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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Петровская Т.К.
канд.-геол. мин. наук, доцент,
Власова Д.А.
студентка 4-го курса Института естествознания
Калуга, КГУ им. К.Э. Циолковского
«THE EFFECTIVENESS OF MAINTAINING THE STATE CADASTRE OF REAL ESTATE WITH
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY»
Petrovskaya T.,
candidate of geologo-mineralogical sciences, associate professor
Vlasova D.,
fourth - year student of the Institute of natural science, training direction «Land use planning and cadasters»
Kaluga, KSU named by K.E. Tsiolkovsky, Institute of natural science, department of geography
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам программного обеспечения, используемых при взаимодействии между
органами государственной и муниципальной власти и Федеральной Службой Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии.
ABSTRACT
The article is devoted to the issues of software used in the interaction between state and municipal authorities
and the Federal Service of State Registration, Cadastre and Cartography.
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, научно-технический прогресс,
межведомственное электронное взаимодействие, программные комплексы.
Keywords: Unified state register of real estate, scientific and technical progress, interdepartmental electronic
interaction, software packages.
Государственный кадастр недвижимости представляет собой важный информационный ресурс,
является систематизированным сводом данных об
объектах недвижимости, поэтому занимает особое
место в государственном регулировании использования земельных ресурсов.
Использование научно-технического прогресса, разработка информационных систем и технологий в последних десятилетиях, их использование является глобальной тенденцией. С помощью
современных технологий, сети Интернет в настоящее время уже можно без затруднений получить
информацию из государственного реестра недвижимости быстро и не выходя из дома. Происходит
обмен информацией об объектах недвижимости
между органами государственной власти, органами
муниципального образования, людьми и различными организациями, поэтому очень важно и одновременно сложно обеспечить такой процесс посредством компьютерных технологий.
Все взаимодействие осуществляется средствами «системы межведомственного электронного взаимодействия», которая построена в форме
запросов и ответов на запросы.
Информационное обеспечение всех организаций современными компьютерными технологиями
при осуществлении ведения Единого государственного реестра недвижимости является актуальной
задачей. Актуальность связана со следующими
факторами:

