для прояву та здійснення її волі у своїй 
практичній діяльності. Природне право поєднує права, свободу і обов’язки людини в 
єдине ціле, вивільняючи умови для са- мореалізації власного творчого потенціалу, 
здатності до саморозвитку та спрямування їх на Добро і Благо. Бо Благо - це найвище 
Добро. Добро в самодостатності та самоство- ренні. Добро духовного зростання, 
духовної єдності, патріотизму та братерства. 

Свобода без духовності та природного права людини руйнує і знищує сенс 
людського земного життя, торує шлях свавіллю та егоїзму індивідуального 
споживацтва. Егоїзм спрямовує діяльність людини виключно на матеріальну вигоду, а 
не духовне Добро, а відтак - призводить до деградації особи та українського 
суспільства в цілому. Бо бездуховність - це шлях до нового поработіння українства. 
Вона вбиває все найкраще і найцінніше, що є в українській нації: козацький дух, 
свободу, волю, честь, гідність, цілеспрямованість, наполегливість, 
працелюбність та патріотизм. 

Воля козака - це його здатність захищати природне право людини і 
громадянина. Воля - це життєва місія! 

Щастя козацької Свободи - йти життєвою дорогою своєї Волі. Це позитивний 
результат виконаної Волі, бо в ній - козацька доля. Щаслива доля - козацька воля ! 

Гідність і козацька честь - це духовне усвідомлення рівноправності свободи 
волі кожної людини. Власна честь і гідність - це духовна самоповага та повага до 
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інших, природній стан і природне право українського козака, для якого: 
Немає Гідності без Волі. Без Свободи Немає Волі. В триєдинстві - Щастя й Долі. 

 

Розділ З 
ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Від імені козацьких та громадських організацій України Об’єднане Козацтво 
України: 

• виходить з історичної, духовної, природноправової, елітоформуючої, 
державотворчої, націозахисної та суспіль- но-консолідуючої МІСІЇ', 

• здійснює наукові дослідження справжньої української історії; 
• запроваджує освітні програми вивчення минулого та сучасного України 

на основі наукових досягнень; 
• визначає головну мету своєї діяльності як реалізацію і захист прав, 

свобод та обов’язків Людини і Громадянина, розвитку відкритого громадянського 
суспільства, розбудову соборної, суверенної, незалежної і демократичної, соціально 
орієнтованої та правової української держави; 

• виконує козацькі заповіти та ідеологію єдності, положення, які закріплені в 
Козацькій Конституції Пилипа Орлика - “встановлення спокою, вольності у ладу на 
Україні”, бо споконвіків „не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі 
козацтво, єсть то істеє братство, куди кожен пристаючи був братом” іншим; 

• усвідомлює, що досягнення цієї мети можливе лише за умови відродження 
вільного козацького духу єднання української громадянськості та відновлення 
справжнього історичного поступу України від найдавніших до найновіших часів; 

• проголошує базові програмні пріоритети діяльності Національної 
Спілки Об’єднане Козацтво України.У духовній сфері 

1.1. Формування на основі національних та козацьких традицій і тенденцій 
сучасного розвитку природного, генетичного, економічного та гуманітарного потенціалу 
української нації “Концепції Національних інтересів України”. 

1.2. Консолідацію духовної еліти нації в інтересах формування сучасного 
способу буття української нації на основі Української доктрини “Національна ідея Украї-
ни”. Доктрини як єдиної комплексної основи для подальшого прийняття Національних 
пріоритетів та Програм забезпечення життєвих інтересів української нації і розвитку 
сфер життєдіяльності українського народу, як національне замовлення громадян на 
спрямування та пріоритети політики держави задля досягнення національних цілей в 
інтересах України. 

1.3. Розвиток мережі козацьких центрів духовної, наукової та громадянської 
освіти з метою формування національно-громадянської самосвідомості. 

1.4. Захист та підтримка як традиційних українських козацьких та інших 
громадянських суспільних цінностей та інституцій єднання: 

а) утвердження принципів співеволюції Людини і Природи до співіснування та 
саморозвитку; 

б) рівноправності Людини і Громадянина всіх національностей; 
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в) поваги до християнської моралі, інших віросповідань; 
г) створення гідних людини умов розвитку родини та місцевої громади; 
д) участі України у співпраці з усіма державами сучасного глобалізованого 

світу. 
1.5. Визнання і повагу всіх релігій, конфесій, віросповідання та релігійно-

культурних традицій різних народів і національностей, які проживають на території 
України, толерантне ставлення до реалій релігійного життя в Україні. Об’єднане 
Козацтво України зобов’язане відтворити та підтримати історично визнану Соборну 
Українську помісну православну церкву. 

 

2. У громадському та державному управлінні 
2.1. Конституційного визначення статусів та механізмів взаємоєдності між 

гілками влади на основі народовладдя (розділ другий Декларації про державний су-
веренітет України) для реальної і творчої участі народу в управлінні суспільством і 
державою. Тобто привести управління суспільством і державою у відповідність з 
Декларацією і статтею 5 Конституції України: “Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ”. 

2.2. Сприяння розбудові та захисту української нації та громадянського 
суспільства України через: 

а) правову, науково-методичну і практичну підтримку самодостатності та 
розвитку територіальних громад, а також у реалізації їх зусиль із метою дієвого 
впливу на національну та державну політику України з питань облаштування спільного 
буття та розвитку української нації; 

б) відпрацювання ефективних сучасних моделей місцевого 
самоврядування, що у гармонійній взаємодії з системою державного 
центрального та регіонального управління слугуватимуть основою стабілізації та 
сучасного розвитку України; 

в) формування ефективних механізмів козацького захисту прав місцевих 
громад і громадських об’єднань та закріплення їх у статутах територіальних громад; 

г) сприяння формуванню громадянського суспільства України, захист прав 
його структур та інституцій, створення в усіх регіонах національної мережі козацьких 
центрів захисту прав людини, громадян та їх об’єднань; 

д) формування та захист національної мережі незалежних від держави та 
бізнесу ресурсних центрів всебічного забезпечення діяльності громадянського суспі-
льства України, мультимедійних інформаційно-аналітичних, науково-дослідницьких та 
культурно-освітніх інституцій; 

е) започаткування широкої громадської ініціативи з метою відпрацювання 
механізму бюджетного фінансування організацій недержавного сектора у межах до 1% 
бюджетів усіх рівнів із запровадженням системи національного громадянського 
контролю за спрямуванням та фінансуванням діяльності громадських об’єднань; 

є) відпрацювання договірних взаємовідносин козацтва з центральними, 
регіональними та місцевими органами державного управління та місцевого са-
моврядування через створення Козацьких громадських (координаційних) Рад при Пре-
зидентові України, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів України і відповідних місцевих 
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радах; 
ж) введення інституту постійних представників Об’єднаного Козацтва 

України при центральних, регіональних та місцевих органах державної влади та мі-
сцевого самоврядування; 

з) узагальнення та законодавче забезпечення сучасної державотворчої та 
націотворчої місії козацтва через прийняття Закону «Про Об’єднане Козацтво 
Украни» 

 

3. У сфері економіки 
3.1. Відродження в сучасних умовах козацького способу господарювання, 

козацьких традицій вільної праці на власній землі на себе, свою родину, а відтак - на 
громаду та державу через систему прогресивного оподаткування на рівні розвинутих 
цивілізованих країн. 

3.2. Відтворення козацького родинного та громадського економічного укладу, 
утвердження прав родинного капіталу, запровадження в державі нового типу козацьких 
підприємств на основі сімейного капіталу з по- відомчим принципом спрощеної 
державної реєстрації та цивілізованого оподаткування. Створення національної мережі 
козацьких ринків та відродження традицій козацьких народних промислів та ярмарок. 

3.3. Розвиток системи економічної козацької взаємодопомоги та взаємної 
підтримки - справді народної економіки, що ґрунтується на кооперації зусиль козацьких 
підприємств у виробничій, науково-технічній, фінансово-кредитній, збутовій та 
споживчій сферах. 

3.4. Створення власної козацької фінансово-банківської, страхової та пенсійної 
недержавної інфраструктури - Козацьких банків, Козацьких пенсійних, гарантійних та 
інвестиційних фондів тощо. 

3.5. Сприяння ефективній підтримці національного товаровиробника, розвитку 
малого і середнього підприємництва. 

3.6. Боротьба проти корумпованості, монополізму та олігархізму, захист усіма 
законними засобами ринкового середовища вільної конкуренції. Створення національ-
ної мережі козацьких центрів захисту підприємництва та вільного ринкового 
середовища. 

3.7. Ініціативна розробка правового забезпечення спрощених підприємницьких 
форм економічної взаємо- та самодопомоги населення через прийняття Закону 
України “Про народну економіку України”. 

 

4. У соціальній сфері 
Забезпечити реальне наповнення та механізми державних гарантій утвердже-

ння в українській державі та суспільстві християнських принципів соціальної спра-
ведливості: “Кожному - згідно його прав і справ”. Не можуть привласнювати пло-
ди, даровані Богом усім чи створені працею минулих поколінь ті, хто не дав за це наро-
ду України справедливої компенсації: матеріальної, виробничої, фінансової або 
інтелектуальної. 

Взяти активну участь в утвердженні соціальної справедливості у приватному 
використанні результатів праці минулих чи сьогоднішнього поколінь, у захисті і 
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забезпеченні продуктивної здатності майбутніх поколінь. Результати та хід 
приватизації - під громадський контроль нації. Бо нинішня держава та її чиновники 
через приватизацію продають те, що належить не їм, а всьому Українському народові. 
Правова держава мала б берегти та примножувати національне багатство свого 
господаря - народу України, а нинішня марнує його та за безцінь продає слугам від 
народу, поки самого господаря приспано. 

Впроваджувати ідеологію, що саме народ - справжній господар - і повинен 
звіряти кожний державний акт приватизації і виправляти порушені принципи соціальної 
справедливості у компенсації суспільству реальної вартості, отриманої в приватне 
користування із скарбниці загальнонародної власності. Необхідно компенсувати 
знецінені державою заощадження за рахунок земельних ділянок у місті і селі - це один 
з найшвидших шляхів вирішення надзвичайно гострої суспільної проблеми. Вже ці 
заходи дозволять відродити економічну основу, зокрема, і Козацького господарського 
укладу життя в цілому 

4.1 Утверджувати справедливість у приватному використанні результатів праці 
минулих поколінь українського народу, без чого не можлива соціальна стабільність та 
сьогоднішня високопродуктивна суспільна праця. 

4.2. Реалізовувати соціальну справедливість сьогодення - у справедливу 
ринкову вартість праці та гарантований мінімум погодинної оплати, у вільній праці на 
себе з вільним використанням її результатів. 

4.3. Забезпечити соціальну справедливість майбутнім поколінням через 
законотворчу участь подання законопроектів для прийняття Верховною Радою України 
“Соціального Кодексу України”. Для виконання цих завдань Об’єднане Козацтво 
України здійснює: 

а) розробку та запровадження козацьких стандартів здорового національного 
способу життя. Узагальнює досвід козацьких організацій масової спортивно- 
оздоровчої роботи, козацьких змагань та забав. Сприяє створенню широкої мережі 
масового спортивно- оздоровчого руху, фізичного та духовного гарту українського 
народу через ініціювання, запровадження та проведення в Україні Національних 
Козацьких спартакіад та Народних олімпійських ігор; 

б) розвиває козацьку народну медицину та профілактику здоров’я нації, 
становлення козацьких систем медичного страхування, запровадження національної 
громадської політики охорони здоров’я українського народу; 

в) розробляє та втілює в життя концепцію козацької громадської національної 
освіти, зорієнтованої на розвиток свобод, волі, національної гідності і духовності 
людини на основі засад та принципів козацької педагогіки; 

г)  відпрацьовує власні пропозиції щодо пенсійного забезпечення членів 
козацьких родин на основі козацьких підприємств, організацій та підприємств народної 
економіки, а також програм фінансово-кредитної підтримки молоді; 

д) реально запроваджує систему національних інтересів у сфері науково-
технічного та культурного розвитку. Бере під козацький громадський захист національ-
не книговидавництво, засоби масової інформації, національне кіновиробництво, 
проведення козацьких кінофестивалів та фестивалів народної творчості; 
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е) створює механізм забезпечення національних інтересів із розвитку 
гуманітарного потенціалу нації, запроваджує ефективні соціальні технології 
формування гуманітарного капіталу через розробку та прийняття “Національної 
доктрини гуманітарної політики України”. 
 

5. У сфері національної безпеки 
Ініціювання оновлення „Концепції національної безпеки України” з урахуванням 

“Концепції національних інтересів України” та сучасної “Оборонної доктрини України”. 
За принципами: а) не виводити національні інтереси з потреб національної безпеки 
України, а, навпаки, - поставити національну безпеку на службу національним 
інтересам України; б) відпрацювання ефективних механізмів взаємодії Об’єднаного 
Козацтва України з органами державного управління та їх правового закріплення через 
підписання відповідних Угод про взаємодію з Міністерством Оборони, Прикордонними 
військами, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Радою національної 
безпеки і оборони, іншими силовими міністерствами та відомствами України. 

5.1  Сприяння підвищенню професійності, патріотизму, духовності та 
ефективності Збройних Сил України через: 

а) систему професійної козацької допризовної підготовки молоді до військової 
служби; 

б) запровадження козацьких систем і програм національного військово-
патріотичного виховання і соціально-психологічної підготовки на базі військових ка-
федр та факультативних курсів вищих навчальних закладів України; 

в) сприяння створенню, супроводу та шефству Об’єднаного Козацтва України 
над армійськими козацькими підрозділами Збройних Сил України; 

г) запровадження альтернативної системи козацької служби. 
5.2. Розроблення Національної козацької програми сприяння підвищенню 

обороноздатності України за рахунок: 
а) детального відпрацювання концепції та механізмів територіальної оборони; 
б) створення прикордонних козацьких поселень; 
в) використання козацького потенціалу для переведення особового складу 

Збройних Сил переважно на професійну основу та соціальної адаптації звільнених у 
запас. 

5.3. Розбудовування ефективної системи екологічної безпеки і безпеки 
життєдіяльності через: 

а) перегляд існуючого нормативно-правового поля захисту і відновлення 
довкілля з метою його приведення у відповідність до сучасних стандартів передових 
цивілізованих країн світу; 

б) широке втілення в життя козацько-громадянського контролю довкілля, 
екологічну паспортизацію засобів виробництва та технічних виробів, незалежні екоекс- 
пертизи, догляд за екобезпекою технологій, промислових виробництв, усіх видів 
діяльності та поведінки населення; 

в) паспортизацію технічних виробів за критеріями екозабруднення і екобезпеки; 
г) введення в практику екологічної діяльності інституту козацьких громадських 
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інспекторів з охорони довкілля; 
д) участь у впровадженні в практику системи екологічного моніторингу, моде-

лювання і прогнозування еко- загроз та надзвичайних ситуацій з метою ефективного 
використання запобіжних заходів; 

е) розробку та участь у втілення в життя проектів і програм рекультивації 
земель та відновлення довкілля. 

 

6. У сфері міжнародних відносин 
Національна Спілка Об’єднане Козацтво України в інтересах миру, злагоди та 

щастя людей: 
враховує значний історичний внесок, що зробила Київська Русь, українство та 

козацтво у цілому в боротьбі із загарбницькими азіатськими навалами для становлення 
та розвитку Європи; 

узагальнює багатовіковий досвід широкої міжнародної діяльності та героїчної 
боротьби за свободу і самодостатність української нації, за соборність і незалежність 
української держави; 

усвідомлює гіркі уроки цієї боротьби, цінність (нерідко і небезпеку) міжнародних 
союзів; 

розвиває глибоку козацьку переконаність - традицію, започатковану ще 
прагненням Богдана Хмельницького до створення Союзу Європейських держав в 
інтересах утвердження всеєвропейської свободи всіх народів; 

шанує традицію, що викликана надіями і життям багатьох поколінь українців у 
минулому та видатних представників української нації в нові часи; 

розуміє, що саме традиції, які ґрунтуються на засадах свободи, рівноправності, 
справедливості та добросусідства визначають сучасне та майбутнє України у 
поєднанні з європейською історичною місією, Об’єднане Козацтво України у сфері 
міжнародних відносин зобов’язується: 

6.1. Обстоювати європейську спрямованість української зовнішньої політики та 
практичними діями підтримувати курс держави на євроінтеграцію і повноправне 
членство України в Євросоюзі. 

6.2. Виходити з розуміння надзвичайної важливості для майбутнього Європи і 
світу та загальноцивілізаційного значення питання сучасного способу життя і культури 
слов’янської спільноти, глибокого історичного коріння та новітніх тенденцій, інтеграцій 
та глобалізацій, пам’ятаючи як світлі, так і трагічні сторінки спільного минулого, 
сприяти проведенню політики української держави на розвиток справжньої 
гуманістичної, політично виваженої співдружності незалежних та суверенних 
слов’янських держав і націй. Співдружності, як добровільної спілки рівних із рівними на 
основі балансу інтересів націй задля національного саморозвитку всіх та кожного, а не 
домінування одних за рахунок інших. 

З цією метою: 
а) підтримувати міжрегіональну і міжнародну співпрацю органів місцевого 

самоврядування та територіальних громад, поширювати теорію і практику українського 
козацького самоврядування; 

б) ініціювати та розвивати форми міжнародної співпраці козацьких організацій 
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слов’янських держав (спільні проекти, науково-практичні конференції, з’їзди, тощо). 
6.3. Здійснювати утворення та розвиток постійних або тимчасових структур та 

інфраструктури широкої міжнародної економічної співпраці козацьких організацій. 
 

