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За ці роки вченими-критиками написано безліч робіт, в яких
розглянута теорія марксизму з точки зору абсолютно протилежних
філософських і політичних позицій. Досі тривають суперечки про її
актуальність. Хоча дивлячись зараз на рівень життя
середньостатистичної людини варто замислитись про зміну
соціального рівня або його поліпшення.

З самого зародження марксизму багато вчених не можуть дати
точне визначення цьому вченню, прихильники буржуазії називають
це шкідливою сектою. Спробуємо розібратися в ідеології марксизму і
які його основні положення?

Марксизм, філософське, економічне і політичне вчення,
основоположники якого - К. Маркс і Ф. Енгельс. Спираючись на
вивчення німецької класичної філософії (Гегель, Фейєрбах та ін.),
Англійської політекономії (Сміт, Рікардо та ін.), Французького
утопічного соціалізму (Сен-Сімон, Фур'є і ін.), Маркс і Енгельс
розробили діалектичний матеріалізм, теорію додаткової вартості і
вчення про комунізм.[1,371]

Великий вплив на погляд Маркса і Енгельса справила діалектика
Гегеля. Наука про найбільш загальні закони розвитку природи,
суспільства і мислення. Істотну роль поняття діалектики грає в
філософії Гегеля. Для нього діалектика - це такий перехід одного
визначення в інше, в якому виявляється, що ці визначення однобічні
і обмежені, тобто містять заперечення самих себе. Тому діалектика,
згідно з Гегелем, – «рушійна душа будь–якого наукового
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розгортання думки і являє собою єдиний принцип, який вносить в
зміст науки іманентну звязок і необхідність ...». Глибинною основою
гегелівської діалектики є середньовічна концепція історії – розвиток
стосовно до людського суспільства християнської доктрини Бога і
людини, так що діалектика Гегеля – це поширення не тільки на
суспільство, а й на природу ключових ідей християнського розуміння
зв'язку Бога і людини. Основні ідеї гегелівської діалектики зводяться
до наступного: «... Все кінцеве, замість того, щоб бути міцним і
остаточним, навпаки, мінливе і минуще», оскільки, «будучи в собі
самому іншим, виходить за межі того, що воно є безпосередньо, і
переходить в свою протилежність» [2,130]. Маркс і Енгельс
відкинули ці погляди і поставили придуманий Гегелем метод
пізнання на матеріалістичний фундамент, створивши таким чином
нове філософське вчення – Діалектичний матеріалізм. «Матерія як
така, це – чисте створіння думки і абстракція. Ми відволікаємося від
якісних відмінностей речей, коли об'єднуємо їх, як тілесно існуючі,
під поняттям матерії. Матерія як така, на відміну від певних,
існуючих матерій, не є, таким чином, чимось чуттєво існуючим.
Коли природознавство ставить собі за мету відшукати однакову
матерію як таку і звести якісні відмінності до чисто кількісних
відмінностей, утвореним сполученнями тотожних найдрібніших
частинок, то воно надходить таким же чином, як якщо б воно замість
вишень, груш, яблук бажало бачити плід як такої, замість кішок ,
собак, овець і т. д. – ссавець як таке, газ як такий, метал як такої,
камінь як такий, хімічна сполука як таке, рух як такий.» [3,391] «Рух,
що розглядається в найзагальнішому сенсі слова, тобто розуміється
як спосіб існування матерії, як внутрішньо властивий матерії
атрибут, обіймає собою все що відбуваються у всесвіті зміни і
процеси, починаючи від простого переміщення і кінчаючи
мисленням» [4,391]. Марксизм доводить що не свідомість визначає
людське буття а навпаки їх суспільне буття визначає їх свідомість.
«Розум існував завжди, тільки не завжди в розумній формі.» [5,1]
Перш лише описували світ, але Маркс поставив завдання його
змінити.