1) Потребность в быстром получении информации из Единого государственного реестра недвижимости
2) Необходимость в достоверной, полной информации об объектах недвижимого имущества
3) Поступление большого количества информации из разных ведомств. Потребность в быстром
получении информации из Единого государственного реестра недвижимости
В связи с этим в статье пойдет речь об одних
из основных программных обеспечений, используемых при взаимодействии между органами государственной и муниципальной власти и Федеральной Службой Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии.
В настоящее время государственный учет и
государственная регистрация прав на недвижимые
имущества должна была выполняться в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН)
Данная система заменяет 8 программных комплексов, таких как:
1. Программный комплекс приема и выдачи
документов (ПК ПВД),
2. Автоматизированная система взаимодействия с заявителями (АСВЗ),
3. Автоматизированная информационная система «Государственный кадастр недвижимости»
(АИС ГКН),
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4. Федеральный информационные ресурс
(ФИР),
5. Автоматизированная информационная система «Юстиция» (АИС «Юстиция»),
6. Информационная система Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ПК ИС ЕГРП),
7. Автоматизированная информационная система «Мониторинг оказания государственных
услуг» (АИС МОГУ),
8. Территориальный информационный ресурс (ТИР).
Разработка системы была произведена в связи
целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014-2020 годы)» [2]. Но
внедрение было приостановлено из-за сбоя.
В связи с аварией регионы, которые перешли
на такую систему встретились с рядом проблем, а
именно: потеря данных о зарегистрированных правах, утрата заявлений о госучете и госрегистрации
прав, несоответствие информации, а также сбои которые влекут за собой нарушение сроков.
Данные трудности образуют недостоверность
и частичность информации, но согласно ФЗ №218
«О государственной регистрации недвижимости»,
Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных сведений и должен
обеспечивать полноту таких данных. Соответственно информация лишается первостепенное
свойство и это уже не качественное функционирование системы [1].
Так как переход не был завершен полноценно,
то некоторыми областями государственные услуги
оказываются и ведутся на основе унаследованных
систем, в регионах в которых еще не была подключена система внедрение приостановилось.
На сентябрь 2019 года система была уже в 51
регионе. С переходом всех субъектов на ЕГРН
платформа будет доступна для объектов по всей
стране. [5]
Тем не менее, в Калужской области еще не
произошло внедрение данной системы и в различных ведомствах используют прежние программы.
Одна из них «Программный комплекс приема и выдачи документов» (ПК ПВД).
ПК ПВД специализирован с целью реализации
приёма документов на осуществление операций,
связанных с государственным кадастровым учётом
и государственной регистрацией прав в унифицированных офисах приёма, и впоследствии для выдачи документов по результатам осуществления регистрационных либо учётных действий.
С помощью такой программы возможно осуществление следующих функций:
 оформление и регистрация принятых документов;
 информационная помощь принятия решения
о приостановлении или в отказе в проведении кадастрового учёта, в том числе анализ сведений об
объектах учёта, имеющихся в принятых документах, оформленных в электронной форме;
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 анализ и наблюдение за исполнением оформленных обращений в орган кадастрового учета или
ЕГРН (заявлений или запросов);
 регистрация заявлений о предоставлении
сведений ЕГРН;
 печать расписок, заявлений и запросов, уведомлений об отказе и извещений о приостановке и
др.;
 фиксация фактов получения документов заявителями [3].
Такая программа имеет ряд плюсов и минусов
для сотрудников многофункционального центра.
В целом специалисты выделяют, что программа эргономична, а расположение всех вкладок
очень удобное и интуитивно понятное. То есть в
каждом разделе имеются подразделы и не приходится искать необходимое из большого количества
вкладок.
Так же к плюсам относится:
- Информационный ресурс: «ССД «Глобус»,
автоматически заполняющий сведения о субъекте и
об объекте права, собственность на которые зарегистрирована, по основным параметрам. Достаточно
внести ФИО субъекта, для объекта достаточного
кадастрового номера;
- Возможность формировать сопроводительные реестры, на заявления, принятые в данной программе;
- Возможность поиска дел по ФИО заявителя
или представителя, по кадастровому номеру (адресу) объекта. После чего можно его копировать,
даже если оно уже не находится в работе. При копировании можно сохранить все данные из исходного заявления, а можно лишнее удалить и выбрать
другое регистрационное действие;
- Возможность работать сразу в нескольких
вкладках одновременно.
А можно добавить в одной вкладке несколько
объектов;
- В последних версиях ПК ПВД добавлена
функция, позволяющая сканировать непосредственно через программу. А не сохранять файлы в
папки, а потом добавлять вручную.
Что касается недостатков, то многие сотрудники отмечают, что:
- программа не выдерживает большой
нагрузки из-за чего происходят сбои;
- если при обращении были видны не только
характеристики объекта недвижимости, но и регистрационная запись с правообладателем, то это
было бы удобнее;
- рациональнее, чтобы данные подтягивались
не только из Росреестра, но и из кадастровой палаты. По сути данные объединены, когда сотрудник
заносит объект недвижимости и нажимает на «поиск», то из Росреестра подтягиваются данные на
объект право за которое зарегистрировано, но данные из кадастровой палаты не предоставляются,
что увеличивает срок приёма;
- недостатком является и то, что сумму в квитанцию за регистрацию права собственности нужно
вводить самостоятельно. В таком случае было бы
лучше, что сумма появляется сама, как в случае с
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запросом данных из ЕГРН (программа автоматический вводит 460 руб.);
- такая же ситуация и с земельными участками.
Когда добавляют земельный участок, то было бы
удобно и заносить его назначение и как следствие
программа сама бы определяла сумму госпошлины;
- при сканировании через ПК ПВД образ не сохраняется на ПК (персональном компьютере) и при
сбоях приходится сканировать заново;
- при добавлении в одну вкладку более 20 объектов программа подвисает. Так же предусмотрен
максимальный размер файла на компакт-диске (межевой и технический план), т.к. при слишком большом объёме он стопорит отгрузку других заявлений, поступивших позднее.
Еще одна программа, входящая в состав земельно-кадастровой информационной системы —
автоматизированная информационная система Государственный кадастр недвижимости (АИС ГКН).
Специализирована с целью реализации кадастрового учета земельных участков и прочно связанных
с ними объектов недвижимости в многопользовательском автоматизированном удаленном режиме,
а также обеспечение информационного межведомственного взаимодействия. Обеспечивает получение, хранение, актуализацию, а также обрабатывание информации.
Целью такой системы является повышение эффективности принимаемых решений в области объектов недвижимости. Информация об объектах поступает в электронном виде и перед внесением проходит контроль.
В структуру такой программы входят следующие подразделы:
1) портал ЕКОН (просмотра данных о кадастровом делении округа)
2)подсистема «прием/выдача документов»
3) подсистема «Государственный кадастровый
учет ЗУ» - предназначена для ведения единого государственного реестра земель.
4) подсистема «Ведение пространственных