Розділ  IV   
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

1. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є юридичною особою - 
конфедерацією за формою асоціації самостійних козацьких організацій - об’єднань 
громадян. Кожна з цих організацій є юридичною особою відповідно до чинного 
законодавства України. 

2. Входження до Національної Спілки не пов’язано з жодними обмеженнями 
статутних прав юридичної особи будь-якої козацької організації - члена спілки. 

3. Організаційно-технологічна мета спілки - об’єднання ресурсів можливостей 
козацьких та громадських організацій в рамках спільної стратегії програмних дій. 

4. За своєю суттю Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є духовним 
братерством, зорієнтованим не стільки на захист приватних або корпоративних 
інтересів кожної з організацій - членів Спілки, скільки на утвердження загального 
суспільного блага всіх - духовної єдності Українського народу та національного 
способу його сучасного буття, захисту національних інтересів України, розбудови 
української нації та громадянського суспільства України. 

5. Окрім організаційно-технологічних засад діяльності, визначених цією Про-
грамною заявою та Статутом Національної Спілки Об’єднане Козацтво України, діяль-
ність кожної з організацій - членів Спілки повинна задовольняти високим морально-
етичним стандартам, визначеним Кодексом честі козацьких організацій України. 

6. Наявність цього Кодексу у сукупності з Програмною Заявою та Статутом 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України складає основу Національної 
системи козацької доброчесності та суттєвим чином відрізняє Спілку від інших 
конфедеративних або федеративних громадських об’єднань України. 

7. На основі дотримання Кодексу честі козацьких організацій має здійснюватись 
саморегуляція ефективності діяльності козацьких організацій. 

8. Спілка є відкритою для вступу нових членів, які, окрім традиційних заяв про 
прийняття до лав Об’єднаного Козацтва України, підписують Декларацію про 
приєднання до Національної системи козацької доброчесності на основі Кодексу честі 
козацької організації України. 

 

Розділ  V  
ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 

1. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України, обстоюючи понад усе 
духовну єдність української нації в соборній та суверенній українській державі, 
переконана, що це можливо лише на громадянській платформі сучасної національної 
ідеї загального блага всіх. Партійні платформи політичних сил є лише частковостями 
на цьому тлі. Громадські ж організації, зазвичай, вбачають головну мету своєї 
діяльності лише у захисті законних інтересів своїх членів. 
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2. Нація - це сукупність усіх громадян України. Це народ України, об’єднаний у 
територіальні громади. 

3. Самодостатність територіальних громад - єдиний шлях до самодостатності 
української нації. Об’єднане Козацтво України вбачає свою роль в обстоюванні та 
захисті прав територіальної громади на свої самодостатність та самоврядування. 

4. Незалежність органів місцевого самоврядування від держави та один від 
одного в межах єдиного правового поля, повинна бути доповнена координацією їх 
діяльності в рамках єдиної національної стратегії. І допоки місцеве самоврядування не 
буде мати єдиного консолідованого органу 

- авторитетного та відповідального соціального партнера держави, воно буде 
відігравати другорядну та допоміжну роль у системі устрою влади. 

5. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України виступає за самоорганізацію 
органів місцевого самоврядування в єдину юридичну особу - єдиного партнера 
держави та його вищий орган - Національний конгрес місцевого самоврядування, 
як суб’єкта та носія національного суверенітету, як одного з основних видів 
конституційного верховенства права, як утвердження місцевого самоврядування для 
законодавчого визначення політики облаштування буття нації. 

6. Об’єднане Козацтво України обстоює право громадянського суспільства 
України на верховенство захисту прав, свобод і обов’язків людини та громадянина у 
визначенні національних інтересів, політичних пріоритетів і змісту політичного 
замовлення на формування державної політики. Це верховенство і є основою змісту 
політичного суверенітету української нації - головною метою існування 
громадянського суспільства України. 

7. Громадянська місія ОКУ - сприяти, підтримувати та захищати правове, 
конституційне визначення політичного суверенітету та утвердження його через 
повноваження і функції вищого органу громадянського суспільства - Національного 
Конгресу Громадянського суспільства України. 

8. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України згуртована не тільки статутно, 
але й духовно, зі своїм морально-етичним Кодексом честі козацьких організацій в єдину 
Національну систему козацької доброчесності, Спілка слугує надійною підтримкою 
українській державі, ефективним захисником інтересів, прав, свобод і обов’язків людини та 
громадянина, української нації в цілому, є становим хребтом відкритого громадянського 
суспільства України. У цьому - бачення козацької ідеї, як сучасного способу громадянського 
і державного буття української нації. Це майбутнє України! Це - гідна спадщина славного 
минулого української Козацької держави як безцінний духовний і правовий дар Україні. 

Це  наш  шлях: 
“Від козацької держави в минулому - до козацьких традицій в громадянському 

суспільстві та правовій державі у майбутньому!” 
Ми - вірна і надійна опора Українського народу. 

З нами - Духовність, Лицарство і Честь. 
З нами - Віра, Надія і Любов. 

З нами - Україна. 
С Л А В А  У К Р А Ї Н І !  
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КОДЕКС ЧЕСТІ 
КОЗАЦЬКИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

 

Ухвалено Першим з’їздом козацьких та громадських організацій України 
14 жовтня 2002 року 

 

Ми, повноважні представники організацій, що ухвалили або приєднались в 
подальшому до цього “Кодексу честі козацьких та громадських організацій України”, 
своїми підписами підтверджуємо нашу добру волю до втілення В діяльність наших 
організацій та взаємовідносини між ними нижченаведених засад козацької 
доброчесності. 

І. ЗАСАДИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Козацькі та громадські організацій - члени Національної Спілки Об’єднане 

Козацтво України, 
поділяючи високі духовні цінності та засади козацької доброчесності - 

Віри, Надії і Любові,Свободи, Волі, Гідності і Братерства, Духовності, 
Народовладдя, Державності і Патріотизму, 

вбачаючи найвищу духовну місію у захисті прав і свобод Людини та 
Громадянина, національних інтересів України та розвитку сучасної української нації, 

визначають головною метою своєї діяльності розбудову відкритого 
громадянського суспільства України та соборної, суверенної, незалежної, 
демократичної, правової, соціальної держави. 

відчуваючи себе національною духовною козацькою лицарською спільнотою 
високоморальних, професійних, патріотично налаштованих людей та організацій, 

покликані серцем та власним сумлінням, з глибокою внутрішньою 
переконаністю декларуємо нашу спільну волю до самоорганізації козацького 
братерства та єдності на засадах козацької доброчесності, 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, українським народом та 
власною совістю за історичну долю України, 

добровільно беремо на себе зобов’язання неухильно, повсякчасно і 
беззастережно втілювати ці засади у діяльність своїх організацій. 

задля: 
• захисту загальнонаціональних інтересів та реального утвердження в 

діяльності “Об’єднаного Козацтва України” пріоритетів загальної суспільної 
користі, над корпоративними чи приватними інтересами; 

• забезпечення високих статутно-організаційних, функціонально-технологічних 
та морально-етичних стандартів діяльності козацьких і громадських 
організацій України. 
II. ДОБРОВІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - ЧЛЕНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
і. ПЕРЕД БОГОМ І СОВІСТЮ 

Повсякчасно своїми помислами і діями: 
1.1. Нести високу духовну місію козацтва України, не створювати собі жодного 

кумира - ані з держави чи влади, ані з якоїсь людини чи стану в суспільстві, ані з 
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матеріального добробуту чи вигоди, а слугувати виключно Істині, Добру і 
Справедливості. 

1.2. Утверджувати високі християнські моральні цінності та чесноти, козацьку 
гідність, лицарство та честь, не припускати у діяльності своїх організацій підкупу, 
шантажу, шпигунства, фізичного, політичного або морально-психологічного тиску. 

1.3. Нести моральну відповідальність за діяльність членів своїх організацій, за 
дотриманням кожним із них святих християнських заповідей, і, передусім: 

• не вбивати й не кривдити безвинних - ані словом, ані ділом, а навпаки; 
захищати нужденних, знедолених та немічних; 

• не красти, не заздрити і не бажати нічого з того, що є у ближнього; 
• шанувати батьків своїх, поважати старших; 
• бути в усьому чесними, скромними, терплячими, справедливими і 

милосердними. 
2. ПЕРЕД СВОЄЮ КОЗАЦЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ СПІЛКОЮ 

ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
У своїй діяльності козацька організація повинна: 
2.1. Виходити з місії та напрямків діяльності, визначених цим Кодексом та 

Програмною заявою Національної спілки Об’єднане Козацтво України, керуватися ме-
тою та цілями, викладеними у вищезгаданій заяві та статутних документах, відповідати 
найвищим стандартам і засадам ефективної діяльності та козацької доброчесності. 

2.2. Приймати довго- та короткострокові програми своєї діяльності і 
координувати їх із діями інших організацій - членів Національної спілки. 

2.3. Мати свій вищий орган колективного управління - Козацьку раду, Раду 
Генеральної старшини чи інший орган (далі, - Рада), яка розробляє, планує та здійснює 
управління виконанням програм та проектів і несе відповідальність за ефективність 
стилю керівництва та зростання авторитету козацької організації у суспільстві. 

Рада повинна ретельно обирати, повністю підтримувати та періодично 
об’єктивно оцінювати діяльність кожної вищої посадової особи своєї організації, забез-
печувати навчання та високу професійну підготовку як нових своїх членів, так і штатних 
співробітників та добровольців. 

2.4. Забезпечувати свою цілісність, самодостатність, автономність та 
незалежність і вибудовувати стратегію та тактику своєї діяльності відповідно до 
чинного законодавства України, своїх статутних і програмних документів, цього 
Кодексу, Програмної Заяви та спільних програм, для чого: 

а) мати письмові правила, що унеможливлюють конфлікти інтересів членів 
Ради, посадових осіб організації, співробітників та добровольців і запобігають зловжи-
ванням в організації; 

б) функціонувати на всіх рівнях з найвищою відкритістю, поки це не стане 
перешкодою для здійснення її основної місії, мети та завдань, періодично публікувати 
в засобах масової інформації публічні звіти про результати своєї діяльності; 

в) забезпечувати високу результативність своєї діяльності за рахунок 
демократичних методів прийняття рішень, орієнтованих на мотивацію та відданість 
членів організації, співробітників та добровольців і ефективного використання 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
255 

 

матеріально-технічних та людських ресурсів. 
2.5. Вести свою фінансову діяльність відкритим, чесним та точним способом у 

відповідності з чинним законодавством та стандартами, виробленими Національною 
спілкою. 

Підтримувати та заохочувати благодійництво в інтересах конкретних програм 
соціального захисту та розвитку української нації. 

Утримуватись від вчинення “тіньових” дій чи угод з фізичними або юридичними 
особами, що перебувають поза законом, чи отримання від них пожертв та інших видів 
фінансових надходжень. 

Перешкоджати та уникати будь-яких спроб передачі фінансових внесків членам 
чи посадовим особам та розподілу прибутку між ними. 

2.6. Підтримувати діяльність Національної спілки як із допомогою постійних, 
так і тимчасових (альянси, коаліції, форуми, конгреси, асамблеї тощо) форм взаємодії 
організацій - членів Спілки. 

2.7. Своєчасно та ефективно виконувати свої обов’язки у відповідності з 
контрактами, угодами, програмами взаємодії та партнерства, а також ті, що 
випливають із членства в Об’єднаному Козацтві України. 

Докладати всіх зусиль, щоби суперечності та конфлікти, які виникають у 
взаємовідносинах з іншими козацькими та неурядовими організаціями, вирішувалися 
мирним шляхом у дусі взаємоповаги, толерантності та козацького братства. 

 

3. ПЕРЕД ІНШИМИ КОЗАЦЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ 
3.1. Поважати самостійність козацьких та громадських організацій, 

підтримувати та захищати права як власної, так і інших організацій. 
Заохочувати толерантність, солідарність, відповідальність, справедливість та 

взаємоповагу у відносинах між козацькими та громадськими організаціями і їх 
об’єднаннями. 

3.2. Підтримувати та брати активну участь у кооперації діяльності козацьких 
та громадських організацій в рамках спільних програм та проектів, у взаємозміцненні 
організацій та розвитку ефективних міжорганізацій- них зв’язків та форм спільної 
діяльності. 

Сприяти утворенню спільних органів координації та управління такими 
програмами і проектами. 

3.3. Відповідально виконувати обов’язки постійного чи тимчасового членства 
у такому співтоваристві. 

3.4. Надавати у розпорядження та користування спільних органів координації 
та управління необхідну для виконання програм і проектів інформацію та ресурси. 

3.5. Дотримуватись у взаємовідносинах з іншими козацькими і громадськими 
організаціями принципів цього Кодексу та етики козацького братства. 

 

4. ПЕРЕД УКРАЇНСЬКОЮ НАЦІЄЮ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 
УКРАЇНИ 

4.1. Високо нести свою патріотичну та демократичну місію, обстоювати і 
утверджувати у суспільстві політичну систему реального народовладдя, де свобода, 
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гідність та справедливість для кожного є єдиною умовою суспільного блага для всіх. 
4.2. Сприяти реальному наповненню та захищати права Людини і 

Громадянина. Стояти на захисті прав територіальних громад та об’єднань громадян за 
інтересами. 

4.3. Утверджувати та захищати всіма законними засобами і можливостями 
національні інтереси України та сучасну українську національну ідею. Брати активну 
участь у розробці та актуалізації концепції національних інтересів України і доктрини 
“Національна ідея України”. 

4.4. Сприяти соціальній стабільності та консолідації української нації на основі 
духовності, патріотизму, громадянської солідарності, соціальної відповідальності та 
партнерства. Не розпалювати неприязні та ворожнечі у суспільстві на національному, 
расовому, релігійно- культурному, політичному чи соціально-економічному ґрунті. 

4.5. Підтримувати становлення та розвиток української нації і 
громадянського суспільства України. Захищати їх права та інституції. Активно сприяти 
розробці механізмів конституційного утвердження і захисту Національного та 
Політичного суверенітету українського народу, а також їх гармонійному балансу та 
взаємодії з Державним суверенітетом України в інтересах суверенітету Особистості. 

4.6. Формувати, сприяти, брати участь у розробці і захисті механізмів 
громадянського контролю за діяльністю органів державного управління та інституцій 
державної влади і політичної системи України. 

4.7. Розробляти спільні проекти і програми сприяння регіональному та 
міжрегіональному розвитку. Приділяти особливу увагу розвитку та утвердженню форм 
прямого народовладдя (органів самоорганізації населення референдумів, зборів 
громадян за місцем проживання тощо). Активно сприяти оптимізації моделей місцевого 
самоврядування, захищати його самодостатність та повноваження як окремого виду 
публічної влади. 

4.8. Засобами козацької народної економіки сприяти заможності кожної 
родини і добробуту всіх, бо в заможності родини - багатство України. Розробляти та 
впроваджувати ефективні соціальні технології ліквідації ганебної для українців бідності 
через перетворення гуманітарного потенціалу кожного на спільний гуманітарний 
капітал нації та загальний добробут усіх. Сприяти масовому приросту інтелектуальної 
власності української нації. 

4.9. Запроваджувати у суспільстві високі морально-етичні стандарти 
діяльності громадян та їх об’єднань. Не залишати без козацького реагування дії осіб, 
включаючи вищих посадовців в державі та суспільстві, якщо вони завдають шкоди 
національним інтересам України чи коли їх дії мають незаконний, злочинний або 
аморальний характер. 

4.10. Бути прозорими для суспільного контролю щодо спрямування та 
фінансування своєї діяльності. Ефективно використовувати кошти, отримані в 
результаті добровільних пожертв чи виконання угод з державними органами та 
неурядовими організаціями або від національної чи міжнародної співпраці. 

4.11. Не ставати на шлях лобіювання інтересів фінансово- промислових груп із 
метою отримання фщансових або інших вигод, якщо вони завдають шкоди національ-
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ним або державним інтересам України. Протидіяти таким спробам з боку інших 
козацьких та неурядових організацій. 

 
5. ПЕРЕД УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ 

5.1. Сумлінно виконувати обов’язки юридичної особи та зобов’язання 
платника податків у відповідності до чинного законодавства України. 

5.2. Усіма законними засобами сприяти захисту Державного суверенітету 
України, розбудові сучасної політичної системи та устрою державної влади і спряму-
ванню її на слугування Людині та Громадянину. 

5.3. Стверджувати та сприяти забезпеченню принципу верховенства 
національних інтересів у формуванні державної політики і функціонуванні державної 
влади. Сприяти гармонійній взаємодії Державного суверенітету з Національним та 
Політичним суверенітетами українського народу. 

5.4. Перешкоджати будь-яким проявам неповаги до легітимних органів 
державного управління та влади. 

5.5. Сприяти боротьбі з корупцією посадових державних осіб як 
безпосередній загрозі Державному суверенітету і національній безпеці України. 

6. Впроваджувати ефективні форми договірної правової взаємодії 
Об’єднаного Козацтва України з вищими органами державної влади та управління, 
зокрема Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України і Кабінетом 
Міністрів України та відповідних регіональних органів державного управління і місце-
вого самоврядування в інтересах національно-духовного, соціально-економічного, 
культурного та політичного розвитку українського суспільства й національного 
козацького руху. 

7. Слава і честь козацької організації України - служити Людині - служити 
українській нації - служити Україні! 

8. Розвивати та зміцнювати її громадянське суспільство, об’єднувати 
національну еліту! 