Маркс не просто описав історію людства. Він перший хто відкрив
рушійні сили історичного розвитку. Пояснив чому саме так
розвивалося суспільство, а ніяк інакше. Потреба в зростанні веде до
другого передбачення марксистської моделі: пошук нових технологій
виробництва не матиме кінця. Промисловий капіталізм народився за
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часів промислової революції зовсім не випадково: як показав Маркс,
технологічний прогрес є непросто супутником капіталізму, але й
однією з рушійних його сил. Модель демонструвала ще три
тенденції, властиві капіталізму, – всі вони так чи інакше проявили
себе в реальності. Навряд чи нас варто переконувати в тому, що
минуле століття було століттям найбільших економічних спадів і
виникнення гігантських корпорацій. І все ж слід віддати належне
сміливості Марксова пророкувань. Жоден економіст тієї епохи не
рахував схильність до криз – ми б назвали їх коливаннями ділової
активності – невід'ємним властивістю капіталістичної системи, але
наступні події повністю підтвердили пророцтво Маркса щодо
чергування підйомів і спадів.[6,207-208]

Оскільки економічний лад є основою суспільства Маркс став
приділяти багато часу вивчаючи цю основу в своїй головній праці
«Капітал» «Маніфест комуністичної партії» і «Капітал» є двома з
найбільш важливих публікацій 19-го століття, вельми впливові й
донині. [7,1]

Маркс довів, що вартість товару визначається кількістю робочого
часу. Там де буржуазні економісти бачили відношення речей, Маркс
побачив відношення між людьми. Від зачатків товарного
господарства до вищої форми капіталізму.

Маркс вважав, що рушійною силою для розвитку суспільства є
боротьба класів. Він не був першим хто відкрив класову нерівність,
але саме він показав, що це і є двигун прогресу.

Хотілось би приділити декілька слів його роботі в
матеріалістичній теорії походження держави. Матеріалістична
(марксистська, історико-матеріалістична, діалектико-
матеріалістична) теорія походження держави пов'язує виникнення
держави з появою приватної власності, розколом суспільства на
класи і класовими суперечностями. На думку прихильників цієї
теорії, «держава є продукт і прояв непримиренних класових
протиріч» [8,7] З давніх-давен люди створювали роди потім племена
поєднуючи роди, і звичайно їм хотілося що б кількість їх
прихильників зростала. Тут можна вказати і теорію насильства в
походженні держави (найпомітніші її прихильники – німецький
філософ і економіст Євген Дюрінг (1833-1921), польський соціолог і
державознавець Людвіг Гумплович (1838-1909), Карл Каутський
(1854-1938) та інші) де завойовувались території і населення. Але на
той час ці утворення ще важко було назвати повноцінною державою
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з усіма її атрибутами. Також виникає потреба в регулюванні
населення, напрямок його роботи та розвитку. Тож виникає держава,
право, влада. На мою думку, не тільки це сприяло утворенню
держави, є багато інших чинників. Насамперед об єднанню повинно
сприяти не тільки насильство а й загальні традиції, віра, світогляд,
побут, звички навіть мислення та мова.

Він зміг передбачити хід розвитку подій, зміг описати суспільну
еволюцію яка прийде на зміну капіталізму-комунізм першою фазою
якого є соціалізм. Комунізм передбачав соціальну рівність населення
та повне забезпечення державою усіх громадян необхідним.
Принцип за яким жили це: «ВІД КОЖНОГО – за здібностями,
кожному – ПО ПОТРЕБАМ», що нажаль не мало блискучого
майбутнього.

Так що ж таке держава? Апарат класового насильства або засіб
існування народу? Розглянемо це з точки зору прихильників
марксизму. Найвідоміший прихильник Марксизму був В.І. Ленін в
відомих роботах: «Імперіалізм як вища стадія капіталізму» (1916 р.),
«Про задачі пролетаріату в даній революції», «Держава і революція»
(1917 p.), «Пролетарська революція і ренегат Каутський» (1918 р.),
«Про державу» (1919 р.), «Дитяча хвороба «лівизни» у комунізмі»
(1920 р.) в них він спирався на класову природу суспільства,
диктатуру пролетаріату та ін. Держава, за Леніним це гноблення
одного класу іншим, панування його. «Держава виникає там, тоді й
остільки, де, коли й оскільки класові протиріччя об´єктивно не
можуть бути примирені». Вона виникає як орган класового
панування і гноблення одного класу іншим, створює порядок, що
узаконив це гноблення. Держава є особлива організація сили,
машина для підтримки панування одного класу над іншим. Це
панування не може обходитися без насильства. Таким чином, для
Леніна є малозначними об´єктивні потреби суспільства в державі, у
вирішенні загальнонаціональних, соціальних завдань.