данных»;
5)подсистема «Ведение адресного классификатора»
6) подсистема «Статистика» – предназначена
для проведения статистических расчетов;
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7)подсистема «Администрирование» – предназначена для администрирования и настройки АИС
ГКН.
АИС ГКН осуществляет выполнение следующих функций:
- прием документов (фронт офис);
- обработка данных (бэк офис);
- ввод и проверка данных;
- подготовка документов ГКН;
- удостоверение документов ГКН;
- подготовка кадастрового дела;
- выдача документов ГКН (фронт офис);
- ведение архива кадастровых дел[4].
Одним существенным трендом развития современных кадастровых систем является развитие
технологий, а именно географических информационных систем (ГИС). Многие исследователи склоняются к мысли, что за ГИС-системами и привязкой их к кадастру стоит будущее. Развитие пространственных
информационных
технологий
создают принципиально новое видение кадастровой системы, поскольку наука о кадастре нуждается в новом видении, для того чтобы сохранить
свою роль в развитии будущего.
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КРЫМ: ЭКОСИСТЕМА ТРЕБУЕТ БЕРЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ (НЕОБХОДИМА ПРОГРАММА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КРЫМА)
Тетиор А.Н.
докт. техн. наук, проф.,
действ. член Крымской Академии Наук,
бывший председатель Комитета
общественной экологической экспертизы Крыма
CRIMEA: ECOSYSTEM NEEDS A CAREFUL TREATMENT (IT IS NECESSARY PROGRAM OF
ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION OF CRIMEA)
Tetior A.
Dr. Sc., Professor
full member of Crimean Academy of Sciences,
former chairman of Committee of public
environmental examination of Crimea
АННОТАЦИЯ
Крым и омывающие его моря уникальны. В Крыму соединены абсолютно разнородные ландшафты:
на юге - гряда невысоких гор, создающая близкий к средиземноморскому климат и ландшафт на узкой
полосе южного берега; остальная территория - в основном засушливые степи. Черное море с глубин более
150-300 м заражено сероводородом и непригодно для жизни морской флоры и фауны; Азовское море самое мелкое в мире. Как следствие географических особенностей, сформировалась узкая рекреационносельскохозяйственная стратегии развития Крыма. В результате недостатка глубоких экологических исследований сложилось недопустимо малое соотношение естественных природных (поддерживающих гомеостаз) и освоенных территорий (<30/70%); высока распаханность земель (~60-70%); недостаточна лесистость (~10,7%); высока засушливость; ландшафты однообразны (исключая южный берег). Поселения
Крыма сбрасывают свои жидкие стоки после очистки в загрязненное сероводородом море, которое добавляет сложности к экологической ситуации: так как скорости морских течений, малы, и невысока самоочистительная способность зоны пляжа ввиду сокращения площади естественных пляжей, зарегулированности берега галечниковыми пляжами и бетонными бунами, сокращения площади обрастаний, очищающих
воду. Одновременно растут рекреационные нагрузки на Крым. Необходима Программа экологической оптимизации Крыма, повышения природного разнообразия и доли естественных природных (в т.ч. высокопродуктивных, лесных) территорий, улучшения его природного состояния и создания оригинального архитектурно - ландшафтного облика. Крупные техногенные воздействия на хрупкую экосистему Крыма
должны быть запрещены. Экологическая оптимизация, рост доли и разнообразия природных территорий,
восстановление природной растительности, лесонасаждение, биопозитивная застройка, обеспечат экологическую надежность экосистемы Крыма.
ABSTRACT
Crimea and the seas that bathe it are unique. In Crimea, completely heterogeneous landscapes are connected:
in the south is a ridge of low mountains, creating a close to the mediterranean climate and landscape on a narrow
strip of the southern coast; the rest of the area is mostly arid steppes. The Black Sea from depths of more than 150300 m is contaminated with hydrogen sulfide and uninhabitable marine life; the Sea of Azov is the smallest in the
world. As a result of geographical features, a narrow recreational-agricultural development strategy has been
formed; as a result of the lack of deep environmental studies, there is an unacceptably low ratio of natural (supporting homeostasis) and developed territories (30/70%); high land ploughing (60-70%); insufficient foresting
(10.7%); high aridity; landscapes are monotonous (excluding the southern shore). The settlements of Crimea dump
their liquid runoff after cleaning in the hydrogen sulfide-contaminated sea, which adds complexity to the environmental situation: because the speeds of sea currents are small, and the self-cleaning capacity of the beach area is
low due to the reduction of the area of natural beaches, the regulation of the shore by pebble beaches and concrete
buns, reducing the area of overgrowth that purifies the water. At the same time, recreational loads on Crimea are
growing. The Program of environmental (ecological) optimization of Crimea, increasing natural diversity and
share of natural areas (including highly productive forest), improving its natural condition and creating an original
architectural - landscape appearance is needed. Large man-made impacts on the fragile ecosystem of Crimea
should be banned. Environmental optimization, increasing the share and diversity of natural areas, restoration of
natural vegetation, afforestation, biopositive building, will ensure the ecological reliability of the ecosystem of
Crimea.
Ключевые слова: Крым, экосистема Крыма, проблемы Крыма, недостатки экосистемы Крыма, Программа эко - оптимизации Крыма.
Keywords: Crimea, Crimean ecosystem, Crimea's problems, shortcomings of Crimean ecosystem, Crimea's
eco-optimization program.
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"Крым — это орден на груди
планеты Земля!" (П. Неруда, поэт)
Автор статьи работал в Крыму заведующим
кафедрой и (позже) проректором по научной работе
Крымского института природоохранного и курортного строительства. В содружестве с крымскими
проектировщиками (КрымНИИпроект) и строителями (Крымстрой, Крымспецстрой и др.) создал ряд
изобретений в области природоохранного строительства (строительные конструкции и здания, частично построенные в Крыму [3]). Как председатель Комитета общественной экологической экспертизы, написал множество заключений; для
примера - одно из них - отрицательное заключение
на проект строительства второй, параллельной дороги из Симферополя на Алушту; в итоге ее запретили строить. Но большую химию построили
раньше: при рассмотрении вариантов освоения севера Крыма отклонили альтернативный проект рекреационного развития, предложенный Одесским
институтом. Предполагалось, что для химзаводов
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будут использованы местные ресурсы Сиваша, что
оказалось нереальным, пришлось их завозить. За
последние годы Крым существенно изменился, он
вернулся в состав РФ, возвращено депортированное население, закрыт канал из Днепра, продолжается застройка, идет интенсивное освоение южного
берега новой (зачастую - высотной) застройкой.
Это делается на фоне недостаточной научной изученности емкости Крыма, что является одной из основных проблем его дальнейшего развития. .
Крым уникален по сочетанию плохо совместимых ландшафтов: южная гряда невысоких гор с
плоскогорьем наверху - яйлой - защищает берег и
создает близкий к средиземноморскому ландшафт
и климат на узкой полосе южного берега шириной
2-8 км, тогда как остальную территорию занимают
в основном засушливые степи. В этом уникальном
ландшафте (правда, на окраине) без тщательного
обоснования построены химические заводы (рис.
1).