9. Берегти та підтримувати українську державу і владу!  Захищати верхо-
венство національних інтересів народу України, охороняти його Національний та 
Політичний суверенітет і гармонію їх взаємодії з Державним суверенітетом України! 

10. Утверджувати сучасний демократичний суспільний устрій України - 
політичну систему реального народовладдя гордих і вільних українських громадян. Це 
і буде Україна нашої козацької мрії! 

11. Наш шлях: від Козацької держави в минулому - до Української держави 
майбутнього! 

З нами - Честь. 
З нами - Воля. 

З нами - Нація і Доля. 
З нами - Віра, Надія і Любов! 

Хай допоможе нам Бог! 
С Л А В А  У К Р А Ї Н І !  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України до Президента 

України, Верховної Ради України, та Кабінету Міністрів України 
 

Прийнято Першим з ’їздом козацьких та громадських організацій України 14 
жовтня 2002 року 

 

Ми, учасники Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України, який 
відбувся 14 жовтня 2002 року в м. Києві, 

вбачаючи найвищу духовну місію козацтва України у захисті прав Людини і 
Громадянина, свободи і гідності, духовної та національної єдності українського народу, 
національних інтересів України та розвитку сучасної української нації, 

визначаючи спільною метою діяльності своїх організацій розбудову соборної, 
суверенної, незалежної і демократичної соціальної правової української держави та 
розвитку відкритого громадянського суспільства, 

ґрунтуючись на основних засадах козацтва України - 
ДУХОВНОСТІ, ПАТРІОТИЗМУ, ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАРОДОВЛАДДІ, 
вважаючи, що Держава може бути міцною, а державна влада - ефективною 

лише за умов їх всебічної підтримки з боку українського народу, через взаємо-
збагачення та взаємодію з відкритим громадянським суспільством України у захисті 
свободи і прав кожного, справедливості морального і суспільного порядку всіх, 

усвідомлюючи найвищу потребу українського народу в консолідації на 
державницьких, національно-патріотичних позиціях; 

будучи переконаними, що лише козацький рух має найглибше коріння в 
українській історії, у свідомості і ментальності українського народу та найголовніші 
національно-культурні, суспільно-політичні, історичні і духовні передумови й 
демократичні державницькі традиції, для гуртування суспільства на ґрунті спільних 
національних інтересів та національної ідеї всіх громадян України і здійснення своєї 
історичної державотворчої та державозахисної місії, 

розуміючи, що головною передумовою здійснення козацтвом в сучасних 
умовах цієї державотворчої місії, є консолідація українського козацького руху і 
українських громадських організацій 

здійснили свою волю та реалізували свої громадянські права, створивши спілку 
об’єднань громадян -НАЦІОНАЛЬНУ СПІЛКУ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ. 

Вперше в новітній українській історії об’єдналися вільні незалежні козацькі та 
громадські організації, щоби вірою і правдою слугувати Україні, захищати українську 
державу, утверджувати свідому національну та політичну гідність українського народу, 
відродити справжні духовні, культурні традиції українства на засадах віри і розуму, 
надії і здорового глузду і, найголовніше, - виваженої, твердої і послідовної діяльності. 

Об’єднане Козацтво України відзначає, що існуюче законодавче поле є 
недостатньою правовою основою для діяльності козацьких організацій. Але 
відчутне започаткування та конструктивний імпульс козацькому рухові надано Указом 
Президента України “Про національну програму відродження Українського козацтва на 
2002-2005 роки”. 
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Проте, попри закладені правові основи, законодавчо ще не розроблені мате-
ріально-технічні та фінансові засади забезпечення розвитку козацького руху, а також 
механізми ефективної взаємодії козацтва з державою і владою. Є нагальна необхід-ність 
прискореного опрацювання та прийняття Закону України “Про козацтво України”. 

Юридичне підгрунття та історичний досвід буття української нації на основі 
козацької ідеї буде слугувати надійним орієнтиром в розбудові самодостатньої економіки 
родини та громади, соціально-економічної стабільності та єдності широких верств 
українського народу, у відпрацюванні ефективних механізмів захисту Прав громадян і 
громадських об’єднань, місцевого самоврядування та територіальних громад, 
громадянського контролю за діяльністю держави і влади. 

Важко переоцінити можливості козацтва у формуванні і розбудові здорового 
способу життя, громадянської відповідальності за стан фізичного та духовного здо-ров’я 
нації в широкому утвердженні національно-патріотичного духу в освіті і культурі, у 
зміцненні християнської моралі і моральності у побуті і суспільстві. 

Врешті-решт - в утвердженні духовності та національного способу життя, здат-ного 
забезпечити високий його рівень та якість для усіх громадян України, в чому і полягає суть 
сучасної об’єднуючої української національної ідеї. 

Для цього, в свою чергу, необхідно відпрацьовувати ефективні суспільні ме-ханізми 
та інструменти взаємодії народу і держави, органів державної влади та інсти-туцій 
громадянського суспільства за активної участі Об’єднаного Козацтва України. З цією 
метою є доцільним створення Козацьких Громадських Рад з правом дорад-чого 
голосу при Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України, а також укладення 
відповідних Угод про співробітництво Об’єднаного Козацтва України з Верховною 
Радою України, Адміністрацією Президента і Кабінетом Міністрів України. 

Ефективним інструментом зміцнення взаємодовіри народу і влади може слугу-вати 
запровадження на громадських засадах Інституту постійних представни-ків 
Об’єднаного Козацтва України в центральних та місцевих органах державного 
управління і місцевого самоврядування. 

Ми глибоко переконані, що Національна Спілка Об’єднане Козацтво України, 
консолідована спільним розумінням своєї державницької, патріотичної і демократичної 
місії та своєю Програмною Заявою, згуртоване не тільки організаційно своїм Статутом, 
але й духовно - своїм морально-етичним кодексом - Кодексом честі козацької органі-
зації - в єдину національну систему козацької доброчесності, готове продемонструвати 
високі професійні та етичні стандарти в захисті нації, розбудові громадянського суспі-
льства та сучасної української держави. 

Ми пропонуємо українському народові свою відданість і служіння. 
Ми пропонуємо українській державі свою відкриту позицію та підтримку. 
Ми пропонуємо козацьким та громадським організаціям України свою готовність 

до подальшої консолідації сил, активної практичної дії та втілення в життя високої 
козацької місії. 

З нами - Бог. 
З нами - Україна. 

З нами - Духовність, Честь і Слава. 
З нами - Козацьке лицарство. 
З нами - Віра, Надія і Любов. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України до козацьких та 
громадських організацій, політичних партій та громадян України 

 

Ухвалено розширеною Радою Генеральної старшини Об’єднаного Козацтва України 
29 січня 2003 року 

 

Тисячоліттями шукає свою долю народ України. Століттями боронить він свою 
землю. Захищає свою свободу. Виборює суверенність, соборність та державність 
України. 

Наші пращури були серед перших в Європі, хто закладав основи осілого 
хліборобського способу життя. Саме цей спосіб сформував самобутню українську 
культуру не лише села, а й започаткував витоки сучасної міської культури, а відтак - 
історичні витоки неповторної національної культури, набагато випередивши у своєму 
поступі сьогоднішні країни-лідери Європейського співтовариства. 

Ми, створивши українську козацьку державу-націю, першими у новій європейській 
історії серед тих, хто запалив смолоскип демократії - козацької Конституції Пилипа Ор-
лика. Утвердили ідею козацького способу життя, як вільного самогосподарювання та 
самоврядування на своїй землі у власній державі з виборною гетьманською владою. 
Державі, яка століттями боронила та розвивала український козацький спосіб життя. 

Ми були серед перших в Європі, хто своїм козацьким лицарством та жертовністю 
підніс на недосяжну висоту велич та безкорисливість вільного українського духу. 

Україна не була останньою і серед країн, що виборювали свою свободу і 
незалежність України на початку і в середині двадцятого століття. 

На нас з великою вірою та надією дивився весь світ на початку 90-х років 
минулого століття. 

Наша дорога до української державності і демократії була довгою й важкою. 
Дорогою граничної напруги духовності, крові і поту. Дорогою до Свободи і Храму. 

Небагато країн у європейській історії, які заплатили б більшу ціну, ніж Україна за 
право мати власну Правду, власні Сили, власну Волю. 

Об’єднане Козацтво не може погодитися з тим, що ми сьогодні за соціальним 
розвитком серед останніх в Європі. І все ж за духовністю і патріотизмом ми не є позаду 
сучасної Європи і майбутнє за козацьким способом життя. 

Хто йдучи, перемагає. 
Хто граючи, виграє. 
Хто замість здоров’я і багатства, отримує убогість та злидні? 
Козаки готові платити дорого, щоб стало краще, а не гірше! 
Чому ми, українці, бідні? Тому, що роз’єднані! 
Чого цурається нас наша українська доля? Бо ще немає повної єдності. 
Чому наша держава не стала доброю та дбайливою матір’ю українській нації, а її 

хочуть зробити злою мачухою, щоб сприяти можливості ошукувати та оббирати народ 
України. 

Чому ми маємо лише те, що маємо? 
Хто дасть відповіді на ці питання? Козацтво готове дати відповідь! 
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Минуло достатньо часу, щоби незаперечно оцінити наші здобутки та численні 
прорахунки за час незалежності. 

Політика, що до них привела, не була достатньо мудрою, бо не давала відповідей 
на головні питання: в чому наша Правда і Сенс, і Мета? 

Вона не відрізнялась і особливою розумністю, бо обминала нагальні життєві 
питання: в чому наші національні інтереси, куди і яким шляхом ми йдемо, для чого 
руйнуємо і що будуємо? 

Політика так і не стала звитяжно національною, бо не змогла розвинути 
українську націю, вона не консолідувала національну еліту, не плекала сучасну 
національну ідею. 

Вона не була і соціально ефективною. Саме ця їх політика возвеличила 
неправедно нажитий капітал тих, що не дали Україні ні капіталів, ні ідей. Натомість 
принизила працю і відкинула у злидні абсолютну більшість трударів. 

А найголовніше - вона не була духовною, а відтак і культурною. 
Вона не вивільнила український дух, не додала нам національної мудрості і волі, 

не відкрила шлях до свободи і щастя всім. Шлях, що допоміг би кожному. Кожному, хто 
хоче знайти своє призначення, зміст і перспективу власного життя. Через цю 
бездуховність ми не віднайшли ні свій шлях, ні свій український спосіб буття. 

Тому нині ми згубили і Шлях, і Правду. 
І неправедно звинувачувати в цьому лише державу: на її шляху постала 

бездуховність і роз’єднаність. 
Бо у свій час не державність, у стабільності якої тоді мало хто сумнівався, а саме 

глибинна бездуховність спричинила розпад Союзу РСР набагато сильніше, ніж 
різноспрямованість інтересів партійної номенклатури та народу. 

Саме духовна роз’єднаність людей та кричуща розбіжність інтересів з владною 
верхівкою та з більшістю українського народу - головна перешкода і в Україні на шляху 
до добробуту й щастя всієї нації, а не користі та вигоди лише небагатьох. 

Без духовності нам не віднайти сьогодні свій сучасний український спосіб 
життя. Свій Шлях і свою Правду, що і є нашим Життям, Нашою силою і волею. Нашим 
щастям і нашою долею. 

Бо лише духовність будує та спрямовує. Додає та множить. А бездуховність 
руйнує. Відіймає та ділить. Руйнує людину й державу. Відіймає мораль у права, а у 
влади - право сили. Аморальність законів ділить суспільство і справедливість на 
обраних та скривджених. Несправедливість деморалізує націю, роз’їдає її волю, 
руйнує Віру, вбиває Надію. 

І ні держава, ні влада, ні жодна з партійно-політичних сил, що знаходились і 
знаходяться на власному Олімпі, не виявились спроможними зробити те, що зробили 
майже всі країни навколо України, - віднайти свою дорогу, збудувати свій спосіб 
життя. 

Жодна з цих сил не дає відповіді на питання: чому омріяна у віках, вистраждана 
багатьма поколіннями українців власна незалежна держава не принесла їм щастя та 
гідності, а лише страждання та злидні? 

Чому збудована держава не є виразником доброї для українців волі? 
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Хто той будівничий? 
Яка сила візьме на себе за це відповідальність? 
Наша дійсність називає таких батьків. Батьки повинні соромитися цієї дитини. 
Саме тому Об’єднане Козацтво України переконане, що проста зміна одних 

партійно-політичних сил на інші, чи зміна одних лідерів на інших нічого принципово не 
змінить у нашому житті, якщо не змінити сам спосіб життя нації та організації держави 
та влади. 

А Україна потребує нової животворної сили. Сили духовної. Сили морально-
політичної. Сили самотворення і розвитку. Сили, здатної до насущної духовної, 
морально- політичної модернізації всієї української політичної й економічної системи 
та устрою влади. 

Україна чекає мудрості національного масштабу, сучасного способу українського 
життя. Життя в сьогоднішньому світі, що глобалізується. Мудрої і сучасної 
національної ідеї. 

І саме такою була в історії України козацька ідея. Бо 
це і є ідея самодостатності людини, нації та держави в конкретних історичних умовах. 
Ідея оптимізму та успіху українського способу життя. Віри в Бога, в свої сили та власну 
совість. Надії на долю, побратима і громаду. Любов до рідної землі і своїх рідних. 

Тієї ідеї, що, ґрунтуючись на свободі і волі людини, сформувала дійсно 
національний спосіб життя українського народу. Народу, що усвідомив себе єдиною 
духовною нацією. Нацією, що має те, що хоче. І хоче те, що може. 

Нацією Віри, Надії і Любові. 
Нацією, де мудрість передує Ділу. Де засіб не домінує над сенсом буття. 
І наш обов’язок перед минулим - видобути цю мудрість сьогодні. Зібрати і 

сконцентрувати її розсіяну серед духовної еліти нації. 
Ми повинні зібрати її, щоби сформувати сучасне бачення ефективної української 

держави і влади, а не зводити все до простої зміни політичних сил і персон. Не 
обмежитись лише виборами Президента України, не змінивши самої архітектури 
політичної системи. 

Тому ми звертаємось до всіх козацьких організацій України: подаймо приклад 
консолідації українській нації! Приклад духовної єдності. 

Бо не може бути єдиною українська нація, коли роз’єднане її козацтво. 
Пропонуємо всім організаціям провести в день Святої Покрови 14 жовтня 2003 року 
Другий з’їзд козацьких та громадських організацій України. 

Об’єднане Козацтво України, ґрунтуючись на своїх головних програмних засадах 
Духовності, Народовладдя, Державності та Патріотизму, виходячи з взятої на себе 
місії захисника української нації та громадянського суспільства України, звертається до 
всіх громадських організацій та політичних партій з пропозицією провести в листопаді 
— грудні 2003 року Національний Конгрес громадянського суспільства України. 
Головна мета такого конгресу - зібрати національну еліту кращих для обговорення 
сучасного бачення архітектури та шляхів морально-політичної модернізації держави і 
влади. Для створення суспільних інструментів ефективного впливу еліти нації на 
реформування політичної системи України, на розробку національних пріоритетів її 
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державної політики, на формування духовної єдності нації і українського способу 
життя. 

З нами - Правда козацької держави в минулому! 
З нами - Віра в свої сили, в козацьку ідею і спосіб життя! 

З нами - Надія на наш талановитий народ та щасливу долю в козацькій українській 
державі майбутнього! 
З нами - Україна! 

Борімося - поборемо! Хай поможе нам Бог! 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО СПІЛЬНЕ РОЗУМІННЯ, ВЗАЄМОДІЮ ТА 
СТВОРЕННЯ СПІВТОВАРИСТВА КОЗАЦЬКИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 
14 жовтня 2002 року м. Київ, Україна 

Ми, повноважні представники добровільних громадських організацій України – 
учасники Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України, що підписалися 
нижче, 

вбачаючи спільність мети діяльності своїх організацій у розбудові міцної, сучасної, 
суверенної, незалежної і демократичної соціально-орієнтованої Держави та розвитку 
відкритого громадянського суспільства України, 

виходячи з спільного розуміння найвищої місії українського козацького руху, що 
полягає в розвитку гідності і громадянської свідомості та формуванні сучасної україн-ської 
політичної нації як основної передумови досягнення спільної мети, 

ґрунтуючись на основних засадах козацтва України, 
ДУХОВНОСТІ, ДЕРЖАВНОСТІ, ПАТРІОТИЗМІ ТА ДЕМОКРАТИЗМІ, 
вважаючи, що держава може бути міцною, а державна влада - ефективною лише за 

умови їх підтримки та взаємозбагачення через взаємодію з українською нацією та 
відкритим громадянським суспільством України, 

будучи переконаними, що лише козацький рух має найглибше коріння в українській 
історії, у свідомості і ментальності українського народу та найголовніші національно-куль-
турні, суспільно-політичні, історичні та духовні передумови і демократичні державницькі 
традиції для того, щоб стати національним підґрунтям для гуртування суспільства на за-
садах спільних національних інтересів та національної ідеї навколо сучасної української 
держави та бути ефективним суспільним захисником демократичного, громадянського, 
національно-державотворчого процесу, 

усвідомлюючи, що головною знаковою для суспільної свідомості українського на-
роду передумовою здійснення українським козацтвом націотворчої та державотворчої місії 
є консолідація козацького руху України, 

декларуємо свою волю до консолідації зусиль своїх організацій з метою спільних дій 
через створення співтовариства козацьких організацій України на основі “Кодексу честі 
козацької організації України”. 