Але Ленін йде далі. Він пише: «Сутність вчення Маркса про
державу засвоєна тільки тим, хто зрозумів, що диктатура одного
класу є необхідною ... для всякого класового суспільства взагалі».
Отже, сутність держави, незалежно від форми диктатура пануючого
класу.[9,385] Таким чином ідеолог вважав, що право це придушення
пролетаріату а також жорстоким пануванням буржуазного класу,
Вважав право не існує без погрози насильства. Але витоки права
йдуть від Римського права де в основу було покладено звичаєве
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право. В основу всього права було покладено звичаї та мораль
суспільства, його норми поведінки. Без цих складових право не мало
б шансу на існування. Також Ленін писав, що шлях до безкласового
режиму існує через диктатуру пролетаріату, але все ж диктатура це і
є влада яка спирається на насильство та антиправо. Така форма
держави є антидемократичною та покладається на деспотизм та
насильство як не буржуазного класу так робочого. Ні одна людина,
ні один клас не має права переступати через незмінні закони права
людини, ні одна форма шляху до рівності не має йти через терор та
кров невинних людей. Інакше це вже не безкласове суспільство а
суспільство ганебного насильства.

Після смерті Леніна його вчення розвивали і конкретизували його
соратники. Майже три десятиліття головним хранителем і тлумачем
ленінських ідей виступав Йосип Сталін (1879 1953). Він ввів поняття,
що державна влада повинна посилитись за для знищення
відмираючого класу. Відмирання держави через максимальне
посилення державної влади було в дусі Сталіна, сміливо ревізуючого
це положення марксизму. Для Сталіна демократія класова форма
держави.[9,386]. Всі вони вели до одного, так званої вищої фази
комуністичного суспільства-відмиранню держави і права. А навіщо?
Як на мене це поворот в зворотній бік розвитку соціуму. Інакше
кажучи таке суспільство довго не проіснує, і пояснення цьому в
людській природі. Зараз без держави у суспільства не буде
майбутнього тому, держава це механізм захисту за законності всіх її
громадян. Це поєднання окремих частинок людства з його історією,
традицією, правом, звичаєм та ін.

В умовах сьогодення ми маємо можливість подивитись на
результат такої політики в інших державах. Інакше кажучи в усьому
є свої плюси та мінуси. Візьмемо за приклад Китай. Соціалізм і
комунізм є ідеологічною основою влади в сучасному Китаї. Одна з
найбільш могутніх держав, в якому проживає 20% населення
планети, отже, комунізм і нині став дуже поширеним, навіть якщо не
враховувати Кубу, КНДР, В'єтнам, Лаос і може, ще якісь інші сучасні
соціалістичні держави. Найбільше за чисельністю населення держава
світу (понад 1,395 млрд [10,270], більшість населення – етнічні
китайці, самоназва – хань); займає третє місце в світі по території,
поступаючись Росії та Канаді. Китайська Народна Республіка, згідно
з конституцією, – соціалістична держава [11,300]. Є великою
державою – потенційної наддержавою, економічної наддержавою,
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постійним членом Ради безпеки ООН. Одна з провідних космічних
держав світу, володіє ядерною зброєю і найбільшої в світі армією за
чисельністю військовослужбовців.

Китайська економіка є другою економікою світу за номінальним
ВВП [12,305] і першою економікою світу за ВВП (ПКС) [13,1]. КНР є
світовим лідером з виробництва більшості видів промислової
продукції, в тому числі з виробництва автомобілів і споживчого
попиту на них. Найбільший світовий експортер ( «фабрика світу»).
Має у своєму розпорядженні найбільшими в світі золотовалютними
резервами.