Рис. 1. Крым: слева направо: южный берег, степи, один из химзаводов
бетонными бунами, сокращения площади обрастаВ соответствии с географией в Крыму была ис- ний, очищающих воду. Растут рекреационные
пользована стратегия узкого рекреационно-сель- нагрузки на Крым, создаются условия для их роста
скохозяйственного развития. Она упрощена и не- (создание более удобной транспортировки, строиудачна с точки зрения поддержания гомеостаза с тельство Крымского моста, рост числа и привлекасаморегуляцией ее компонентов, экологической тельности рекреационных объектов). Хотя не иснадежности экосистемы (способности саморегули- ключены крупные недостатки: в Крыму мала терроваться и самовосстанавливаться). Итогом стало ритория и протяженность высококачественных
превышенное антропогенное освоение территории, пляжей с чистой самоочищающейся водой, много
экологически не допустимое соотношение площа- "диких" переуплотненных пляжей, имеются ведомдей естественных природных и освоенных террито- ственные пляжи, на которые постояльцы проходят
рий (<30/70%, рекомендуется 60/40%), высокая по пропускам определенных отелей, существенно
распаханность земель (~60-70%), низкая лесистость снижен ассортимент предоставляемых отдыхаю(~10,7%), засушливость, слабое разнообразие ланд- щим фруктов и ягод в летний сезон (ряд сортов пешафтов (один из признаков хрупкой экосистемы). рестали выращивать)..
Природа Крыма (исключая горную южную часть)
Территория Крыма, пригодная для полноценоднообразна: она представлена распаханными сте- ной рекреации, невелика. Пока широко эксплуатипями; недостаточностью естественных природных руется узкая полоса южного берега, Необходима
территорий, поддерживающих гомеостаз; недо- Программа экологической оптимизации Крыма, ростатком лесов и природных лугов; водоемов с прес- ста доли естественных природных территорий, в
ной водой; в то же время, в дополнение к однообра- том числе высокопродуктивных лесов, и ландзию, есть большая химия. Поселения Крыма сбра- шафтного разнообразия, улучшения его природсывают свои жидкие стоки после разнообразной ного состояния. Крупные техногенные воздействия
очистки в зараженное сероводородом море, кото- на хрупкую экосистему Крыма должны быть запрерое добавляет сложности к экологической ситуа- щены. Путем экологической оптимизации, роста
ции: с глубин более 150-300 м оно заражено серо- площади естественных природных территорий,
водородом и непригодно для жизни морской флоры должна быть обеспечена экологическая надежность
и фауны; сложности добавляют также малые скоро- и преодолена видовая бедность большей части экости морских течений, и невысокая самоочиститель- системы Крыма.
ная способность зоны пляжа ввиду сокращения
Пока для Крыма характерна чрезмерная освоплощади естественных пляжей, зарегулированно- енность территории различными объектами хозяйсти берега "мертвыми" галечниковыми пляжами и
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ственной деятельности: местами расселения, сельскохозяйственными предприятиями и территориями полей и садов, рекреационными объектами,
производственными предприятиями (в том числе
объектами большой химии), объектами инфраструктуры (транспорта, энергетики, и пр.). Вероятно, в связи с отсутствием должного контроля
Крым далеко не лучшим образом застроен и
освоен: например, выполнена недопустимая с
точки зрения экологии застройка берега моря как в
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городах, так и в случайных местах, подходящих для
освоения, например, для "рыбаков", построены поселки для прибывших в Крым, ранее депортированных граждан, с исключительно малой архитектурно-ландшафтной индивидуальностью и выразительностью, с низким уровнем современной
урбанизации..
Недопустима пропаганда успешной застройки
берега моря (рис. 2).

Рис. 2. Недопустимые проекты застройки берега Крыма высокими зданиями: объекты "закрывают"
ценнейшие ландшафты, создают "мертвый" пляж
Берег - особая территория, которая, во-первых,
должна быть общедоступна для всех граждан - и визуально, и физически; во-вторых, никто не имеет
права присваивать себе общенародную территорию
морского берега; в-третьих, прибрежная (приурезовая) вода является важнейшей зоной поддержания
ее чистоты и роста прибрежной флоры и фауны, в
том числе обрастаний, фильтрующих и очищающих воду; вообще приурезовая территория - зона
роста морской молоди, морские "ясли", для которых нужны "морские скворечники", создающие им
защищенную от хищников территорию [4]; в-четвертых, именно берег подвержен наиболее интенсивным волновым воздействиям (зимним штормам), что требует его особого укрепления; в-пятых,
берег моря играет огромную роль в позитивном
воздействии на людей, в создании особого прибрежного полезного микроклимата. Поэтому берег
категорически нельзя застраивать, он должен быть
сохранен для природы.

Один из типов зданий, служащих для удовлетворения частных потребностей жителей - это "рыбацкие эллинги". Они заняли берег частными, иногда хаотично застроенными, зданиями, с помещениями на 2-3 этажах для отдыха, зачастую
сдаваемыми приезжим отдыхающим (рис. 3). К
хрупкой экосистеме зараженного моря, с массой
воды, непригодной для жизни (одна из причин заражения воды сероводородом - накопление мертвых остатков), со сниженной способностью к самоочистке (ввиду исчезновения естественных пляжей
и создания "мертвых" межбунных галечниковых
пляжей), с тонким слоем "живой" воды, надо бы относиться бережнее. Иногда здания кооперативов
имеют высокое качество, но это не исключает недопустимости их размещения в береговой зоне. Один
фактор объясняет стремление жителей к обладанию
территорией у моря - пространственный императив
(см. ниже).