Своїми підписами під цією декларацією ми свідомо засвідчуємо свою волю до 
консолідації та підтверджуємо свою підтримку засадам козацької доброчесності, 
визначеним у зазначеному вище Кодексі. 

Ми глибоко переконані, що об’єднання зусиль козацьких організацій України на основі 
Кодексу козацької організації України закладені підвалини національної системи козацької 
доброчесності та взаємодії, що не веде до втрати автономності та самостійності кожної з 
козацьких організацій, але слугуватиме взаємозміцненню кожної з них зокрема та всього 
національного козацького руху України загалом. 

Це і є наш козацький Шлях. 
Наша Істина. Наше Життя. 

Ми закликаємо усі козацькі організації об’єднатися на консолідуючих засадах на-
ціональної системи козацької доброчесності у співтовариство козацьких організацій 

України.
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13 березня 2012 року                                                                                 Проект 
 

Закон України 
Про відродження і діяльність Українського козацтва 

 
Цей Закон визначає поняття Українського козацтва, і напрямки його діяльності 

як громадської сили, що в свій час виконала свою державотворчу місію завоювання 
першої визнаної Української державності, і надалі традиційно стала носієм об’єднуючої 
української ідеї, яка породжує спільність інтересів в суспільстві, спільну мету і 
напрямки її досягнення.  

Визначення поняття Українське козацтво 
Сучасне Українське козацтво – це громадське об’єднання соціального стану 

людей, згуртованих на основі земельних, господарських і військових відносин з 
державою. Це громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами, права і 
обов’язки ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, 
збереження її родючості і захисту від внутрішньої і зовнішньої експансії.  

Сільська (міська) козацька громада - це громадське самоврядне об’єднання  
господарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, згуртованих на 
основі нащадкових, земельних, господарських і військових відносин з державою. Це 
громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами права і обов’язки 
ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, збереження її 
родючості і захисту від втрати, як засобу існування на селі, як надбання і місця 
існування народу України, від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Козак - це представник самоврядної сільської (міської) козацької громади. 
Соціальний стан козака в суспільстві визначають чотири головні чинники: 

• володіння і розпорядження наділеною йому землею; 
• вільне господарювання на своїй землі: 
• громадське самоврядування поземельного об єднання сільської козацької 

           громади; 
• нащадницькі і родові козацькі традиції. 

 

Стаття 1. Козацькі громади та їх об’єднання 
Сільська (міська) козацька громада є громадською неприбутковою, 

самоврядною організацією, яка об’єднує господарів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення і нащадків Українського козацтва, для захисту 
своїх прав вільного господарювання, праці і самоврядування  на своїй землі, на основі  
нащадкових, земельних, господарських і військових відносин з державою і відродження 
господарських, військових, патріотичних, духовних і культурних традицій Українського 
козацтва.  

Сільські (міські) козацькі громади є середовищем відродження, життя і 
діяльності Українського козацтва. 
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Сільські (міські) козацькі громади засновують територіальні місцеві і регіональні 
об’єднання та всеукраїнські козацтва за традиційними історичними ознаками - як 
«Селянське козацтво України», « Військо Запорізьке низове» та інше. 

Верховним координуючим дорадчим органом Українського козацтва України є 
Вища Рада Українського козацтва, до складу якої входять всі верховні отамани 
всеукраїнських козацьких об’єднань. Вища Рада Українського козацтва обирає 
Верховного отамана Українського козацтва.  

Об’єднуючим фактором діяльності сільських (міських) козацьких громад і 
козацьких об’єднань є Українська національна ідея побудови могутньої, сильної, 
соціальної правової держави, визначена і затверджена в Конституції України Статтею 
1, яка наголошує – Україна є суверенна і незалежна, демократична соціальна, правова 
держава. 

Заснування і діяльність козацьких громад і об’єднань регулюється Законом 
України « Про об’єднання громадян». 

Порядок посвячення в козаки, встановлення і присвоєння козацьких звань, 
козацького однострою, символіки і козацьких нагород встановлюється статутними 
положеннями і універсалами Всеукраїнських козацьких об’єднань. 

 

Стаття 2. Законодавство про козацькі громади і об’єднання 
Законодавство про козацькі громади і об’єднання складається з Конституції 

України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про участь громадськості в 
охороні громадського порядку і кордону», цього Закону, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України. 

 

Стаття 3. Сфера дії  Закону 
Дія цього Закону поширюється на козацькі громади,  їх об’єднання, утворені 

ними статутні організації та на органи державної влади і самоврядування. 
 

Стаття 4. Основні засади діяльності Українського козацтва 
Основними засадами діяльності Українського козацтва є: 
1. об’єднання козацтва і всього українського суспільства навколо Української 

національної ідеї побудови могутньої, сильної, соціальної правової держави;  
2. активна участь козацтва в побудові в Україні основ соціальної правової 

держави, залучення громадських організацій, зокрема сільських і козацьких громад до 
вирішення завдань, що стоять перед українським суспільством; 

3. відродження і впровадження в життя  кращих господарських, військових, 
патріотичних, духовних і культурних традицій Українського козацтва;  

4. громадський контроль над діями влади у боротьбі з корупцією, порушеннями 
конституційних прав громадян України на достойне життя, та у протидії негативним 
загрозам світової глобалізації; 

5. впровадження аграрної і продовольчої політики, спрямованої на створеня 
належних умов господарювання селян і козацтва на своїй землі, недопущення продажу 
земель сільськогосподарського призначення і на забезпечення народу України 
харчовими продуктами за доступними цінами; 
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6. забезпечення підвищення безпеки і обороноздатності держави через 
залучення громадських організацій, зокрема сільських і міських козацьких громад до 
підготовки і створення за місцем проживання мобілізаційного військового резерву 
ополчення самооборони.  
 

Стаття 5. Напрямки діяльності Українського козацтва 
1. Відродження середовища життя і діяльності Українського козацтва шляхом 

заснування сільських і міських козацьких громад. 
2. Об’єднання селян – носіїв ідентичності, господарювання, патріотизму, 

духовності, культури і захисників народу України, на захист їхнього історичного права 
на вільне господарювання, працю і самоврядування на своїй землі.  

3. Об‘єднання народу України на захист землі сільськогосподарського призна- 
чення від ринкового продажу і втрати землі як місця існування народу України.  
4. Об’єднання селян, козацтва, всього народу України навколо Української  
ідеї побудови потужної, сильної, соціальної, правової держави.  
5. Відродження приниженого в суспільстві громадянського почуття патріотизму і 

мотивів до служби в Збройних силах і захисту Вітчизни. 
6. Участь козаків, на підставі угод про співпрацю, укладених з органами влади,  в 

охороні громадського порядку і державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій, 
у військово-патріотичному, фізичному і спортивному вихованні молоді.  

7. Впровадження, за спільними програмами  Збройних сил і місцевих органів 
державної влади, підготовки і створення військового мобілізаційного резерву 
самооборони за місцем проживання в козацьких громадах. 

Надавати можливість кожному громадянину України мобілізаційного віку, 
отримати первинну військову підготовку і проходити щорічні місячні військові навчання 
за місцем проживання.  

Не допустити, жахливий досвід минулих воєн, коли сотні тисяч не навчених 
військовій справі і не озброєних наших батьків гинули у війнах через відсутність 
підготовленого і озброєного військового мобілізаційного резерву. 

8. Громадський контроль за діяльністю влади у боротьбі з корупцією, 
хабарництвом і порушеннями прав громадян і інтересів держави на усіх рівнях влади. 

 
Стаття 6. Взаємодія Українського козацтва з органами 

державної влади і самоврядування 
1. Взаємодія Українського козацтва і його об’єднань і козацьких громад з  
2. органами державної влади і самоврядування регулюється Законом України 

«Про об’єднання громадян». 
3. Координація взаємодії козацьких об’єднань і громад з органами державної 

влади і самоврядування здійснюється через консультативні Козацькі Ради, які 
створюються такими органами. 

4. Для взаємодії Українського козацтва з Президентом України, створюєть-ся 
Консультативна Рада Українського козацтва при Президентові України. 
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Стаття 7. Консультативна Рада Українського козацтва при 
Президентові України 

Діяльність Консультативної Ради Українського Козацтва При Президентові 
України регулюється Положенням, яке затверджується Указом Президента Українии і 
включає: 

1. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у впровадженні в 
суспільстві Української національної ідеї побудови потужної, сильної соціальної, 
правової держави. 

2. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у залученні 
суспільства, зокрема козацьких громад, до побудови заможної і сильної, правової 
держави. 

3. Надання пропозицій Уряду, щодо створення державних цільових програм, 
спрямованих на відродження і розвиток господарських, військових, патриотичних, 
духовних і культурних козацьких традицій. 

4. Взаємодію Ураїнського козацтва і влади у формуванні і впровадженні 
аграрної і продовольчої політики, спрямованої на недопущення ринкового продажу 
землі сільськогосподарського призначення, як засобу жиитя на селі і основи 
державності України; на створення умов вільного господарювання і праці селян і 
козацтва на своїй землі і забезпечення громадян України харчовими продуктами за 
доступними цінами. 

5. Взаємодію Українського козацтва і влади у патріотичному вихованні 
суспільства і створенні в козацьких громадах сучасної системи підготовки 
мобілізаційного військового резерву самооборони за місцем проживання на щорічних 
місячних курсах первинної військової підготовки і шорічних місячних навчаннях за 
місцем проживання.  

6. Взаємодію Українського козацтва, його об’єднань, козацьких громад і влади у 
боротьбі з корупцією, хабарництвом, порушеннями прав громадян і державних 
інтересів України. 

 

Стаття 8. Прикінцеві і перехідні положення 
1. Впровадження цього Закону не потребує витрат державних коштів. 
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
3. Кабінету Міністрів України: 
- внести після опублікування цього Закону на розгляд Верховної Ради України 

проект Закону України «Про систему військово-патріотичного виховання молоді і 
підготовку та створення військового мобілізаційного резерву самооборони, за місцем 
проживання резервістів»; 

- внести у тримісячний строк після опублікування цього Закону на розгляд 
Верховної Ради України необхідні законопроекти щодо внесення змін до чинного 
законодавства, з метою приведення його у відповідність з цим Законом. 

Проект підготовлений ВГО «Селянське 
Козацтво  України», та внесений для розгляду ВРУ 
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Цей матеріал формувався у процесі розвитку і відродження українського козацтва на 
прокладі формування і розвитку Селянського козацтва України. Нижчеприведена концепція 
спрямовувалась на забезпечення національної безпеки і територіальной цілісності нашої 
держави.  Концепція булла спрямована до Адміністрації Президента України, Верховної 
Ради України Кабінету Міністрів України задовго до трагічних подій, які призвели до агресії 
з боку РФ протии Української держави. 

 
Проект Концепції Створення державної системи військової територіальної 

самооборони, Військ територіальної самооборони та мобілізаційного 
резерву особистого складу, озброєння і матеріальних запасів підрозділів 

територіальної самооборони на період ведення воєнних дій. 
 

 1. Сучасні світові загрози військової агресії проти нашої держави, 
характер ведення бойових дій і особливі вимоги до побудови сучасної системи 
безпеки і оборони.  

 

 - За висновками колишнього керівника Українського центру економічних і 
політичних стратегічних досліджень імені Олександра Розумкова, який в свій час 
обіймав посаду міністра оборони України, А. Гриценка: «Світ зірветься війнами 
за ресурси. Це тільки на перший погляд може здатися, що війни, які почалися в 
світі за ресурси, нас не торкнуться. Сьогодні мова йде про доступ до 
енергетичних ресурсів, а завтра - до таких важливих ресурсів як вода і 
продовольство. Це питання національної безпеки».  

 

 - Визначені і не визначені у Військовій доктрині загрози військової агресії проти 
України та безконтактний, швидкоплинний характер ведення бойових дій  
високоточною зброєю, коли нападник розпочинає бойові операції фактично по всій 
території країни, не вступаючи у безпосередній контакт з противником, руйнує 
військові, економічні, промислові і життєво важливі об’єкти, спонукає до зради 
державних і військових чиновників, поширює паніку у населення і розраховує на 
швидку перемогу, вимагають побудови в Україні такої системи безпеки і оборони, яка б 
могла не тільки протистояти ударам високоточної зброї, а й, використовуючи сучасні 
зразки стрілецької і легкої переносної ракетної та гранатометної зброї, здатна не 
допустити вторгнення нападників до жодного населеного пункту країни.  

- Уникнути такої війни за ресурси, продукти харчування, життєвий простір і 
дешеву робочу силу України можна тільки маючи сучасну армію, добре навчений 
і озброєний військовий мобілізаційний резерв самооборони та ідейну, соціальну 
і політичну єдність народу, проти якого не наважиться виступити  жодний 
нападник. 

 

2. Визначення і призначення системи і військ мобілізаційного резерву  
територіальної  самооборони 

Визначення: 
- Система військової територіальної самооборони – це сплановані Урядом, 

Збройними силами України і органами територіальної державної влади і 
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самоврядування заходи щодо створення в мирний час (і мобілізації та задіяні) 
військового мобілізаційного резерву територіальної самооборони на випадок 
загрозливого періоду.  

 

- Війська мобілізаційного резерву територіальної самооборони є складовою 
частиною Збройних сил України, які створюються  в мирний час як окремий 
мобілізаційний резерв територіальної самооборони і мобілізуються та приводяться в 
дію у загрозливий період.  

 

 Призначення системи і військ мобілізаційного резерву територіальної    
самооборони  

 

Світовий досвід локальних воєн, регіональних конфліктів і створення сучасних 
систем безпеки і оборони самодостатніх держав свідчить про те, що сучасна система 
безпеки і оборони держави, своєю міцністю і надійністю повинна, перш за все, не 
допустити самого нападу і вторгнення.  

Для цього сучасні системи безпеки і оборони, поряд із створенням сучасної 
регулярної армії і її мобілізаційного резерву, обов’язково включають в себе  створення 
системи військової територіальної самооборони, яка охоплює всю територію держави і 
перетворює її в неприступну фортецю, озброєну сучасною стрілецькою і легкою 
переносною ракетною і гранатометною зброєю, яка має свої переваги перед дорогою, 
не завжди доцільною для застосування (і не завжди не вразливою) складною 
високоточною  ракетною, авіаційною і броньованою зброєю.  

 

3. Принципи побудови військ мобілізаційного резерву територіальної  
самооборони:  

 

1. війська  мобілізаційного резерву територіальної   самооборони є складовою 
частиною Збройних сил України, створюються  у мирний час на основі військового 
мобілізаційного резерву територіальної   самооборони; 

2. первинна військова підготовка і щорічні місячні військові навчання резервістів 
самооборони здійснюється за місцем їхнього проживання учбовими центрами місцевих 
військових комісаріатів; 

3. загальна або часткова мобілізація мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони і формування та озброєння особистого складу військ територіальної 
самооборони відбувається у загрозливий час за наказом Верховного 
Головнокомандувача України. 

4. військові підрозділи мобілізаційного резерву територіальної самооборони 
створюються і розміщуються за територіальним принципом, за місцем проживання 
особового складу у відповідності з Планом Уряду, Збройних Сил України і органів 
місцевої влади і самоврядування;  

5. особового склад підрозділів мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони формується із місцевих жителів, козаків призовного віку, які не  включені 
до військового мобілізаційного резерву регулярної армії; 

6. формування  підрозділів мобілізаційного резерву територіальної самооборони  
і створення її організаційної і командної структури  покладається на Збройні сили 
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України, військові  комісаріати, органи місцевої державної влади і самоврядування та 
сільські і міські козацькі громади;  

7. матеріальна база дислокації і забезпечення функціональної діяльності 
військових підрозділів мобілізаційного резерву територіальної самооборони 
створюється за рахунок передачі їм звільнених збройними силами військових об’єктів і 
об’єктів місцевої влади; 

8. базове озброєння кожного бійця Військ територіальної оборони складається з 
комплекту штатної стрілецької зброї, сучасних переносних протиповітряних і 
бронебійних ракетних  комплексів і гранатометів; 

9. діяльність Військ територіальної самооборони і їх підрозділів здійснюється на 
засадах військових статутів Збройних сил і військового законодавства України і 
підпорядковується командуванню Сухопутних військ Збройних сил України.  

 

4. Завдання системи і військ мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони 

 

1. створення системи і мобілізаційного  резерву військ територіальної 
самооборони у мирний час; 

2. формування особового складу підрозділів мобілізаційного резерву військ 
територіальної самооборони у мирний час; 

3. первинна військова підготовка і щорічні військові навчання на зборах за 
місцем проживання особового складу мобілізаційного резерву військ територіальної 
самооборони у мирний час; 

4. створення  систем і опорних пунктів територіальної самооборони, 
забезпечених  укриттями, маскуванням,  сховищами зброї і матеріальних запасів у 
мирний час; 

5. створення  опорних пунктів  територіальної військової самооборони і базових 
навчальних центрів особового складу військового мобілізаційного резерву 
територіальної самооборони на базі військових комісаріатів у мирний час; 

6. мобілізація особового складу військового мобілізаційного резерву 
територіальної самооборони і приведення до бойової готовності підрозділів 
територіальної самооборони за нормативами часу і комплектування у загрозливий 
період; 

7. створення в мирний час централізованої мережі спостереження і передачі 
даних про загрозу ракетнго і повітряного нападу на територію України; 

8. забезпечення бойового чергування централізованої мережі спостереження і 
постів підрозділів протиповітряної, протиракетної оборони і радіоелектронної  
перешкоди територіальної оборони у загрозливий період; 

9. приведення у бойову готовність укріплень, сховищ, маскування опорних 
пунктів територіальної самооборони у загрозливий період; 

10. забезпечення виконання завдань військової територіальної самооборони на 
недопущення вторгнення противника на довірену до оборони територію нашої держави 
у воєнний період ; 
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11. створення підрозділам самооборони умов ведення партизанської війни з 
нападниками у випадках оточення і окупації об’єктів територіальної оборони. 