Китай бере участь в таких міжнародних організаціях, як ООН,
АТЕС, G20, Світова організація торгівлі [14,26], ШОС, БРІКС. З часу
проголошення Китайської Народної Республіки в 1949 році
правлячою партією є Комуністична партія Китаю (КПК). Головою
КНР є Сі Цзіньпін (з 2013 року). Із закінченням громадянської війни
в Китай прийшла нова партія КПК, проводилося безліч реформ для
зміцнення комунізму в країні, проте ці заходи в свій час призвели до
зворотного результату. Масові репресії, знищення культурної
спадщини все це призвело до занепаду економіки. Але, після було
знято заборону на міжнародну торгівлю і справи стали
поліпшуватися. Кілька можна не погодиться з тим, що Китай є
воістину комуністичною державою. Я б сказала це суміш
соціалістичний капіталістичних систем, так як підприємництво в
країні дозволено. Це нам декілька доводить що навіть в політичній
системі має місце компроміс. Китайці мають свій менталітет, свою
культуру та історію, і те, що вони змогли збудувати могутню
державу на такому політичному підгрунті зовсім не говорить про те,
що усім це вдалося б. Треба діяти за ситуацією, мати великий багаж
знань та йти в вибраному напрямку, але чогось в нашій державі, всі
хочуть зламати старе і збудувати нове. Невже школяр викидає
книжки як сміття та йде писати свою програму навчання? Треба
ставитись с повагою до історії своеї держави та свого народу, робити
висновки з помилок попередника та йти далі до вдосконалення. А не
ламати все, ганьбити ім я попередників, викреслювати моменти з
історії!

На сьогоднішній день ми можемо спостерігати як розвивається
суспільство і ми не можемо заперечувати, що існуємо в класовому
суспільстві. І на даний момент ми маємо можливість самі вибирати
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до якого класу нам належати, ми отримуємо по власним прагненням.
У нас є свобода вибору як нам жити.
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ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УРСР У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РР.

Греченко Володимир Анатолійович,
доктор історичних наук, професор,

заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри соціально-гуманітарних

дисциплін факультету №6 (права та масових комунікацій),
Харківський національний університет внутрішніх справ

28 листопада 1936 року економічні управління ГУДБ НКВС СРСР
були ліквідовані. Після їх скасування основна функція боротьби з
економічними злочинами була покладена на головне управління
міліції. Короткий період до березня 1937 року цю функцію в системі
Головного управління міліції продовжували виконувати підрозділи
кримінального розшуку. Здійснення ефективної охорони народного
господарства від злочинних посягань вважалося завданням
державної ваги, у зв'язку з чим організація боротьби з економічними
злочинами в СРСР пішла шляхом виділення в окрему даної лінії
діяльності міліції і створення спеціалізованих підрозділів [1,218].

16 березня 1937 р. народний комісар внутрішніх справ СРСР
видав таємний наказ про організацію в Головному управлінні
робітничо-селянської міліції (ГУРСМ) НКВС СРСР відділу по
боротьбі з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією. На
відділ покладалися керівництво роботою периферійних органів
міліції у справі боротьби з розкраданням соціалістичної власності і
спекуляцією; агентурно-інформаційне висвітлення системи
держторгівлі, системи споживчої, промислової і інвалідної
кооперації, системи заготівельних організацій; системи ощадкас, а
також ведення справ по дрібному шкідництву, боротьба із
спекуляцією, з фальшивомонетниками, оперативне керівництво
комендантами заготпунктів Заготзерна [2,с.493]. Такі ж відділи
(відділення, групи) створювались у республіканських і обласних
управліннях міліції, а також в органах міліції великих промислових
міст. До цього в Україні самостійних апаратів по боротьбі з
розкраданням соціалістичної власності й спекуляцією в органах
міліції не було. Справи про розкрадання соціалістичної власності та
спекуляцію вели економічні відділи УДБ НКВС і відділи карного