Рис. 3. Застройка эллингами - хаотичная (слева) и более позитивная
В Крыму остра проблема с пляжами: протяженность пляжей мала, береговая полоса - узкая, берег во
многих местах зарегулирован устройством бун и волноотбойных стен, с галечниковым пляжем (рис. 4).
Такие решения исключают существование в прибрежной зоне обрастаний, очищающих воду.
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Рис. 4. Буны (слева) и переполненный пляж (справа)
Одна из острых проблем Крыма - добыча
стройматериалов на полуострове. Эти доступнные
по цене крымские материалы - ракушечник, известняк, песок, добывают в местных карьерах, которые
очень негативны для природы Крыма (рис. 5). Иногда карьеры делают даже на территории поселков,
где близко к дневной поверхности залегает ракушечник низкой прочности. Особенно недопустима
добыча морского песка из пляжей (!). К сожалению,

не осуществляется необходимая рекультивация
территорий после добычи полезных ископаемых стройматериалов. Ракушечник как сравнительно
недорогой материал для малоэтажного строительства, широко представлен на строительном рынке,
хотя его качество невысокое, и построенные из него
здания недостаточно архитектурно выразительны,
иногда просто убоги..

Рис. 5. Добыча ракушечника (слева), песка
Затронем еще одну важную проблему создания
природно - архитектурного ансамбля Крыма: застройка Крыма ведется зачастую хаотично: частные дома возводят из ракушечника с минимальными архитектурными требованиями, тогда как ряд
зданий - гостиниц, объектов отдыха, и пр. - выполняют по оригинальным индивидуальным проектам.
В итоге получается эклектика, смешение стилей, и
не гармонирующий с природной средой архитек-

турный образ Крыма. Особенно это касается частных домов: их архитектура очень упрощена. На
рис. 6 показан типичный индивидуальный дом в
Крыму в сопоставлении с типичными индивидуальными зданиями в небольшом поселке в Китае. В
Китае дома вписаны в ландшафт, архитектура отличается индивидуальностью, здания гармонируют с
природой. В Крыму необходимо создать оригинальные проекты индивидуальных домов с национальным колоритом.

Рис. 6. Типичные индивидуальные дома в Китае (слева) и в Крыму
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Одна из важнейших проблем Крыма - это экологически недопустимое соотношение между освоенными и естественными природными территориями. В Крыму сделан крен в пользу освоенных территорий (освоение может быть разное - от
застройки до распашки). На южном склоне Крымских гор (от мыса Айя на западе до массива КараДаг на востоке) располагается полоса южного берега длиной 150 -180 км, шириной 2-8 км. 80-км
участок от мыса Айя до Алушты обычно называют
южным берегом Крыма; зоной субтропического
средиземноморского климата; Эта полоса - узкая,
застройка упирается в склоны гор, необходимы
особые конструкции зданий для застройки склонов,
которые часто заменяются обычными домами, одной стороной "упирающимися" в склон [3]. На этой
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узкой полосе между морем и склонами гор располагается много городов и поселков, а также сельскохозяйственных объектов - уникальных виноградников. Восточнее горы отступают от моря на
10—12 км, климат становится засушливым.
Одним из важных показателей, позволяющих
оценить уровень экологической устойчивости и
надежности территории, является соотношение
освоенных и естественных природных территорий.
Для примера на рис. 7. приведено сопоставление
данных по экологически более благополучной
Швеции и Крыму. Для Швеции соотношение освоенных и естественных территорий благоприятно:
застроена небольшая часть страны (3%), под сельскохозяйственные земли заняты также небольшие
территории (8%). В то же время лесом занято около
54%, горами - 16 %, водоемами - 9%.

Рис. 7. Сопоставление территорий в Швеции (а) и в Крыму (б)
Следовательно, соотношение освоенных и
естественных территорий ниже, чем предлагаемое
в работах известного эколога Ю. Одума (40% :
60%). В Крыму значительная часть полуострова
распахана, леса очень мало (остались горные леса).

Крым - пример экологически неблагополучного
освоения уникальной территории. В табл. 1. приведен сравнительный анализ сельскохозяйственной
освоенности земельного фонда, приходящегося на
1 жителя Крыма [1].
Таблица 1
Анализ сельскохозяйственной освоенности крыма
Всего зе- Площадь с/х
С/х освоен- РаспаханОбеспеченность
Пашня Население,
Распаханность
мель млн. угодий млн.
ность земель ность терриземельными ресурмлн. га
млн
угодий %
га
га
%
торий %
сами га/чел.
~2,7
1,8
1,2
~2,0
69
46
66,7
~1,3

В экологии известны научно обоснованные процентные соотношения сохраненных и освоенных природных территорий в странах (табл. 2). Они сейчас уже не выполнимы, так как не учитывают реальное
быстрое освоение природных территорий. 80% сохраненных природных территорий по К. Доксиадису
(Римский Клуб), и 60% по Ю. Одуму - это, увы, уже утопия.
Таблица 2
Предложения по площади (%) сохраненной природной территории
№ Источник; ав- Предполагаемый процент сохраненной природСостояние на 2020 г.
тор, год
ной территории стран
1
Доксиадис К., 80%; 10% - урбанизированные территории; 10% Процент сохраненных ланд1974 г.
- сельскохозяйственные территории
шафтов значительно ниже ре2
Одум
Ю., 60%; остальные 40% - могут быть освоены чело- комендуемого
1986 г.
веком
3
США, XX век 66,6%. Остальная территория может быть освоена
4
РФ - Интернет Особо охраняемые территории - 25-40% (РФ - Территория
недостаточно
мировой лидер по этому показателю)
освоена
5
Крым [1]
Охраняемые территории - 66783 га (менее 3 %)
Территория чрезмерно освоена
Очень важны глубокие исследования рекреационной емкости. емкости территории, емкости
среды. Крыма [2]: здесь необходимы глубокие зна-

ния о допустимом количестве людей, приходящихся на 1 га ландшафта, или число га на 1 млн человеко-дней отдыха. При этом надо учитывать и
постоянных жителей. У всех людей, находящихся в
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Крыму, есть определенные требования к предоставляемой им площади природы - территориальный
(пространственный) императив. Пространственный
императив (требование) – это врожденное стремление иметь, использовать и защищать свое жизненно
необходимое пространство. Одна из потребностей
человека - потребность в собственной территории,
в пространственной свободе. Первоначальный пространственный императив человека заключался в
стремлении иметь личную природную территорию
(ее точный размер пока не ясен). Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек был помещен в небольшие
«клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сокра-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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тить "экологический след", потребную ему территорию. Отношение к проблеме территориального
императива в научной среде разнообразно (табл. 3):
от сторонников предоставления человеку больших
природных территорий и исключения переуплотненных, до приверженцев обоснованного ограничения личного пространства.
Так, по мнению Р. Эндри территориальный императив проявляется в стремлении людей освоить,
удержать и защитить свое пространство. Отсюда
стремление людей обладать территорией, и часть
этого стремления является врожденной [5]. Люди,
лишенные личной территории в городах, подменяют потребность в территории различными материальными ценностями, которые несравнимы с обладанием природными территориями.
Таблица 3
Обоснования потребности в природной территории
Автор, наименование идеи
Краткое описание
Эндри Р. Территориальный импе- Территориальный императив неискореним, генетически заратив (требование) [5]
креплен, человеку нужна территория
Голд Дж. Феномен территориаль- Поведенческая география, территориальность как обеспечености [5]
ние существования животных и человека
Необходимое межсубъектное пространство, пространственХолл Э. Проксемика [5]
ные зоны с определенными размерами
Прошански Г. Природоохранная Концепция местности как самоидентификации личности,
психология
средоточия эмоций, взаимоотношений
Поддержание экологического равновесия между природной
Владимиров В.В. Урбоэкология
и застроенной (освоенной) средами
Топофилия - эстетическая и аффектная связь между людьми
И Фу–Цюань. Топофилия [5]
и средой
Возвратить в города естественную природу. Создать экосити
Реджистер Р., Роджерс Р., Тетиор
и новую науку - экоситилогию. Это займет несколько покоА.Н. и др. Экологический город
лений
Черноушек М. Психология жиз- Психологическое влияние на человека созданной им среды ненной среды [5]
ключевая проблема всей экологии
Экологически обоснованный размер потребной жителю, гоВаккернагель М. "Экологический
роду, стране площади территорий различного назначения
след"
("экологический след")