5. Ідеологічні, соціальні і громадські заходи забезпечення безпеки і 
оборони України в час локальних війн і регіональних військових конфліктів та 
загрози світової війни за ресурси, землі, продовольство і ринки. 

 

Безпека і обороноздатність кожної держави забезпечується перш за все її 
народом, його ідеологічною, соціальною і громадською єдністю.  

На жаль, в наш час суспільство в Україні штучно розділено на два різнополюсні 
кластери. Більшість громадян трудяться, створюють матеріальні блага, навчають і 
лікують людей, захищають їх від внутрішнього і зовнішнього насильства, але 
отримують від того такі низькі доходи, які не покривають навіть прожитковий мінімум 
сім’ї, а невелика кількість багатіїв привласнили ресурси, ринки і захопила владу в 
державі, наживається на несправедливому розподілі результатів праці і розкраданні 
держави, вивозить надприбутки за кордон і там будує собі розкішне життя. 

Безпорадність суспільства в контролі над діями влади, її нестабільність і 
безвідповідальність призвели до руйнування народного господарства, соціальної 
несправедливості в суспільстві, панування в країні корупції, хабарництва, насильства, 
приниження трудящої людини безробіттям і знеціненням її праці та до голодування 
більшості населення через високі ціни на харчові продукти. 

Тому забезпечення безпеки і обороноздатності треба починати з відновлення 
ідеологічної, соціальної і громадської єдності нашого суспільства шляхом: 

1. Визнання всім народом і владою Всеукраїнської ідеї побудови могутньої, 
сильної, соціальної, правової держави, визначеної народом України у статті 1 
Конституції. 

2. Об’єднання владою всього народу України на побудову і захист могутньої, 
сильної, соціальної, правової держави.  

3. Відродження Українського козацтва як об’єднуючої громадської сили в 
суспільстві  на побудову могутньої , сильної, соціальної, правової держави.  

4. Відродження в суспільстві кращих  патріотичних, військових, господар-ських, 
духовних і культурних козацьких традицій на  побудову і захист могутньої, сильної, 
соціальної, правової держави.  

5. Встановлення громадського козацького контролю над діями влади щодо 
виконання нею головного її призначення - побудови і захисту могутньої, сильної, 
соціальної, правової держави, боротьбі з корупцією, хабарництвом, насильством і 
приниженням людини праці.  

6. Відродження сільських і міських козацьких громад як середовища проживання 
і діяльності козацтва та збереження ідентичності, духовності і єдності народу України.  

 

15 березня 2012 року 
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Пояснювальна записка 
до Концепції створення державної системи військової територіальної 

самооборони, Військ територіальної самооборони та мобілізаційного резерву 
особистого складу, озброєння і матеріальних запасів підрозділів територіальної 

самооборони на період загрози військового нападу 
 

Українське козацтво як соціально – військовий стан і державо утворююча сила в 
Україні виникло і завойовувало державність України, об’єднане ідеєю вільного 
господарювання і самоврядування на своїй землі. Тому не - випадково, що буття і 
головне призначення українського козака визначалися патріотичним гаслом – «Воля, 
віра, Україна !».  

У реалізації цієї ідеї козацтво утворило потужний соціальний організм з військово-
демократичним устроєм, який став здатний не тільки зброєю захистити власні політичні 
та соціально-економічні інтереси, а й завоювати першу визнану Українську 
державність. 

Патріотизм козацтва – як любов до своєї країни, відданість до свого народу, до 
його кращих традицій і готовність на жертви в ім’я інтересів Вітчизни, передавався із 
покоління до покоління через спільну громадську, господарську і військову діяльність.  

Правила поведінки, норми суспільної моралі, мета та завдання існування, а також 
засоби їх досягнення  передавалися у вигляді козацького звичаїв, були частинами 
великої системи виховних і духовних засад, вершину якої складали козацькі перекази, 
пісні, казки, прислів’я і, звичайно спадщина. 

В часи Запорізької Січі школою військового і патріотичного виховання воїнів були - 
первинна військова підготовка молоді в слобідських козацьких громадах і інститут 
джур, в козацьких січових школах якого велася підготовка кадрів як у військово-
технічному так і в господарському та адміністративно-політичному напрямках.  

Козак, який пройшов первинну військову підготовку у слобідській громаді  і 
багаторічний Січовий вишкіл, отримав гарт у бойових походах та у щоденній козацькій 
військовій і господарській справі, ставав носієм передових військових, технічних, 
гуманітарних та економічно-господарських знань і, найголовніше, ставав свідомим 
духовним носієм та захисником української ідеї вільного господарювання і 
самоврядування на своїй землі. 

Первинна військова підготовка молоді за місцем проживання в слобідській 
козацькій громаді і в подальші часи підтримувалася владою і завжди готувала 
мобілізаційний резерв для козацьких військових формувань.  

Ідейна єдність і військово-господарський устрій козацького суспільства сприяли 
формуванню у свідомості козаків таких почуттів патріотизму, - як любов до Вітчизни, 
відданість своєму народу, готовність до самопожертви в ім’я спасіння товариша, 
громади і захисту інтересів своєї держави.  

Яскравим прикладом масового патріотизму козаків є подвиг трьохсот козаків-
добровольців наказного гетьмана Богуна, які, після зради татарів, ціною свого життя 
прикрили вихід із оточення всієї козацько-селянської армії у битві під Берестечком.  

На жаль, в наш час суспільство в Україні штучно розділено на два різнополюсні 
кластери. Більшість громадян трудяться, створюють матеріальні блага, навчають і 
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лікують людей, захищають їх від внутрішнього і зовнішнього насильства, але 
отримують від того такі низькі доходи, які не покривають навіть прожитковий мінімум 
сім’ї, а невелика кількість багатіїв, привласнили ресурси, ринки захопила владу в 
державі, наживається на несправедливому розподілі результатів праці і розкраданні 
держави, вивозить надприбутки за кордон і там будує собі розкішне життя. 

Безпорадність суспільства в контролі над діями влади, її нестабільність і 
безвідповідальність призвели до руйнування народного господарства, соціальної 
несправедливості в суспільстві, панування в країні корупції, хабарництва, насильства, 
приниження трудящої людини безробіттям і знеціненням її праці та до голодування 
більшості населення через високі ціни на харчові продукти.  

Особливо болісно таке приниження відчувається над селянством, яке становить 
третину населення країни і втрачає мотиви до праці на землі. 

Ще в гіршому і принизливішому стані знаходяться військовослужбовці. Утримання 
армії за залишковим принципом, втрата боєздатності, низька зарплата і бездомність 
військових службовців, захоплення влади, землі і власності олігархічними кланами, 
призвели до втрати в суспільстві мотивації до військової служби і захисту Батьківщини. 

Відчуження селян від господарювання на землі, втрата ними мотивів до праці на 
землі і втрата в суспільстві мотивації до військової служби і захисту Батьківщини, 
становлять загрозу втрати землі, як життєвого простору і державності України.  

Політики і дехто з політологів стверджують про те, що все це відбувається в 
Україні через відсутність в суспільстві об’єднуючої  ідеї, яка б породжувала спільність 
інтересів, ставила мету,визначала напрямки її досягнення.  

Але це не так. Таке твердження нав’язується громадянам України для того, щоб 
відвернути їхню увагу від істини. А істина є в тому, що об’єднуюча національна ідея в 
Україні визначена і затверджена в Конституції України Статтею 1 яка наголошує – 
Україна є суверенна і незалежна, демократична соціальна, правова держава. 

Українська ідея  побудови народної соціальної, правової держави є і 
визначена основним  Законом України, тільки «її приспали».  Приспала її влада, яка не 
визнає і не виконує свого призначення - будувати разом з народом могутню, сильну, 
соціальну, правову державу, ігнорує інтереси народу, і вже двадцять років вдається до  
брудного і кримінального збагачення.  

Все це відбувається через те, що влада в Україні відійшла від Української ідеї 
побудови соціальної, правової держави,  почуває себе безконтрольною, 
безвідповідальною і безкарною,  а громадського контролю над діями влади практично 
не існує.  

Конституційні права громадян контролю над діями влади не використовуються 
через те, що діяльність безлічі громадських організацій замкнена на вузьких 
корпоративних інтересах, розвинена тільки на представницькому рівні, не співпрацює, 
а служить владі і не має ніяких зв’язків з громадськістю, Взяти владу під контроль і 
спонукати її на виконання Української ідеї побудови могутньої, сильної 
соціальної, правової держави може тільки громадськість, - народ, об’єднаний 
цією ідеєю. 
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Досягнути цього можна тільки тоді, як ми відмовимося від нав’язаної нам 
владними кланами поділу України на Схід і Захід, на щирих і не щирих.  Всі ми діти 
однієї Вітчизни. У нас одне минуле і одне майбутнє. Нам слід не ділитися, а 
об’єднуватися  навколо Всеукраїнської ідеї – побудови могутньої , сильної, 
соціальної, правової держави.   

Козаки і селяни, пов’язані з життям і господарюванням на землі, завжди були її 
захисниками, носіями ідентичності нації, господарності, культури, духовності і 
патріотизму народу України, тому виконати  місію об’єднання народу України на 
побудову  і захист народної соціальної, правової держави повинне взяти на себе 
відроджуване козацтво України. 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Селянське козацтво України», 
відроджуючи господарські, військові, духовні і патріотичні традиції козацтва під гаслом 
Української ідеї побудови могутньої сильної, соціальної, правової держави і 
громадського контролю над владою, засновує сільські і міські козацькі громади як 
життєве козацьке середовище, здатне згуртувати народ України на господарську, 
економічну, соціальну і духовну побудову справедливої соціальної держави і підготовку 
військового мобілізаційного резерву сил самооборони в козацьких громадах за місцем 
проживання, для захисту землі і народу України від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Для того козацьке середовище, його сільські і міські козацькі громади, спільно із 
Збройними Силами України, повинні побудувати систему патріотичного виховання і 
первинної військової підготовки козаків і селян для створення мобілізаційного 
військового резерву самооборони в кожній сільській і міській козацькій громаді.  

Доцільність такої системи патріотичного виховання і первинної військової 
підготовки диктується тим, що Україна, обравши нейтральний, позаблоковий статус, в 
умовах загроз глобального характеру, втрати довіри суспільства до влади, внутрішньої 
нестабільності і втрати в суспільстві мотивів до військової служби і захисту держави, 
повинна сама, лише своїми збройними силами забезпечувати обороноздатність і 
захист держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Військові доктрини західних країн і США, об’єднаних у військовий блок НАТО, 
який, по суті, є військовим інструментом встановлення нового світового порядку, 
впевнені , що на них нікому нападати, передбачають наступальні операції 
високоточною зброєю і будують свої збройні сили на найманих вояках. 

Наші політики, незважаючи на позаблокову, оборонну доктрину, реформують 
збройні сили  під наступальні натовські стандарти і не враховують головного, що наші 
збройні сили повинні бути готові, перш за все, до оборони свого народу і життєвого 
простору, а не для участі з НАТО в знищенні невигідних глобалістам режимів.  

Оборонна військова доктрина повинна відповідати оборонній  стратегії і тактиці, 
враховувати не тільки виконання попереджувального чи відповідного удару 
високоточною зброєю, а й  підготовку мобілізаційного військового резерву, озброєного 
сучасною легкою, переносною протиповітряною, бронебійною і стрілецькою зброєю, 
здатного захистити  кожну міську чи сільську громаду.  

Гіркий досвід попередніх світових воєн, коли за відсутності мобілізаційного 
резерву, посилали на вірну загибель не навчені військовій справі і не озброєні сотні 
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тисяч наших батьків, не дай Бог лихої години, не повинен повторюватися. Держава 
зобов’язана надати належну первинну і регулярну військову підготовку кожному 
громадянину, здатному стати на захист Батьківщини. 

Громадські і державні системи військово-патріотичної підготовки молоді і 
військового мобілізаційного резерву є у всіх країнах, де не втрачена довіра між 
суспільством і владою.  

У Німеччині воєнізовані організації молоді охоплюють понад один мільйон юнаків.  
США, незважаючи на відсутність загального військового обов'язку, запровадили  

закон про розвиток освіти національної оборони країни, за яким підготовка юнаків до 
служби в сухопутних військах, на флоті та в авіації ведеться у середніх школах. Крім 
того, діють так звані молодіжні піхотні батальйони, куди приймають юнаків від 15 років, 
де проводяться заняття за спільною програмою школи та армії.  

За якістю підготовки і ефективністю  використання мобілізаційного резерву 
збройних сил, перше місце в світі займає Ізраїль. Маючи чисельність сухопутних військ 
150 тисяч солдат і офіцерів, збройні сили  

Ізраїлю за рахунок мобілізаційного резерву спроможні у загрозливий період за 72 
години  привести у бойову готовність 530 тисяч бійців сухопутних військ і військ 
територіальної оборони «Нохал», забезпечених зброєю і вмотивованих на захист 
держави. Підготовка мобілізаційного резерву здійснюється на  обов’язкових щорічних 
місячних зборах. Завдяки цьому, Ізраїльські збройні сили є найкрупнішими в світі у 
пропорції до кількості населення. 

Другою державою, яка має найкрупніші у пропорції до кількості населення збройні 
сили, як не дивно, є нейтральна Швейцарія. 

Концепція нейтралітету цієї країни полягає в тому, що вона не збирається нікого 
атакувати, не вступає  ні в які військові союзи і захищатиме себе сама, – а для цього 
потрібна потужна армія. 

Швейцарська армія складається з 3.6 тис. професійних військових і з 351 тисяч 
виучених військовій справі резервістів, яких щорік призивають на короткострокові 
збори мобрезерву. Враховуючи безконтактний і охоплюючий всю територію країни 
характер сучасного військового нападу, оборонна стратегія цієї нейтральної держави 
заснована на «принципі їжака»: в разі небезпеки згорнутися в клубок і нащетинити 
голки – тобто зробити так, щоб проникнення в середину країни обійшлося противникові 
якомога дорожче. Для цього кожне місто чи село має заздалегідь підготовлену систему 
укриття і оборони і військовий мобілізаційний резерв захисників і озброєння. 

В Ірані з 1979 року заснована добровільна мобілізаційна організація народного 
ополчення «Басіджи», яка виконує за державною програмою первинну військову і 
патріотичну підготовку резерву народної  армії. Мобілізаційний резерв «Басіджи» 
проходить  щорічні 1-1,5 місячні навчання і налічує більше 10-20 млн. бійців, 
підготовлених і вмотивованих на захист держави. 

В Білорусії, чисельність армії якої становить 50 тис. чоловік і поступається 
чисельності кожної із армій сусідів, військовий мобілізаційний резерв створюється у 
формі Державного ополчення чисельністю у 120 тис. чоловік. 
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Державне ополчення організовується за принципами територіальної оборони. 
Командувати військами територіальної оборони доручено губернаторам, яким 
присвоюються генеральські звання. Таким чином, їм доручається підготовка 
військового мобілізаційного резерву і забезпечення оборони довіреної їм території. За 
кожним бійцем мобілізаційного резерву закріплюється автомат, пістолет і гранатомет. 

Проблемою створення військового мобілізаційного резерву для сухопутних військ 
занепокоєна і Росія. Захоплення створенням професійної армії, відволікло увагу 
російскої влади від підготовки військового мобілізаційного роезерву, без готовності 
якого армія не здатна витримати широкомасштабну війну на випадок нападу 
агресивних країн. Враховуючи загрози роз’вязування широкомасштабної війни біля 
кордонів Росії, російська Дума прийняла в першому читанні законопроект про 
створення для збройних сил людського військового мобілізаційного резерву. 

У таких країнах суспільство і влада розуміють, що тільки народ, здатний захистити 
себе, може вижити у світі, де відносини між державами будуються на міці армії і зброї. 

З цього приводу доцільно нагадати висловлювання держсекретаря Сполучених 
Штатів Америки Генрі Кіссінджера про те, що, контролюючи нафту, Америка 
контролюватиме країни, контролюючи харчі – контролюватиме народи.  

Ми, продовжує далі Кіссінджер, ставили мету своїм військовим, що нам треба  
взяти на себе сім Близько-східних країн через нафтові ресурси і вони практично 
завершили свою роботу.  

Ми є свідками «цієї роботи» - щоб контролювати ринки  нафти, зруйновані і кинуті 
у хаос Ірак і Лівія, готується напад на Іран і Сірію, інсценуються і оплачуються штучні 
заворушення і знищення народної влади та встановлення проамериканських режимів  
в Єгипті та в інших країнах. 

За визначеннями колишнього керівника Українського центру економічних і 
політичних стратегічних досліджень імені Олександра Розумкова, який займав 
посаду міністра оборони України, А. Гриценка: «Світ зірветься війнами за 
ресурси, це тільки на перший погляд може здатися, що війни, які почалися в світі 
за ресурси нас не торкнуться. Сьогодні мова йде про доступ до енергетичних 
ресурсів, а завтра - до таких важливих ресурсів як вода і продовольство. Це 
питання національної безпеки». 

Уникнути такої війни за ресурси, харчі, життєвий простір і «дешеву робочу 
силу» України можна тільки маючи сучасну армію, навчений і озброєний 
військовий мобілізаційний резерв самооборони та ідейну, соціальну, політичну і 
громадську єдність народу. 

Життєвий простір народу Україні не менше багатий ніж надра  країн, які вже 
зазнали нападу – це нафта і газ Чорноморського басейну і Карпат, вугілля, уранові 
руди, транснаціональні  транспортні магістралі і 25% світових запасів безцінних 
чорноземів. Народ України кмітливий, професійний, роботящий і терплячий, але з 
подачі наших політиків, у державі і в світі вважається дешевою робочою силою. 
Гарантію того, що політики  США, світової  глобалізації, чи інші  агресори не візьмуться 
за контроль над природними багатствами, землями, хлібом і «дешевою робочою силою 
України» може забезпечити тільки обороноздатність армії, військова підготовка і 
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патріотизм військового мобілізаційного резерву, систему підготовки якого пропонує 
Селянське козацтво України.  

Наша військова доктрина оборонна, не блокова, але це не означає, що Україна 
може мати тільки сили швидкого реагування для участі в контингентах глобалістів в 
Іраку, Афганістані, Лівії, в країнах колишньої Югославії, Африки і придушувати 
протести своїх громадян, а, перш за все повинна мати армію і мобілізаційний резерв, 
які здатні захистити народ і державу України від будь-яких загроз і нападів.  

Незважаючи на те, що сучасні воєнні конфлікти за контроль над енергетичними, 
земельними та іншими економічними ресурсами, виконуються високоточною зброєю, 
яка покриває майже всю територію держави що обороняється, мають безконтактний і 
швидкоплинний, характер, створення і задіяння мобілізаційного резерву самооборони 
має не менш важливе значення у стриманні і відсічі агресії, ніж використання 
високоточної далеко ударної зброї. 

З точки зору і досвіду бійців самооборони, локальних війн, на підготовку яких не 
треба довгого навчання військовій справі і які добре знають та володіють місцевістю, - 
складна і дорога зброя не йде ні в яке порівняння з автоматом Калашникова, 
гранатометом і легким переносним ПЗРК. 

Таку ж оцінку важливості сил самооборони в сучасних воєнних конфліктах 
висловлюють навіть американські генерали. Зокрема генерал США Уільям  Ливен - 
молодший попереджує, що, яку б сучасну зброю ми не застосовували - противником 
все одно зостається той одинокий піхотинець, з автоматом і гранатометом, який 
обороняє свій клаптик землі і немає складнішого завдання у війні, ніж справитися з 
ним. 

Селянське козацтво України вважає, що система військово-патріотичного 
виховання молоді і підготовка військового мобілізаційного резерву армії і підрозділів 
самооборони, повинна бути визначена як державно-громадська програма, по якій за 
методиками і навчальними планами Збройних сил України та сільських і міських 
козацьких громад проводиться військово-патріотичне виховання молоді в середніх 
освітніх школах і державних військових ліцеях під гаслом Української ідеї побудови 
могутньої, сильної, соціальної, правової держави, і первинна військова підготовка та 
щорічні місячні навчання добровільного чи обов’язкового мобілізаційного військового 
резерву у кожній сільській і міській громаді за місцем проживання. 

Такої системи в Україні фактично не існує. Державою утримуються тільки декілька 
державних військових ліцеїв та діє невелика мережа самодіяльних громадських 
козацьких шкіл спортивного і культурного спрямування.  

Так, Чорноморський  козацький округ Українського козацтва у м. Севастополі 
співпрацює із середньою школою № 60 і іншими навчальними закладами, де 380 
козачат українського козацтва навчаються за програмою патріотичного виховання, 
державності і любові до українського флоту. 

В місті Мелітополі за підтримки місцевої влади вже 15 років існує школа Джур, де 
займаються майже 400 підлітків. В м. Енергодарі в школі Джур, яка існує 9 років , 
навчається 120 козачат. Всього у Запорізькій області створено 18 навчальних закладів 
під назвою «Школа Джур». У червні 2011 року у славному козацькому місті Холодному 
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Яру у змаганнях дитячої юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» 
(Джура) брали участь козачата з Волинської, Рівненської, Львівської, Закарпатської, 
Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Миколаївської, 
Донецької та Київської областей.  

Але на державному рівні це тільки окремі прояви відродження патріотичних, 
духовних, військових і господарських традицій козацтва у вихованні молоді, які слід 
розвивати і поширювати по всій Україні. 

Щодо заснування системи  підготовки військового мобілізаційного резерву у 
кожній сільській і міській козацькій громаді за місцем проживання, створення сил 
територіальної самооборони, то цю роботу слід починати владі і козацтву вперше, 
використовуючи традиції козацтва і досвід підготовки військового мобілізаційного 
резерву Збройних Сил України та інших держав.  

Базовими центрами підготовки військового мобілізаційного людського резерву і 
мобілізаційного резерву озброєння для нього повинні стати  ще діючі військові 
комісаріати і створені при них навчальні підрозділи, здатні за графіком виконувати 
первину військову підготовку і щорічні місячні військові навчання мобілізаційного 
резерву в кожній сільській і міській громаді.  

Військовий козацький мобілізаційний резерв, навчений за програмами 
самооборони на своїй, знайомій території, озброєний легкою переносною 
протиповітряною, бронебійною і стрілецькою зброєю має стати такою стримуючою 
силою, проти якої не насмілиться виступити жоден нападник.  

Активне залучення громадських організацій, зокрема сільських і міських козацьких 
громад до вирішення завдань оборони, що стоять перед українським суспільством, є 
невідкладним, що на сьогодні може зробити держава і повністю відповідає ідеї 
відродження козацтва.  

15 березня 2012 року 
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Єднання козацтва на матеріалах конференції: 
 

 «Міжнародне козацтво: шляхи відродження та миротворчамісі 
я на сучасному етапі» 

(м.Київ, 01-02 грудня 2014 року) 
 

Тематичний план 
Тема: «Міжнародне козацтво: шляхи відродження та миротворча 
місія на сучасному етапі» 
 

Відкриття конференції і вступне слово: 
Чернець Василь Гнатович-ректор НАКККІМ, професор 
 

Доповіді: 
Захаров Юрій Пилипович - Верховний Отаман Союзу козаків, голова 
Кординаційної Ради- 
Миротворча місія козацтва на сучасному етапі. 
 

Коцюба Олександр Павлович - народний депутат України XII ( I ) 
скликання, голова Комітету Верховної Ради, член Президії Верховної Ради 
України, член- кореспондент Національної академії правових наук України, 
Заслужений юрист України, Генеральний суддя Міжнародного об’єднаного 
козацтва 
Проблеми відродження правового статусу Українського Козацтва 
 

Шилов Юрій Олексійович, академік Української академії оригінальних 
ідей, Православной Русской Академии та New York Academy of Sciences, 
голова історичної секції Всеслов'янського Собору, завідувач відділом 
Слов'янської археології й давньої історії ПРА, професор ПРА і МАУП. 
Козацтво:витоки, стан, перспективи (за дослідженнями 1993-2014 р.р.) 
 

Андресюк Борис Павлович, народний депутат України III-го скликання 
Верховної Ради України, директор Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва, 
доктор політичних наук, професор 
Відродження військових і патріотичних традицій Українського козацтва 
 

Шморгун Леонід Григорович, Верховний Отаман Селянського козацтва 
України, Голова Першої Всеукраїнської дорадчої служби, головний редактор 
журналу «Проблеми іноваційно-інвестиційного розвитку», 
головний редактор газети «Козацька Україна єдина»,  
академік Української академії наук, професор 
Роль та історичне значення Селянського козацтва України у відродженні 
традицій Українського козацтва. 
 

Савченко Юлія Мусіївна, громадська діячка, керівник жіночого Управління 
ОРУЗК «Берегиня». 
Роль жіноцтва у подальшому розвитку кращих традицій українського 
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козацтва. 
 

Луньов Григорій Олексійович, заступник Верховного Отамана Селянського козацтва, 
народний депутат України II скликання 
Господарські традиції і господарська діяльність Українського козацтва 
 

Седих Віктор Федорович, Почесний верховний Отаман козацької 
територіальної оборони, доктор філософії, професор, письменик. 
Роль козацької територіальної оборони у миротворчій місії 
 

Богданов Андрій Володимирович, член Громадської Ради при Міністерстві 
соціальної політики України. 
Громадський контроль як запорука демократії і ефективної 
влади,сталого суспільного розвитку та утвердження прав і свобод 
громадян 
 

Балика Георгій Анатолійович, радник Верховного Отамана Селянського 
козацтва. 
Визначення поняття соціальне, громадське, і державотворче 
призначення Українського козацтва 
 

Вертегел Андрій Григорович, Президент київського славістичного 
університету. 
Маркетингові центри козацького зеленого туризму 
 

Євкович Микола Іванович, Верховний Отаман Всебілоруського 
об’єднаного козацтва, генерал козацтва. 
Особливості розвитку козацтва республіки Білорусь 
 

Сакада Микола Онисимович, старший науковий співробітник інституту 
соціології академії наук України. 
Ренесанс патріотичних традицій українського козацтва в часи козацької 
Держави 
 

Сікора Микола Юрійович, професор вокалу, педагог, виконавець та 
композитор, лауреат міжнародних конкурсів, Заслужений діяч культури та мистецтв. 
Козацька тематика в українських піснях, думах, романсах баладах та 
славнях 
 

Руденко Юрій Дмитрович, професор НПУ імені Драгоманова, доктор 
педагогічних наук. 
Національно-патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки 
 

Полоз Юрій Іванович, Верховний Отаман Всеукраїнської козачої общини 
коріного сувереного народу України, генерал козацтва 
Закон України про українське козацтво. 
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Кремнєв Анатолій Володимирович, посол миру, керівник підрозділу ВРКА, 
почесний доктор гуманітарних наук. 
Миротворчий підрозділ всесвітньої ради козацьких отаманів в Україні 
 

Гордієнко Микола Олександрович, віце президент міжнародної академії 
козацтва, академік, генерал козацтва. 
Досягнення сучасного Українського козацтва і їх використання при 
вирішені актуальних проблем. 
 

Шилофост Сергей Сергеевич, керівник ансамбля народні пісні «Сокіл» 
Міжнародні культурні відносини України  та Білорусії 
 

Полапа Володимир Семенович, головний Отаман козацької громади 
Полтавщини, голова управи служби козацького самоврядування, генерал- 
полковник 
Служба козацтва самоврядування у розбудові і відроджені козацького 
народу 
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Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції 
 на тему:«Міжнародне козацтво: шляхи відродження та  

миротворча місія на сучасному етапі.»  
 (Київ, 01-02 грудня 2014 року) 

 
Обговорення питань на конференції відбулося з урахуванням стану розвитку 

України з обранням Президента України Порошенка П.О., проведенням виборів 
Верховної Ради України VІІІ-го скликання, визнанням системи парламентсько-
президентської форми правління, формування оновлених структур діяльності 
Верховної Ради України та Уряду України в результаті укладення коаліційної угоди між 
парламентськими фракціями докорінно можуть змінити розвиток українського 
громадянського суспільства і формування правової держави з метою гарантій та 
захисту прав і свобод громадян, удосконалити в складних умовах шляхи відродження і 
перспективи розвитку козацтва України. 

В роботі конференції прийняли активну участь державні діячі, керівники 
козацьких громад, науковці, представники зарубіжних козацьких формувань. 

У доповідях і виступах відзначалося, що виникнення і діяльність козацтва 
України, як консолідуючої державотворчої, військової, духовної, господарської і гро-
мадської потуги народу України, здійснювалося на патріотичних традиціях та істо-
ричній спадщині наших давніх предків - слов‘ян та інших народів часів Київської Русі. 

Глибока любов до рідної землі, щирі християнські вірування, лицарська козацька 
честь і сумління, козацька ідея завжди служили народу України могутньою об‘єдную-
чою силою в боротьбі проти загарбників, національного і релігійного приниження, на 
розвиток і зміцнення державності України, сприяли утвердженню передових демокра-
тичних, культурно-освітніх, гуманістичних поглядів серед різних прошарків населення. 

Провідною, загально визнаною ідеєю масового козацького руху стало 
самоврядування козацьких і сільських громад, вільне від експлуатації, господарювання 
на своїй землі, створення і захист незалежної держави України. 

Більшість принципових положень козацької держави знайшли своє втілення в 
Конституції, проголошеної суверенної, незалежної, демократичної держави України. Це 
стало важливим ресурсом в розбудові громадянського суспільства, справедливих 
соціальних відносин в країні. 

В процесі здійснення глибоких трансформаційних змін в суспільстві виникає 
гостра потреба більш масштабної і якісної участі козацьких організацій у вирішенні 
актуальних проблем державотворення в Україні. 

Притаманні козацьким громадам організованість, відповідальне ставлення до 
виконання своїх обов‘язків, дисциплінованість у поєднанні з компетентністю і 
професіоналізмом, як вияв сумлінного служіння Вітчизні, допомагають у подоланні 
наявних у нашому житті негативних проявів: засилля корупції, прагнення розколоти 
суспільство на Схід і Захід, падіння моральних принципів, деградація людей і їх 
бездуховність, демографічна криза та інше. 
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Учасники конференції відзначають актуальність розробленого козацькими 
осередками проекту Закону України «Про відродження і розвиток Українського 
козацтва», в якому з державницьких позицій намічено шляхи ефективного 
використання суспільного потенціалу козацького руху. 

За народним визначенням, у якому звучить симпатія і захоплення, козак – це 
завжди перша, героїчна і непохитна людина, а козацька громада – об’єднання людей 
упевнених у власних силах, активних, згуртованих на основі військового братства, 
духовних і господарських, державотворчих інтересів. 

Як духовний заповіт нескореної козацької душі до нас дійшов з давніх часів 
Козацький звичаєвий Кодекс честі. Лаконічні, глибокі за змістом положення Кодексу 
актуальні і в наш час: 

«Доля народу – козацька доля. Праведне діло для рук козацьких». «Краще вір 
справі, ніж словам». 

«У козака сила лише в своїй землі». «Коли просять, - помагай, - і коли не 
просять, а треба – помагай». «Нема на світі притулку для душі, окрім сім’ї». «Пам’ятай: 
один вірний шлях на землі – терпіння». 

Для козаків нашого часу в цих мудрих виразах закодовано історичну пам'ять 
козацтва, в їх силовому полі спресоване минуле і окреслено дороговказ у майбутнє. 

Наше спільне завдання вдихнути у Козацький звичаєвий Кодекс честі нове 
життя, органічно включити у наші повсякденні практичні справи. Донести до кожної 
людини через освітні установи заклади культури, засоби масової інформації, а головне 
– зробити правилом поведінки і способу життя усіх козацьких громад. 

З метою повсюдного, практичного втілення козацької ідеї в регіонах країни з 
питань самоврядування громад, ефективного господарювання на своїй землі, побудові 
на цій основі демократичної, соціальної, правової держави і громадянського 
суспільства конференція, - вирішила: 

І 
1. Здійснити впровадження ідеології народовладдя в Україні як важливу 
фунуцію єднання і національного розвитку та завдання по сучасному 
відродженню українського козацтва в нових умовах. 
 
2. Розглядати процес розвитку козацтва України як складову в системі 
виконання всесвітньої миротворчої місії козацтва. 
 
3. Діяльність і розвиток миротворчої місії козацтва та його участь 
здійснюється на запрошення суспільства народу країни, відповідно з його 
рішенням на референдумі народу за участі міжнародної громадськості з метою 
захисту та збереження миру в регіоні, де виник конфлікт. 

ІІ 
4. Для узгодженності дій і зменшення екскалації у взаємовідносинах між 
суспільством і державними структурами учасники міжнародної науково - 
практичної конференції звертаються до Міжнародного об’єднаного козацтва та 
всіх зареєстрованих в установленному порядку козацьких організацій створити 
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аналогічні структури та укласти спільний договір про демократичне 
співробітництво у здійсненні миротворчої місії. 
 
5. Звернутися до Генеральної Асамблеї Організації Об’днаних Націй для 
розгляду участі офіційних козацьких структур в системі діяльності ООН для 
прийняття рішень згідно поданих пропозицій про діяльність миротворчої миссії 
козацтва та узгоджень щодо методичного, організаційного і фінансового сприяння. 
 
6. Створити центр інтелектуального розвитку козацтва за сприяння Президента 
України, Верховної Ради та кабінету міністрів України 
 
7. Від імені учасників міжнародної науково-практичної конференції направити 
звернення Президету України, Верховній Раді та уряду України. 
 
8. Клопотати перед Президентом України П.О. Порошенко про відновлення 
координаційної ради з метою співробітництва та взаємодії на відродження козацтва 
та прийняття Закону України про козацтво. 
 
9 Враховуючи актуальність піднятих проблем, провести 2-3 етапи цієї 
конференції з участю міжнародних представників та гілок влади України. 