"Экологический след" на Земле намного превышен по сравнению с потенциальными возможностями природы планеты. М. Ваккернагель предложил ограничить потребление ресурсов и размеры
освоенных территорий, в соответствии с реальными производительными возможностями территорий.
Интересны исследования необходимого личного пространства. Личным пространством может
быть собственность (дом, квартира, машина), территория – загородный или прибрежный участок.
Его размеры зависят от места проживания человека. В городе плотность населения выше, чем за
городом, и личное пространство будет меньше.
Личное пространство можно разделить на пять пространственных зон [5]: 1. Субзона - менее 15 - 20 см
от тела. Вторгаться сюда можно только во время
физического контакта. 2. Интимное пространство –
20 - 50 см. Оно воспринимается человеком как личная собственность. Вторгаться в него могут только
самые близкие — супруги, родители, дети, и пр. 3.
Личное пространство – до 1 м. Это расстояние до
других людей во время привычного общения, на работе. 4. Социальное пространство – 1,5 - 3 м. Это
расстояние до незнакомых людей, новых сотрудников, почтальонов, продавцов, и пр. 5. Публичное

пространство - более 3,6 м. Это расстояние до
группы людей.
Личная территория человека - это зона комфорта и уверенности. Охраняемая зона комфорта
человека позволяет быть наедине с собой, мечтать,
обдумывать насущные проблемы, без объяснений
своих желаний другому человеку. Границы зоны
комфорта зависят от: 1. Типа характера. У экстравертов менее четкие границы личного пространства, интроверты чутко реагируют на посягательства на личную территорию. 2. От уверенности человека в себе. 3. От этического и экологического
воспитания. 4. От традиций в семье. 5. От места жительства, национальности.
Особенностью любой емкости Крыма является
то, что одна и та же природа предназначена для использования коренными жителями, отдыхающими,
и объектами живой природы. Практически все
ландшафты используют и приезжающие на отдых,
и постоянно живущие граждане, и животный и растительный мир. И у всех есть территориальный императив (требования). Например, местные жители
хотят удовлетворить территориальное требование в
предоставлении им собственной территории на берегу моря и вблизи от города. И этот простран-
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ственный императив они всеми силами будут защищать. Это требование усложняет проблему рекреационной емкости, так как рекреационную территорию частично используют постоянные жители.
Возникает непростая проблема взаимоотношений
этих двух императивов. На них накладываются
природные императивы: живая природа не получает необходимых условий для своего существования и гибнет (в Крыму, например, существенно сократились популяции кефали, дельфинов).
Надо определиться в стратегии существования
Крыма: для кого должен существовать Крым - для
постоянных жителей, для отдыхающих, для тех и
других, для выращивания сельхозпродукции, для
добычи стройматериалов, для заводов большой химии; и т.д.
Емкость Крыма в ходе создания Программы
оптимизации должна быть определена с учетом рекреационной емкости, емкости среды, биологиче-

№

Оптимизации территории,
или деятельности

1

Степная часть Крыма

2

Южный берег

3

Пляжи

4

Места расселения (города,
поселки)
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ской емкости, хозяйственной емкости, емкости территории, а также обеспечения обоснованного размера "экологического следа", и по возможности учета экологического императива. Экологический
след - это тоже емкость, способность территории
удовлетворять потребности людей на ней [4].. Экологический след - это «область земли и водных экосистем, постоянно требующаяся, чтобы произвести
ресурсы, которые потребляет один человек (или город, страна, человечество), и ассимилировать отходы, которые он производит, везде, где расположена подходящая земля и вода». Каждому человеку
требуется определенные объем и площадь природной среды для удовлетворения его потребностей в
пище, воде, одежде, энергии, и пр., и чем больше
его потребности – тем больше эта территория.
Направления экологической оптимизации территории Крыма, включая прибрежную часть моря, могут быть определены следующим образом (табл. 4):

Таблица 4
Направления оптимизации
Наименование направлеКраткое описание
ний
1. Сокращение площади распашки до
научно обоснованного размера
2. Восстановление природной растительности на прежних распаханных тер1.Прекращение распашки
риториях
2. Возврат части земель в
3. Выявление территорий, перспективприродное состояние
ных для лесонасаждения
3. Восстановление расти4. Проектирование экологического картельности
каса Крыма с территориями леса и зеле4. Определение территоных коридоров
рий лесонасаждения
5. Лесонасаждение научно обоснован5. Создание лесопарков
ными породами и методами (включая засухоустойчивые породы, учитывая опыт
стран с подобными климатическими и
ландшафтными условиями)
1. Оптимальное распределение террито1. Проверка оптимального рий между природными (леса, парки и
распределения террито- пр.), застроенными (поселения, жилые и
рий и их перераспределе- рекреационные здания и сооружения),
ние (при необходимости) сельскохозяйственными (виноградники
2. Научный контроль ре- и пр.) и другими объектами
креационной
емкости 2. Научно обоснованное поддержание
ЮБК
оптимальной рекреационной емкости
3. Контроль экологично- 3. Постоянный контроль проектов и мести строительства
тодов биопозитивной застройки южного
берега
1. Поддержание оптимального соотно1. Определение рекреаци- шения искусственных (с бунами, волноонной емкости пляжей
отбойными стенами) и естественных
2. Определение размеще- пляжей
ния и размеров пляжей
2. Проектирование и выполнение биопо3. Контроль их биопози- зитивных пляжей, разборка уродливых
тивности
бетонных пляжей
3. Восстановление естественных пляжей
1. Выявление емкости территории, мест
1. Определение емкости
размещения поселений и их развития
территории и среды
2. Создание урбанистических и архитек2. Предложения по эколотурных решений оригинального архигическому каркасу Крыма
тектурно-ландшафтного облика Крыма
3. Предложения по эколо3. Проектирование экологического каргической инфраструктуре
каса Крыма и экологических коридоров
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5

Промышленные предприятия

1. Определение стратегии
развития промышленности Крыма

6

Сельскохозяйственные
объекты

1. Определение стратегии
развития сельского хозяйства Крыма

7

Водохозяйственные предприятия

1. Определение стратегии
развития водного хозяйства Крыма

8

Рекреационные объекты

1. Малоэтажные объекты,
вписанные в ландшафт

9

Объекты массового строительства - места расселения, жилые здания

1. Невысокие биопозитивные здания, крымской архитектуры, вписанные в
ландшафт

10

Объекты энергетического
хозяйства

11

Объекты транспортного
хозяйства

1. Использование возобновимой энергии - солнечной, ветровой, волновой, геотермальной, отходов
1. Максимальное использование общественного и
индивидуального
электротранспорта. Отказ от
ДВС