 
ІІІ 

1. Вважати першочерговими завданнями: 
- завершити реалізацію положень Декларації про державний суверенітет 

України, яка є основою нової Конституції України; 
- провести правову реформу в Україні, центром якої є конституційна 

реформа з приведенням нової Конституції України у відповідність з 
Декларацією про державний суверенітет України, 

відновленням з сучасними вимогами ухвалених рішень про розділ 
Конституції України «Суспільство і держава» з формулюваннями 
конституційних статей та змісту їх норм; 

- забезпечити гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина в 
Україні; 

- здійснювати реальне виконання Конституції і Законів України, з питань про 
державний суверенітет України, насамперед з розбудови громадянського 
суспільства, розширення якісного і кількісного складу козацьких організацій, 
спрямування їх діяльності на: 

- підтримку зусиль влади і громадськості на зміцнення обороноздатності країни її 
безпеки, посилення стабільності і згуртованості суспільства; 

- активну участь у здійсненні соціальних ініціатив Президента України П.О. 
Порошенка, спрямованих на задоволення соціально-економічних потреб і підвищення 
добробуту населення; 
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- посилення ролі козацьких осередків в районах, населених пунктах як 
впливового центру громадського самоврядування; 

- активізацію роботи щодо отримання звання району, міста, села вільного від 
корупції, порушень громадського порядку і суспільної моралі. 

2. Звернутися до Верховної Ради України і особисто до Голови парламенту – 
Гройсмана В.Б. з проханням забезпечити участь представників Козацтва 
України в підготовці та розгляді і прийнятті Закону України «Про відродження і 
розвиток українського козацтва»: 

- участь в роботі Комітетів Верховної Ради України; 
- проведені необхідних експертиз та висновків . 
3. Спільними зусиллями, з участю органів місцевого самоврядування, 

підприємницьких структур, місцевої інтелігенції: вчителів, лікарів, агрономів, 
працівників клубів і бібліотек, із запрошенням церковних громад змінювати зовнішній 
вигляд наших територій. Посилити увагу до культури і духовності, до знедоленої 
частини суспільства: інвалідів, ветеранів, багатодітних сімей. 

Утверджувати культ здорового способу життя, довгожительства, сприяти 
створенню екологічно безпечного середовища. 

4. Усім осередкам українського козацтва рекомендувати: 
- підтримати розвиток системи громадського контролю за органами влади у 

сфері реалізації прав 
постраждалих і тимчасово переміщених осіб внаслідок агресії, бойових і 

насильницьких дій в АР Крим, Луганській і Донецькій областях, забезпечення іх 
соціального захисту та реабілітації учасників АТО; 

- вивчати і керуватися у практичній діяльності положеннями Козацького 
звичаєвого Кодексу честі. 

Поширювати його зміст в культурно-освітніх установах, ЗМІ; 
- ознайомити протягом червня місяця з Резолюцією конференції місцеві, районні 

і міські органи влади, голів і депутатів сільрад, місцевих бізнесменів, представників 
інтелігенції, усіх мешканців; 

- організувати публікацію Резолюції у місцевих засобах масової інформації: в 
газетах, на телебаченні, по радіо, в Інтернеті, на рекламних щитах, у сільраді, клубі, 
бібліотеці, школі та інших місцях; 

- здійснювати у співпраці з місцевою владою і активістами постійне прибирання 
загальної території, доріг, парків, цвинтарів; закладати козацькі парки, алеї з 
використанням символічних для 

України порід дерев і кущів; сприяти висадці квітів; обладнувати місця масового 
відпочинку, особливо біля річок, ставків, на стадіонах. 

5. Проводити щорічно з усіма зацікавленими організаціями і установами 
загальнонаціональні свята: День захисника Вітчизни, День Матері, День Конституції, 
День Незалежності України, Свято Знань, Свято Врожаю, Свято Покрови, Свято 
Нового Року та відзначати важливі події місцевого значення, а також взяти активну 
участь у підготовці і відзначенні 70-річчя перемоги у Великій Вітчізняній Війні, 200-річчя 
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 
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6. Надіслати Резолюцію конференції Президенту України П.О. Порошенку, 
Голові Верховної Ради України Гройсману В. Б., Прем‘єр-міністру України А.П. 
Яценюку. 

 
Учасники конференції висловлюють впевненість, що здійснення намічених 

заходів сприятиме посиленню ролі відродження громадянського суспільства, 
українського козацтва в розбудові громадянського суспільства, демократичної, 
правової держави. 

Слава Україні! 
 
Резолюцію внесли на обговорення: 
- О.П. Коцюба, Генеральний суддя Міжнародного об’єднаного козацтва, голова 

правління Науково-дослідного інституту верховенства права і правосуддя; 
- Л.Г. Шморгун, верховний отаман Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Селянське козацтво України»; 
- Г.О. Луньов, перший заступник Верховнийо отамана ВГО «Селянське козацтво 

України», генерал- полковник козацтва; 
- В.І. Халецький, заступник Верховного отамана ВГО «Селянське козацтво України», 

генерал-майор козацтва. 
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Від редакції:  
У даній статті розкриваються на прикладі розвитку та діяльності  

Всеукраїнського громадського об’єднання «Селянське козацтво України» питання 
відродження кращих духовних, культурних і історичних традицій українського козацтва. 
за період з 2009 по 2015 рр. 

 

Селянське козацтво України як один із 
фундаторів об’єднавчого руху українського 

козацтва.  

Козацтво відігравало важливу роль в історії українського народу. Перші згадки 
про козацтво датуються ХІІІ ст., коли в літописах згадувалось про існування на кордоні 
руських земель і кочового Степу бродників і берладників – вільних людей, які не 
підкорялись князівській владі, боронили  землі від набігів половців і жили за рахунок 
здобичі від походів на візантійські володіння. Формування цієї соціальної верстви було 
перервано татаро-монгольською навалою, проте подальшого розвитку ці процеси 
набули в ХV-XVІ ст.. в нових умовах визвольних змагань українського народу проти 
полонізації, покріпачення з боку шляхти та польських магнатів, загрози військових 
набігів татар. 

Підгрунтям для виникнення козацтва дослідники вбачають в особливому 
громадському устрої та особливостях земельних відносин, які склались на теренах 
України ще з часів Київської Русі. 

За свідченням науковців, в державному устрої Київської Русі, поряд з розвитком 
феодальних відносин, значне місце займала форма земельних відносин у вигляді 
громадського (общинного) користування землею, коли громада, як поземельне 
об’єднання мешканців села, вирішувала не лише питання щодо розподілу землі, а й 
судові справи і виконувала функції громадського захисту і самоврядування. Селяни 
були вільними, захищеними громадою і державою господарями своєї землі. В той час, 
коли державність європейського і азійського світу була побудована на рабстві і 
феодальному закріпаченні селян, Київська Русь мала, поряд з поширенням 
феодалізму, найдемократичніший громадський устрій земельного користування і 
самоврядування. Форми громадського самоврядування на Русі існували також і в 
містах. Віче — народні збори у містах, як характерна риса політичного устрою 
військової демократії, вирішували важливі громадські справи.  
Встановлюючи свою владу на землях Русі, іноземні поневолювачі, зокрема польські, 
литовські, угорські та інші держави, передусім прагнули знищити громадський устрій на 
цій території, передавали землю у власність феодалів, а селян закріпачували.  Так, у 
1530 р. польський сейм узаконив феодальну власність на землю, захоплену 
польською і українською шляхтою, і кріпосне право на селян, які користувалися раніше 
цією землею.  
Православна ідеологія («люби ближнього свого») та общинні принципи користування 
землею і самоврядування на селі замінювалися на неприйнятну селянам чужинську 
ідеологію — «люби самого себе», на приватну власність на землю, на владу феодалів 
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і закріпачення селян. 
Основною протидією українських посполитих селян  проти закріпачення була втеча на 
незаселені південні території. Там вони займали неосвоєні землі, засновували свої 
вільні господарства, не визнавали влади шляхти і називали себе козаками (вільними 
людьми), 
Саме покозачення було насправді прагненням селян мирним шляхом визволитися з-
під кріпацтва, отримати козацький стан у реєстровому козацтві і  одержати право 
працювати вільно на власній землі.  

Таким чином, самовільно звільняючись від феодальної залежності й осідаючи на 
нових місцях, втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми.  

Найбільш масово покозачення селян відбувалося там, де вони  найбільше 
потерпали від утисків шляхти і нападів кримських татар, особливо на Поділлі, 
Брацлавщині, Черкащині та Київщині. Наприклад, у 1491 році назвалися козаками і 
повстали проти польського і литовського закріпачення селяни майже всієї Червоної 
Русі (Галичини).  
Зазначимо, що козакам доводилося не лише господарювати й створювати громади 
вільних землеробів, а й об’єднуватися для захисту своєї землі, своїх господарств і 
родин від нападів польської шляхти, яка намагалися захопити козацькі землі, а самих 
козаків  повернути у кріпацтво. 

Існувала також постійна загроза з боку татар, які спалювали та спустошували 
міста й села, а людей забирали у полон і продавали в рабство на східних ринках або 
використовували як рабів у своїх господарствах.  

Об’єднуючись на захист від польського закріпачення та татарської агресії, 
селянське козацтво створювало військовий устрій та самоврядування поселень на 
принципах військової козацької демократії, що полягала у виборності та 
відповідальності старшини перед сільською козацькою громадою. 
Отже, козаки об’єднувалися у громади, що складалися переважно з українських селян, 
і засновували в неосвоєному на той час краї вільні поселення, які періодично 
зазнавали спустошливих татарських вторгнень та нападів польських магнатів. Вони 
закріпилися на тих землях, які ніхто не наважувався обробляти, тому що, кожного дня 
доводилося їх зі зброєю в руках захищати. Основою соціально-політичної організації 
козацтва була звичаєва правова рівність козаків, що полягала у праві громадського 
користування землею і різними угіддями та в участі у військовій раді, де вирішувались 
усі найважливіші питання і обиралася старшина — отамани, сотники, судді тощо.  
Так на терені України виникло Селянське козацтво — нова соціально-політична сила, 
яка виступила одним з фундаторів першої української Козацької республіки у формі 
військово-політичної організації — Запорізької Січі. Активна участь Селянського 
козацтва у визвольній боротьбі під проводом Богдана Хмельницького призвела до 
утворення першої української держави — Гетьманщини.  

Набуваючи військовий досвід у козацьких громадах Селянського  козацтва, 
частина козаків обирала військову службу у Запорізькій Січі,  або в Реєстровому 
козацькому війську Польської корони чи у надвірному козацтві польських земельних 
магнатів. 
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Таким чином, на початку XVI ст. склалося три не розмежованих категорії козаків: 
заможні Реєстрові і дворові козаки (городові козаки), які винаймались на службу до 
польського уряду і польської шляхти; козаки Запорізької Січі, що не визнавали влади 
Речі Посполитої, та значна маса посполитого Селянського козацтва, яке 
об’єднувалося у сільські козацькі громади і оголошувало себе вільними козаками. 
Мешкало Селянське козацтво на прикордонних територіях, вело козацький спосіб 
життя. Воно не мало офіційно визначеного козацького стану і не визнавало польської 
влади.  

Можна стверджувати, що джерелом формування козацтва взагалі, було місцеве 
українське населення – Селянське козацтво, що проживало на території Середнього 
Подніпров’я та Південної України, не визнавало польської влади, боронило українські 
землі від постійних набігів татар, та втікачі, переваважно селяни, із Західної і Північної 
України, які, рятуючись від покріпачення, втікали до тих місць, де не було панщини.  
Запорізька Січ з часом перетворилася у незалежний православний християнський 
військовий орден — духовний і військовий центр боротьби українського народу проти 
польського, турецького і татарського поневолення. Молодь Запорізького, Селянського, 
а іноді і Реєстрового козацтва вважала за честь служити на Запорізькій Січі, а батьки із 
задоволенням записували  своїх синів до січових куренів. Тому Запорізька Січ завжди 
була органічно і кровно пов’язана з Селянським та Реєстровим козацтвом, з 
селянством України взагалі.  

Впродовж  п’ятисот років з часів козацької доби і створення української 
державності Селянське козацтво об’єднувалось на принципах ідеї вільного 
господарювання на своїй землі, самоврядування козацької громади і православної 
духовності. 

Славною сторінкою в історії Селянського козацтва став період визвольної війни 
1648–1654 рр., коли відбувалося масове покозачення селян, реалізація їх 
споконвічного прагнення до вільного господарювання на своїй землі і громадського 
самоврядування. За даними досліджень, козацтво на той час у Гетьманщині становило 
до 80 відсотків населення.  

Без перебільшення, першу визнану Українську державу – Гетьманщину, по суті і 
по соціально-політичному устрою можна вважати козацькою державою, а народ  
козацьким. 

Така сутність Гетьманщини засвідчена поетичним генієм Т.Г. Шевченка: 
Була колись Гетьманщина, 

Та вже не вернеться, 
Було колись – панували, 
Та більше не будем! 
Тії слави козацької 
Повік не забудем! 

Проголошення в 1991 році України як  суверенної, незалежної, демократичної 
соціальної, правової держави відкрило нові можливості активної участі громадськості 
країни у створенні справедливих соціальних відносин в суспільстві.  
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За двадцять три роки незалежності в Україні формально створено громадянське 
суспільство, яке включає також сотні політичних партій і громадських організацій. 

Однак, частина з них по суті відійшла від всеукраїнської ідеї побудови сильної, 
могутньої, демократичної, соціальної, правової держави і справедливого 
громадянського суспільства, а використовуючи недоліки представницької 
демократичної системи, включилась в боротьбу за владу окремих родових та 
олігархічних кланів, маргінальних угрупувань і одіозних лідерів, що розколює 
суспільство на Схід і Захід, на українців і інородців, мажорну еліту і незаможну 
більшість працьовитого народу.  

Враховуючи такі процеси в країні, свідомі нащадки славетних козацьких пращурів 
обєдналися у ВГО «Селянське козацтво України», яке було зареєстровано 2 вересня 
2011 року у Державній реєстраційній службі України. В серпні 2014 р. було 
зареєстровано Всеукраїнську газету «Козацька Україна єдина». 

Відродження Селянського козацтва як об’єднуючої господарської, військової, 
духовної і державотворчої громадської сили в умовах незалежної України відбувається 
сьогодні на основі козацької ідеї вільного господарювання на своїй землі, 
самоврядування сільських, міських козацьких громад і на основі здобутої духом, 
кров’ю, потом всіх попередніх поколінь та задекларованої в Конституції України 
всеукраїнської ідеї побудови сильної, могутньої, демократичної, соціальної правової 
держави і справедливого громадянського суспільства заможних громадян. 

Відсутність же в суспільстві всенародної об’єднуючої ідеї роз’єднує народ, 
породжує в державі корупцію, слабку і безконтрольну владу, яка збагачує багатих і 
приводить до зубожіння бідних. 

За цих умов  консолідуючою  господарською, військовою, державотворчою і 
духовною громадською силою з багатими історичними традиціями  має стати Козацтво 
України. 

Селянське козацтво декларує ідею об’єднання різних за історичними, 
соціальними, військовими та іншими традиціями козацьких формувань у Спілку 
козацьких громад  навколо козацької ідеї вільного господарювання на своїй землі, 
самоврядування  громад, навколо всеукраїнської ідеї побудови сильної, могутньої, 
демократичної, соціальної правової держави і справедливого заможного 
громадянського суспільства та спрямування їх діяльності на господарську, 
патріотичну, військову, державотворчу, духовну, культурну діяльність і на контроль 
діяльності  влади. 

За відносно короткий період свого розвитку ВГО «Селянське козацтво України» 
провело значну організаційну роботу: легалізовано біля 300 обласних, районних, 
міських і особливо сільських козацьких громад. На сьогодні стоїть завдання  –  
створити і легалізувати такі козацькі громади у всіх селах і селищах України. Тому до 
цієї роботи запрошуються всі, хто відчуває в своєму серці козацьких дух. 

«Селянське козацтво України» окрім Декларації про формування і обєднання 
козацьких громад у єдину Спілку козацьких громад зосередило свої зусилля на 
підготовці важливих законодавчих ініціатив, спрямованих до різних гілок влади в 
Україні. Це зокрема: 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
292 

 

1. Проект Закону України «Про відродження і діяльність Українського 
козацтва»;  

2. Проект Концепції «Створення державної системи військової територіальної 
самооборони, підрозділів територіальної самооборони та мобілізаційного резерву 
особистого складу, озброєння і матеріальних запасів  формувань самооборони на 
період загрози військового нападу»;  

3. Концепція організації і діяльності сільської козацької громади в системі 
суспільства;  

4. Пропозиції щодо прийняття заходів по створенню робочих місць для 
безробітних селян, жителів села і вирішення проблеми доступності цін на м’ясні 
продукти для громадян, шляхом будівництва сучасних присадибних свиноферм і 
кролеферм, за допомогою державного пільгового кредитування і прийняття 
національної цільової комплексної програми по підтримці розвитку господарських 
традицій Селянського козацтва України.  

5. Закон України «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 
підприємствами (організаціями)» 

6. Проект Закону України « Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 
7. Пропозиції до концепції «Завершення земельної реформи в Україні». 
8. Програма Створення Учнівських козацьких господарських товариств по 

відродженню присадибного кролівництва.  
9. Пропозиції  до організації Збройних сил України у складі Професійних 

підрозділів стримання електронно – вогневого нападу і підрозділів 
мобілізаційного резерву територіальної самооборони.  

Підписано також, відповідні меморандуми про співпрацю з ЦК профспілки 
працівників АПК, Київською і Вінницькою обласними профрадами. 

Ще одним напрямом діяльності «Селянського козацтва України» є співпраця з 
освітніми закладами системи Міністерства освіти і науки України. Регіональними 
осередками Селянського козацтва у сільських та  селищних школах організовуються 
шкільні козацькі громади, посвячуються у козачата кращі учні. Так, на Покрову 14 
жовтня 2014 р. нами започатковано створення двох сільських та шкільних козацьких 
громад; посвяту в козачата у переповненому сільському клубі Тиврівського району 
Вінницької області та посвяту молоді цих сіл у козаки біля могили козацького 
полковника Данила Нечая. Весь цей захід згодом транслювався Вінницьким 
регіональним телебаченням для всього населення області. 