Желающие выкупаться в море должны получить в свое распоряжение не убогий, переполненный людьми, с загрязненной водой, пляж с бетонными лестницами, блоками и камнями для сидения
на них, а современный удобный пляж с биопозитивными берегоукрепительными сооружениями, с
подводными "скворечниками", привлекательными
для существования приурезовой фауны и флоры моллюсков, водорослей, крабов, рыб, и их молоди.
Надо понять, что нагрузки на природу Крыма
и моря не беспредельны, надо прекратить насилие
над природой. Рекомендуются следующие решения:
1. В Крыму должно быть категорически недопустимо строительство небоскребов, особенно в
прибрежной зоне: они немасштабны невысоким
крымским горам, и всем природным объектам
Крыма; закрывают уникальные природные ландшафты; переориентируя внимание с этой удивительной природы на безжизненные бетонные геометрические фигуры, переуплотняют население небольших уникальных территорий, занимают берег,
который должен оставаться природным, к тому же
подвержены сейсмике и оползням.
2. В Крыму нельзя застраивать прибрежную
полосу научно обоснованной ширины (она должна
быть научно определена и законодательно закреплена, возможно, не менее 200 м), особенно - высо-
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1. Анализ альтернативных вариантов:
экологическая изоляция объектов от
экосистемы Крыма, введение систем
глубокой очистки, прекращение эксплуатации
1. Анализ альтернативных вариантов с
безусловным сохранением достижений
мирового уровня, с ограничением площади распашки
1. Анализ альтернативных вариантов по
развитию водного хозяйства, с введением водосберегающих технологий
2. Введение водосберегающих технологий в систему водного хозяйства
1. Архитектурно - ландшафтный образ
Крыма - это малоэтажные озеленяемые
объекты с оригинальной природоподобной крымской архитектурой, вписанные
в ландшафт
1. Малоэтажные озеленяемые объекты с
природоподобной крымской архитектурой, вписанные в ландшафт, способствуют созданию оригинального архитектурно - ландшафтного образа Крыма
2. Надземные здания для сбережения
почвенно-растительного слоя
1. Энергоактивные здания с использованием установок для утилизации возобновимой энергии, энергосберегающие
здания, энергоэкономичные подземные
здания,
1. Электропоезда, троллейбусы, трамваи, метро мелкого заложения, электрические автомобили, электрические катера, электрические суда, канатные дороги, велосипеды, самокаты

кими зданиями, закрывающими море и берег. Критического отношения требует застройка берега эллингами "для рыбаков". Берег нельзя застраивать и
в городах, и на любой удаленной территории. Такая
застройка может быть разрешена только на удаленных от рекреационного использования территориях, при условии соблюдения архитектурно-технологических требований, как удовлетворение пространственного императива жителей. Научно
обоснованная часть береговой линии Крыма
должна быть естественной природной, без искусственных сооружений, с валунами, с естественной
флорой и фауной, очищающей воду.
3. Все искусственные объекты в Крыму (здания, инженерные сооружения, берегоукрепительные сооружения, и пр.) должны быть биопозитивными, как правило, озеленяемыми (ввиду недостатка озелененных территорий) [3]..
4. Должна быть поставлена задача создания в
Крыму безотходных технологий, в том числе в
сфере ЖКХ (например, использовать "живые машины" [4]). Cтоки в море должны быть полностью
очищены. Такие технологии есть.
5. В Крыму нужно существенно повысить площадь лесов, высаживать высокопродуктивные леса,
с большой производимой органической массой для
лучшей очистки воздуха. Такой положительный
опыт есть (например, сравнительно молодой лес в
районе ул. Аральской в Симферополе).
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6. Нужно создать экологический каркас Крыма
- густую сеть существующих и новых природных
территорий, соединенных "зелеными коридорами"
[4].
7. Нужно существенно сократить площадь распаханных территорий. Они должны быть заменены
лесами, парками, садами, лугами, зелеными коридорами как элементами экологического каркаса..
8. Необходимо определить стратегию отношения к промышленности, особенно - к наиболее инородной для полуострова - химической, металлургической. судостроительной. В связи с крупными затратами на эту стратегию, это - задача
государственного уровня. Возможно, учитывая отдаленное расположение химических предприятий
на севере полуострова, принять меры по экологической изоляции объектов от экосистемы Крыма: построить подземный бентонитовый экран по периметру предприятий для предотвращения фильтрации загрязненных грунтовых вод, ввести
принципиально новую систему полной очистки
стоков с заводов, удалить дымовые и выхлопные
трубы с созданием системы глубокой очистки отходящих газов, вырастить широкую полосу защитного леса на границе предприятий химии. Такие же
методы применить к предприятиям на западе
Крыма, в Керчи.
9. Нужно на высоком научном уровне выявить
все емкости Крыма (рекреационную и др.), чтобы
уверенно оптимизировать природу, с высоким
научным обоснованием застраивать Крым, создавая оригинальную, Крымскую, архитектурно-ландшафтную среду, противостоять попыткам застройки Крыма небоскребами, гигантскими зданиями, рыбацкими кооперативами, объектами
химической и тяжелой промышленности..
10. Автор хотел бы высказать частное мнение
специалиста в области фундаментов по свайным
фундаментам Крымского моста: учитывая истирание (воздействие переносимого водой песка на
стальные сваи) при высоких скоростях морской
воды, агрессивность морской воды по отношению
к стали, горизонтальные и вертикальные динамические нагрузки на сваи, воздействия льда, желательно организовать постоянный автоматический
контроль стационарными датчиками (вибродатчиками, месдозами, подводными телекамерами, магнитоупругими датчиками, приборами ультразвукового контроля, датчиками акустической эмиссии,
геодезическими приборами) состояния свай (коррозии, истирания, осадки, кренов, параметров вибраций), чтобы изучить поведение свай во времени, и
(при необходимости) заранее подготовиться к решению проблемы их усиления.
Заключение. Уникальная территория Крыма
застраивается зачастую хаотично (вплоть до случаев самозахвата), без дальней стратегии; отсюда -
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множество проблем, в том числе экологических. У
такой уникальной территории должно быть свое
неповторимое архитектурно-ландшафтное лицо.
Территория Крыма и омывающих его Черного и
Азовского морей во многом уникальна. На юге
Крыма - гряда невысоких гор, с плоскогорьем на
вершине, защищающая южный берег и создающая
близкий к средиземноморскому климат и ландшафт
на узкой полосе южного берега; остальная территория - в основном засушливые степи. Такая география привела к формированию узкой рекреационно
- сельскохозяйственной ориентации стратегии использования Крыма. В итоге в Крыму сформировано экологически недопустимое соотношение
естественных природных и освоенных территорий,
высока распаханность земель, мала лесистость, высока засушливость, невелико разнообразие ландшафтов; природа (исключая южный берег) ландшафтно однообразна. Поселения Крыма сбрасывают свои жидкие стоки после очистки в море,
которое с глубин 150-300 м заражено сероводородом и непригодно для жизни морской флоры и фауны. Невелики площади естественных пляжей. В то
же время растут рекреационные нагрузки на
Крым..Необходима Программа экологической оптимизации Крыма, роста соотношения естественных природных и освоенных территорий, роста
площади естественных природных ландшафтов и
их разнообразия в степной части. Крупные техногенные воздействия на хрупкую экосистему Крыма
должны быть запрещены. Путем экологической оптимизации, роста доли и разнообразия естественных природных территорий (включая высокопроизводительные лесные территории) в экосистеме
Крыма, биопозитивного строительства, роста разнообразия естественных и культурных ландшафтов, можно обеспечить экологическую надежность
экосистемы Крыма.
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АНОТАЦІЯ
У статті встановлено окремі правові норми, які містять положення щодо підстав для зміни умов тримання засуджених в умовах ізоляції, а також для поліпшення умов тримання в місцях позбавлення волі
лише на підставі оцінки поведінки та ставлення до праці. Здійснюється аналіз змісту та співвідносності
розглядаємих норм КВК України, на підставі якого доводиться те, що не існує чіткої системи та взаємозв’язку між відповідними правовими положеннями, що регулюють сферу застосування заходів заохочення, а отже доцільним є законодавче формулювання відповідних положень не відповідно до конкретної
сфери кримінально-виконавчих відносин, а відповідно до етапів (строку) відбування призначеного судом
покарання. Пропонується виокремлення глави, яка б була присвячена порядку застосування прогресивної
системи виконання (відбування) покарання у виді позбавлення волі, що відтворювала б позитивні та негативні зміни в умовах відбування покарання залежно від відбутого терміну та поведінки засуджених; необхідність перегляду деяких існуючих норм в КВК України; сформування самостійних (самодостатніх) за
змістом та сутністю статей, положення яких мають стати суттєвою складовою у порядку реалізації такої
форми прогресивної системи як зміна умов тримання засуджених в межах однієї колонії.
ABSTRACT
The article establishes separate legal rules containing provisions on the grounds for changing the conditions
of detention of prisoners in conditions of isolation, as well as for improving the conditions of detention in prisons
only on the basis of the assessment of behavior and attitudes to work. The content and correlation of the considered
norms of the Criminal Enforcement Code of Ukraine are analyzed, on the basis of which it is proved that there is
no clear system and interrelation between the relevant legal provisions governing the scope of the promotion
measures, and therefore it is expedient that the legislative formulations of the relevant provisions are not in accordance with specific sphere of criminal-executive relations, and in accordance with the stages (terms) of serving
the court appointed n rendering. It is proposed to allocate a chapter which would be devoted to the procedure of
applying a progressive system of execution (serving) of punishment in the form of imprisonment, which would
reproduce the positive and negative changes in the conditions of serving the sentence, depending on the time served
and the behavior of the convicted; the need to revise some existing rules in the Criminal Code of Ukraine; formation of independent (self-sufficient) content and substance of the articles, the provisions of which should become an essential component in order to implement such a form of progressive system as changing the conditions
of detention within a single colony.
Ключові слова: засуджені, заохочення, покарання, позбавлення волі, поліпшені умови, прогресивна
система, стимулювання, тримання.
Keywords: convicts, rewards, punishment, imprisonment, improved conditions, progressive system, incentives, detention.
Дослідження історичних аспектів нормативного забезпечення запобігання пенітенціарній злочинності, створення умов для ефективного здійснення карально-виправного процесу надають вченим достатні підстави стверджувати, що
нормативно-правова база кримінально-виконавчого законодавства практично у всі історичні пері-