Найбільш активно проводиться робота в цьому напрямі у Вінницькій, 
Хмельницькій, Київській і Житомирській областях. 

Основні принципи сучасної козацької ідеї вільного господарювання і 
самоврядування на своїй землі базуються на наріжних принципах Конституції України. 
Виходячи з цього, Селянське козацтво України вважає, що земля 
сільськогосподарського призначення є виключною ресурсною (природною) власністю 
народу України,  передається назавжди у всенародну власність, в розпорядження 
Державного  Земельний фонду  України  і використовується за призначенням 
суб’єктами підприємницької діяльності на правах державної оренди. 
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Тільки народ України, здійснюючи право виключної народної ресурсної власності 
на землі сільськогосподарського призначення, має право шляхом референдуму 
вирішувати питання щодо зміни правового статусу власності на землі 
сільськогосподарського призначення,  їх використання та охорони.  

Земельна рента, як похідна виключної ресурсної  власності народу України на 
землю сільськогосподарського призначення, як природний і соціальний надприбуток 
від використання землі є всенародною власністю і сплачується у Державний 
Земельний фонд України для використання на всенародні потреби, для інвестування 
розвитку села і агропромислового комплексу,  підтримання  доступних цін на харчові 
продукти для населення, а також на фінансування державних  природоохоронних 
програм. 

Пріоритетне право користування земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення надається сільським громадам (селянським господарствам, фермерам і 
виробничим сільськогосподарським кооперативам) 

Таким чином, Селянське козацтво вважає, що пріоритетним напрямом 
об’єднуючої  суспільство ідеї створення в Україні громадянського суспільства і 
визначеного Конституцією України державного устрою – демократичної,  соціальної, 
правової держави заможних громадян є:- 

• спрямованість діяльності всіх державних інституцій на досягнення  добробуту 
всіх громадян, досягнення соціальної справедливості і захищеності всіх членів 
суспільства: Закон для всіх один; 

• влада держави  зобов'язана підтримувати та забезпечувати соціальну рівність 
та справедливість;  

• держава розвиненого громадянського суспільства має реально забезпечувати 
соціально-економічні права людини; 

• державна влада зобов’язана здійснювати реальний контроль за недопущенням 
вивозу олігархами капіталу за кордон і сприяти використанню його на 
інвестування розвитку економіки і створення робочих місць в Україні;    

• державна влада має реально контролюватися  громадянським  суспільством в 
цілому  і Козацтвом України, зокрема; 

• передача всіх повноважень  самоврядування і виконавчої влади на місцях 
радам та їхнім виконавчим комітетам. 

Ми переконані, що Козацтво України має стати авангардом громадянського 
суспільства України і спрямовувати свою  державотворчу діяльність на формування, 
підтримку, контроль  і  захист законно обраної влади, яка виконує функції 
демократичної, соціальної, правової держави для забезпечення мирного, заможного  
життя народу України.  

Головними напрямками впливу на владу Козацтво України вважає не безглузду 
опозиційну боротьбу за захоплення влади  чи військове протистояння, а 
запровадження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю, відстоювання 
чесних, прозорих виборів,  підготовку громадських звернень і громадських пропозицій, 
а також  через механізм громадської експертизи різних напрямків діяльності владних 
інституцій.  
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Козацтво України, як господарська, військова, духовна, патріотична і 
державотворча  громадська сила  народу зобов’язана не допустити подальшого 
руйнування  Збройних сил України, а  також  приниження правоохоронних органів, які 
чесно служать справі захисту громадського порядку. 

Реалізація зазначених напрямків діяльності Селянського козацтва України,  в 
основі яких лежить державницька філософія створення в Україні демократичної, 
соціальної, правової держави заможних громадян, ставить за мету створення в нашій 
державі могутнього козацького середовища сільських і міських  козацьких громад, 
відродження громадянських, господарських, військових, духовних, патріотичних і  
культурних традицій козацтва.  

Козаки, за своїм  визначенням – це завжди перші, сміливі і надійні люди. А в 
сьогоднішніх умовах військової агресії козацькі громади здатні організувати і захистити 
свої рідні міста і села від загроз з  відкіля б вони не прийшли. А це в свою чергу 
вимагає широкої консолідації зусиль. Тому на сьогодні невідкладним завданням є 
створення Всеукраїнського обєднання - спілки козацьких громад.  

      Разом –  ми  громадська козацька сила ! 
«…отож брати, 
в єднанні сила 

і тільки в єдності народ. 
А якщо ні – 

це кусень мила. 
з якого піна, срам, розброд, 

єднаймося брати!» 
 
 

Леонід Шморгун  
Верховний Отаман  

ВГО  «Селянське  козацтво України»,  
 

Григорій Луньов  
Генерал козацтва   
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Від редакції: Розробляючи цю програму ВГО  «Селянське  козацтво України», 

обєднало і отримало підтримку Національної академії педагогічних наук, Міністерства 
освіта і науки України, Академії сільськогосподарських наук України, Національного 
університету харчових технологій. 

 
Програма Створення Учнівських козацьких господарських 

товариств 
 
 

Вступ. 
Громадська і державна актуальність Програми.  

   Чотирьохсотрічна історія Українського козацтва визначає козацтво як активну 
громадську, господарську, військову, духовну, державотворчу і об’єднуючу силу народу 
України. 

   В наш час, коли в ейфорії незалежності і хаосі реформ, Україна втратила позиції 
держави, що вважалась сьомою за економічним потенціалом в Європі, коли в 
суспільстві панують безробіття, психологія миттєвого збагачення і знецінення людини 
праці, автори програми вважають, що відродження могутньої держави України 
можливе тільки через об’єднання суспільства навколо козацької ідеї вільного 
господарювання і самоврядування на своїй землі, а також всеукраїнської ідеї побудови 
громадянського суспільства та створення могутньої, соціальної правової держави.  

   Одним із основних механізмів об’єднання суспільства може стати відродження 
громадських, господарських, військових, духовних і державотворчих традицій козацтва 
України, головним принципом яких було – завжди все вирішувати і створювати 
громадою. 

   Одним із напрямків відродження господарських традицій є залучення Учнівських 
козацьких громад до участі в господарській і громадській діяльності у оздоровленні і 
відродженні кролівництва, як галузі виробництва дієтичного і екологічно чистого м’яса.  

    В роки найвищого розквіту галузі (1975-1985 роки) Україна займала четверте 
світове місце, після Китаю, Італії і Франції, у розвитку кролівництва і щорічно 
виробляла 120-165 тис. тонн м'яса кролів, вирощувала 45 млн. голів кролів, а її частка 
у світовому виробництві кролятини досягала 8 %.  

   У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо дієтичної 
кролятини припадало 8-10 %. Кролівництво в Україні було досить прибутковою 
галуззю, в якій мали роботу понад 600 тис. кролівників. 

   За останні двадцять років, кролівництво в України занепало через епізоотичне 
захворювання кролів вірусними захворюваннями кролів на міксоматоз і вірусну 
геморагічну хворобу, через руйнування виробничих і племінних кролівницьких 
комплексів та відчуження селян від господарювання у кролівництві. 

   На даний період поголів'я кролів в Україні зменшене втричі, становить за самими 
оптимістичними підрахунками до 12 млн. голів кролів а кількість присадибних 
господарств, які займаються кролівництвом становить всього 200 тис. В 15 областях 
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статистичними органами не зафіксовано жодної тони виробленої кролятини. За 
результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні 
складають всього 1 племінний завод та 7 племенних репродукторів з розведення порід 
кролів . 

   В наш час до розвитку кролівництва, як, до галузі дієтичної і екологічно чистої 
м’ясної продукції, прикута увага всіх країн світу. До того ж кролі – це тварини, які 
вирощуються без вжитку шкідливих гормональних стимуляторів росту, бо вони їх не 
переносять і які не хворіють на вірусні захворювання, що передаються людям, як 
свинячий і пташиний грип та інше. Це тварини, які можуть замінити свинину і курятину 
за будь-яких епізотійних обставин. 

   Європейський Союз з цього приводу прийняв рекомендації переорієнтації 
виробництва з птахівництва на кролівництво і фінансові заходи стимулювання розвитку 
цієї галузі тваринництва. 

   Втрати кролівництва світу від штучно розповсюдженого вірусу міксоматозу кролів 
спонукали європейські країни до законодавчого підвищення вимог санітарного 
контролю та відповідальності за порушення вимог і заходів недопущення 
розповсюдження вірусу міксоматозу кролів, завдяки яким, 15 європейських країн вже 
повністю оздоровили свій простір від цього захворювання.    

   Враховуючи надзвичайно швидке поширення вірусу міксоматозу у 450 км. за рік 
та недопустимість вживання хворих кролів і використання перехворівшого маточного 
поголів’я, оздоровлення країн від цього захворювання досягалося не тільки вказаними 
санітарними і організаційними заходами, а подекуди навіть знищенням і заміною 
всього поголів’я кролів в країні.  

   З даних МЕБ, за період з 1953 по 2004 р. випливає, що боротьба з міксомотозом 
кроликів  може бути цілком успішною. За цей час можна вважати оздоровленим від 
даної хвороби 15 із 51 країн Європи, в 19 з яких здійснювали вакцинацію, а в 2 
застосовували санітарний забій всього стада, в усіх країнах встановлювався контроль 
за пересуванням і переміщенням кроликів та продуктів кролівництва. 

 Інститут тваринництва НАН України пропонував в свій час Кабінету Міністрів 
України проект «Державної програми відродження та селекції кролівництва і 
звіринництва», але влада на жаль відхилила ці пропозиції.  

   Програма створення Учнівських козацьких господарських товариств відродження 
присадибного кролівництва спрямована на відродження господарських традицій 
Козацтва України у середовищі молодого козацького покоління і вирішення державної 
проблеми відродження і оздоровлення галузі кролівництва.    

Мета Програми. 
   - Об’єднання школярів, зацікавлених у освоєнні сучасної технології присадибного 

кролівництва, в Учнівські козацькі господарські громади кролівників для спільного 
вирішення організаційних, господарських питань і логістики при створенні сучасних 
присадибних учнівських кролеферм. 

     - Об’єднання Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 
Асоціацію Учнівських козацьких господарських громад кролівників.          
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      - Надання школярам можливості використовувати вільний час на освоєння навиків 
господарської діяльності і отримання першого почуття професійної гордості і 
задоволення результатами  господарської справи.  

 - Забезпечення можливості звернутися до Уряду і місцевої влади з пропозицією 
виділення державного гранту кожному школяреві учаснику програми на придбання 
породного маточного поголів’я і технологічного обладнання (клітки – міні ферми) для 
утримання двох кролематок з приплодом.  

   Також передбачено участь Учнівських козацьких господарських громад 
кролівників у просвітницькій, консультативно-дорадчій діяльності і громадському 
контролі додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на 
кролефермах, що сприятиме недопущенню поширення вірусу міксоматозу тварин і 
повного оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

Задачі Програми. 
     - Створення Учнівських козацьких господарських громад кролівників для спільного 
вирішення організаційних, господарських питань і логістики у створенні і діяльності 
сучасних присадибних учнівських кролеферм. 
      - Створення 50000 учнівських сучасних кролівницьких міні кролеферм на 2 
кролематки з приплодом для вирощування 3200 000 голів кролів на рік. 
      - Виробництво щорічно на учнівських міні - фермах 12 800 тон. ( у ж. в.) дієтичного 
кролячого м’яса.  
      - Оволодіння учнями господарською кваліфікацією майстра кролівника. 
      - Проведення Учнівськими козацькими господарськими громадами кролівників 
просвітницької, консультативно-дорадчої діяльності і громадського контролю 
додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на кролефермах для 
недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин і повного оздоровлення території 
України від цього небезпечного захворювання. 
      - Надання учням теоретичних знань і практичної допомоги у створенні міні-
кролеферм і учнівській господарській діяльності. 
      - Ознайомлення учнів з основами економіки та господарювання в галузі 
кролівництва та  надбання досвіду ведення господарства.  
      - Підготовка підростаючого покоління до роботи в умовах нових форм ринкових 
відносин, до самостійного ведення господарства.  
      - Формування в учнів свідомого, відповідального ставлення до роботи і професійної 
діяльності. 
      - Присвоєння школярам - кролівникам, які виконали завдання Програми 
посвідчення «майстер кролевод». 

Оpганізаційні заходи виконання Програми. 
   - Забезпечення районних і сільських козацьких громад Програмою створення 
учнівських козацьких господарських товариств відродження присадибного 
кролівництва. Виготовлення 100 000 примірників Програм.  
   - Забезпечення учасників Програми методичним виданням Селянського козацтва 
України «Сучасне присадибне кролівництво». Виготовлення 50 000 примірників 
«Сучасне присадибне кролівництво».  
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   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми міні кролефермами на дві 
кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм для утримання двох 
кролематок з приплодом. 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми племінним маточним поголів’ям 
кролів (двома кролематками).  
   - Організація забезпечення штучного запліднення кролів на учнівських міні-
кролефермах.  
   - Забезпечення учасників Програми порадниками для консультативно-дорадчої 
діяльності і громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм 
утримання кролів на кролефермах для недопущення поширення вірусу міксоматозу 
тварин і повного оздоровлення території України від цього небезпечного 
захворювання. 
   -   Виготовлення 50 000 посвідчень Майстра кролевода.  
Фінансове забезпечення виконання Програми. 
    Звернення засновників Програми до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо 
бюджетного фінансування витрат Програми на: 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми міні  кролефермами на дві 
кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм для утримання двох 
кролематок з приплодом в обсязі 300 млн. грн.  (50 000 міні-ферм по 6000 грн. = 300 
000 000 грн.). 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми племінним маточним поголів’ям 
кролів (двох кролематок) в обсязі  25 млн. грн. (100 000 кролематок по 250 грн. = 25 
000 000 грн.). 
   - Оплата методичного видання Програми «Сучасне присадибне кролівництво» в 
обсязі 1 млн. грн. (100 000 примірників по 10 грн. = 1000 000 грн.) .  
   -   Загальні витрати бюджетних коштів на забезпечення Програми в обсязі 326 млн. 
грн. 
 

Л.Г.  Шморгун  
Верховний отаман  

ВГО «Селянське козацтво України»  
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економічних наук, професор. 
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Саблук Петро Трохимович, радник ННЦ “Інституту аграрної економіки” Національної академії 
аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, Герой України. 
Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і аудиту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор. 
Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник Інституту економіки та 
прогнозування НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук. 
Шевчук Володимир Олександрович, перший проректор Національної академії статистики, 
обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор. 
Шервінська Любов Петрівна, завідувач кафедри економічної теорії Київського університету 
управління та підприємництва, доктор економічних наук, професор. 
Шкільов Олександр Васильович, професор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України. 
Шпичак Олександр Михайлович, директор НДІ економіки і менеджменту агропромислового 
виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
економічних наук,професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України. 
Якуба Катерина Іллівна, головний науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки” 
Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, заслужений економіст 
України. 
 

2. Технічні науки 
Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного 
університету, доктор технічних наук, професор. 
Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-
Йоркської академії наук (США), Академії технологічних наук України, Міжнародної академії 
інформатизації. 
Єремєєв Ігор Семенович, професор кафедри комунальної теплоенергетики і 
енергозбереження Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних 
наук, професор. 
Єсипенко Алла Дмитрівна, завідувач кафедри житлової політики і утримання житла 
Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор. 
Чміль Анатолій Іванович, завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права 
Інституту відкритої освіти, професор Університету менеджменту освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор. 
 

3. Державне управліня 
Бакуменко Валерій Данилович, проректор із наукової роботи Академії муніципального 
управління, доктор наук з державного управління, професор. 
Воротін Валерій Євгенович, радник директора Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор. 
Корецький Микола Христофорович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з 
державного управління, професор,заслужений діяч науки і техніки України. 
Молодцов Олександр Володимирович, професор Східноєвропейського університету, доктор 
наук з державного управління. 
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Руденко Ольга Мстиславівна, доцент Національної академії державного управління при 
Президентові України, доктор наук з державного управління. 
Телелим Василь Максимович, начальник Національного університету оборони України, 
доктор військових наук, професор, генерал-лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України. 
 

4. Юридичні науки 
Баймуратов Михайло Олександрович, проректор з наукової роботи Національного 
університету “Одеська юридична академія”, доктор юридичних наук, професор, академік УАН. 
Іванов Володимир Макарович, доктор юридичних наук, академік УАН. 
Охотнікова Олена Миколаївна, доцент кафедри конституційного та адміністративного права 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат 
юридичних наук. 
Пода Таїсія Олександрівна, заступник головного редактора журналу, помічник-консультант 
народного депутата України, кандидат юридичних наук. 
Туляков В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, академік УАН. 
 

5. Сільськогосподарські науки 
Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Київського університету управління та 
підприємництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік УАН. 
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів 
Національного університету біоресурсів і природо користування України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки 
України. 
Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри екології Національного університету 
водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор. 
 

6. Філософські науки 
Корсак Костянтин Віталійович, завідувач відділу  Інституту вищої освіти  Національної 
академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор. 
Недюха Микола Петрович, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної 
Ради України, доктор філософських наук,професор.  
Шаповал Микола Сергійович, заступник директора з наукової роботи НДІ праці і зайнятості 
населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, доктор філософії, академік 
Академії економічних наук України. 
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