оди до сьогодні характеризувалася і характеризується відсутністю певної системності та узгодженості, не відтворювала в повному обсязі результати
теоретичних досліджень, не відповідала вимогам
практики. Усе вище зазначене, як на наш погляд,
стосується передусім законодавчого відтворення
прогресивної системи виконання та відбування покарання.
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Однією із найбільш застосовуваних у правозастосуванні форм прогресивної системи виконання
та відбування покарання у виді позбавлення волі є
зміна умов утримання в межах однієї кримінальновиконавчої установи.
Зважаючи на значний обсяг нормативно-правового матеріалу, який доцільно піддати аналізу на
предмет системності, узгодженості та доцільності
чинних кримінально-виконавчих положень, вважаємо за доцільне визначити межі нашого дослідження окремими питаннями, вирішення яких
сприятиме підвищенню ефективності застосування
прогресивної системи у правозастосуванні. Зокрема, увага має бути звернена на проблеми змісту
та сутності правового стану засуджених, які утримуються в різних дільницях однієї установи, визначення матеріальних та формальних підстав переведення до певної дільниці, на місце та значення її в
загальній системі змін умов в межах однієї установи, а відповідно і в прогресивній системі виконання та відбування покарання. Дослідження стосуватиметься лише порядку та умов утримання в різних дільницях дорослих засуджених, оскільки
проблема особливостей реалізації прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді
позбавлення волі стосовно неповнолітніх потребує
окремого та поглибленого дослідження. До того ж,
в даній статті проблеми чинного законодавства розглядатимуться на підставі аналізу змін умов тримання засуджених лише в кримінально-виконавчих
установах закритого типу, що виконують покарання у виді позбавлення волі на певний термін.
Так у ч. 1 ст. 94 КВК йдеться про те, що у виховних колоніях створюються дільниці: карантину,
діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної
адаптації. У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки створюються такі дільниці:
карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації;
посиленого контролю; соціальної реабілітації. У
виправних колоніях максимального рівня безпеки,
відповідно, - карантину, діагностики і розподілу;
ресоціалізації; посиленого контролю. Всі дільниці
ізолюються одна від одної [3, С. 45-46.]
Відповідно до змісту положень, що містяться у
ч. 2 ст. 94 КВК та ст. 95 КВК у дільниці карантину,
діагностики і розподілу протягом чотирнадцяти діб
тримаються всі новоприбулі до колонії засуджені.
Вони мають піддатися: повному медичному обстеженню, - для виявлення інфекційних, соматичних і
психічних захворювань; первинному психолого-педагогічному вивченню – для складання індивідуальної програми соціально-виховної роботи (на підставі врахування кримінологічної, кримінальноправової характеристики) [ 3, С. 46].
Важливість положень ст. 95 КВК обумовлюється тим, що це єдина норма, яка орієнтує на необхідність сприймати час перебування засуджених
осіб у дільниці карантину, діагностики та розподілу
як потенційна можливість з першого дня перебування засуджених в установах спрямувати їх (їхню
свідомість, чуттєву та вольову сфери) на досягнення мети виправлення через пом’якшення умов
тримання в ізоляції (на першому етапі відбування
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покарання), зміну умов в межах однієї виправної
установи, зміну умов відбування покарання шляхом переведення до іншої установи (на різних етапах відбування покарання), через досягнення певного ступеня виправлення як підстави для пом’якшення призначеного судом покарання та умовнодострокового звільнення (у потенційній перспективі), - в більш оптимальні терміни.
Складання індивідуальної програми соціально-виховної роботи за результатами медичного
обстеження, первинної психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення, на підставі кримінологічної та кримінально-правової характеристики
засудженого, по-перше, не має бути формальним.
По-друге, - має спиратися на чітко визначену у чинному кримінально-виконавчому законодавстві систему дієвих, взаємопов’язаних заходів стимулювання та кримінально-виконавчого примусу, які і
складатимуть зміст та сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання. Ця система має містити, з одного боку, перелік взаємопов’язаних, чітко визначених за матеріальними та
формальними підставами застосування, системно
послідовними за часом перебування засудженої
особи в установі, суттєво відмінних за обсягом правообмежень заходів стимулювання сумлінної поведінки засудженого. З іншого боку, - таку ж чітку систему заходів примусу до правослухняної поведінки, через застосування заходів стягнення, які б
відчутно погіршували б правовий статус засудженої особи.
Орієнтувати засуджених на те, що ефективність дії прогресивної системи має оцінюватися з
урахуванням не лише кримінально-виконавчих, але
й кримінально-правових складових, що стосується
в першу чергу таких інститутів як заміна невідбутої
частини покарання більш м’яким (пом’якшення
призначеного судом покарання), умовно-дострокове звільнення, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років (ст.ст. 81, 82, 83 КК України)
Особливе значення в процесі виправлення засуджених має їхнє перебування у дільниці ресоціалізації, в якій, відповідно до змісту положень що містяться у ч. 3 ст. 94 КВК та ст. 96 КВК, тримаються
засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу та переведені з інших дільниць у порядку, встановленому чинним законодавством. Всі засуджені розподіляються по відділеннях
соціально-психологічної
служби,
локалізуються від інших засуджених відповідно до
місця проживання членів відділення [3, С. 46].
Важливість обумовлюється декількома чинниками: в цій дільниці протягом тривалого часу перебуває більшість засуджених; саме в час перебування засуджених в цій дільниці формулюються основи їхньої подальшої поведінки, взаємовідносин із
оточуючим середовищем; у психологічному стані
та чуттєвій сфері засудженого відтворюється
сприйняття перших разових заохочень (або ж, навпаки, - стягнень); здійснюється оцінка досягнень
(як з боку адміністрації, так і самого засудженого)
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за увесь попередній період перебування в ізоляції
тощо.
Відповідно маємо звернути увагу на первинний правовий статус засуджених до позбавлення
волі осіб, більшість з яких за тривалістю часу перебувають в дільниці ресоціалізації. Зокрема, у Главі
16 «Режим у колоніях та засоби його забезпечення», враховуючи предмет дослідження, нас цікавлять положення ст. 102 КВК, де йдеться про те,
що режим у виправних колоніях, змістом якого є
порядок виконання і відбування покарання, має забезпечувати поміж іншого реалізацію прав і законних інтересів засуджених, безпеку засуджених і персоналу, зміну умов тримання засуджених. Ці положення мають сприйматися у широкому розумінні
– як забезпечення змін за будь-якої належної (в кращому випадку - сумлінної поведінки) в будь-якій
сфері життєдіяльності засудженої особи. Маємо
звернути увагу на заходи стимулювання, які можуть застосовуватися з перших днів перебування в
ізоляції, спрямовують засудженого до дотримання
правослухняної поведінки.
Насамперед це стосується грошей, харчування,
побачень, телефонних розмов тощо. Для того, щоб
оцінити ступінь відтворення у чинних положеннях
кримінально-виконавчого законодавства основних
елементів (форм) прогресивної системи виконання
та відбування покарання у виді позбавлення волі,
маємо розглянути правовий статус засуджених в
цій частині у ретроспективі, порівнюючи його із попереднім станом.
Ці питання переважно є предметом регулювання Глави 17 «Умови відбування покарання в колоніях». У ст. 108 КВК «Придбання засудженими
до позбавлення волі продуктів харчування та предметів першої потреби» визначався і визначається до
тепер порядок придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби.
За попереднім законодавством сума грошей,
що має бути заробленою та дозволеною для витрат
не була визначеною у цій статті. Уточнюється ця
ситуація лише стосовно окремих спеціальних категорій засуджених (особи похилого віку, інваліди,
вагітні жінки, жінки, які мають при собі малолітніх
дітей, засуджені лікувальних закладів), яким дозволено придбавати продукти харчування та предмети
першої потреби на гроші, отриманні за переказами,
за рахунок пенсій та іншого доходу (на суму від 60
% до 100 % мінімального розміру заробітної плати).
У ч. 4 ст. 108 КВК йшлося про те, що засудженим,
які перевиконують норми виробітку або сумлінно
виконують встановленні завдання, може бути додатково дозволено витрачати на місяць гроші в сумі
30 % мінімального розміру заробітної плати; на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами
праці – 50 % мінімального розміру заробітної
плати. Отже це стосувалося колоній будь-якого
виду рівня безпеки та будь-якої дільниці; могло застосовуватися з першого місяця праці на виробничих потужностях установи (чи на інших об’єктах);
є разовим заохоченням, яке відповідно до закону залежить лише від ставлення до праці, і не залежить
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від ступеня виправлення, загальної поведінки.
Спрямування цього заохочення єдине – через інтерес засуджених придбання більше продуктів та предметів першої необхідності в магазинах зацікавити
їх (стимулювати їх) до виконання норм виробітку.
Проте про загальну поведінку взагалі не йдеться.
Отже ступеня виправлення це не стосувалося.
Певне уявлення щодо кількості грошей, які засуджена особа має право витрачати, надає комплексний аналіз різних правових норм КВК, які розміщуються в різних главах. На увагу заслуговує зміст
ч. 2 ст. 120 КВК «Оплата праці засуджених до позбавлення волі» Глави 18 «Праця засуджених до позбавлення волі», в якій, по-перше, загально було визначено, що у виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які виконують норми виробітку
або встановлені завдання і не допускають порушень режиму, зараховується, незалежно від усіх відрахувань, 15 % нарахованого їм місячного заробітку. Інша сума нарахування пов’язується: із віком,
станом здоров’я, вагітністю, наявністю малолітніх
дітей (пенсійний вік, інвалідність, активна форма
туберкульозу, вагітність, наявність дітей у будинку
дитини) – до 50 %; з видом установи (виховна колонія, колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання тощо) – до 75.
Тож обмеження були суттєвими. До того ж, попереднє законодавство свідчить на користь тієї думки, що законодавець максимально використовував принцип диференціації та індивідуалізації виконання та відбування покарання починаючи з
перших днів перебування засудженого в місцях позбавлення волі. Різні умови відбування покарання з
першого дня (вік, стан здоров’я, стан вагітності, наявність малолітньої дитини тощо) та кримінальновиконавчого (ступінь виправлення, термін відбутого строку тощо) характеру.
За чинним законодавством (ст. 108, 120 КВК)
гуманізація стосується усіх засуджених: у всіх виправних установах на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, незалежно від усіх відрахувань, зараховується не менше 50 % нарахованого місячного
заробітку; засудженим, які мають заборгованість за
виконавчими документами – не менше 25 % загальної суми заробітку; незалежно від рівня безпеки колонії (мінімального, середнього, максимального) та
соціально-демографічних даних засуджені мають
право витрачати для придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності гроші, зароблені у виправній колонії, одержані по переказам,
за рахунок пенсії та іншого доходу, без обмеження
їх обсягу [3, С. 54, 63].
Слід зазначити, що питання щодо суми грошей, яку засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності, регулюється і іншими кримінально-виконавчими
нормами.
На
увагу
заслуговують положення ст.ст. 138-140 КВК Глави
20 «Особливості відбування покарання в колоніях
різних видів» в яких встановлюється сума грошей,
яку засуджені мають право витрачати на місяць для
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придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності, кількість побачень, підстави переведення на поліпшені умови утримання.
Доволі специфічний підхід законодавця в частині визначення базових положень щодо надання
побачень засудженим та регулювання особливостей в цьому питанні, зважаючи на різницю в правовому статусі засуджених, які можуть перебувати в
різних дільницях однієї установи. Так базові основоположні права засудженого в цій частині розглядалися і розглядаються у Главі 20 «Особливості відбування покарання в колоніях різних видів» у відповідних частинах ст.ст. 138-140 КВК. Вже за
попереднім законодавством кількість побачень (яка
на перший погляд мала б різниться залежно від ступеня безпеки установи, в якій перебуває засуджена
особа) була однаковою: щомісяця короткострокове
(12 на рік) і один раз на три місяці тривале побачення (4 на рік) [2, С. 83-86]
Вважаємо, що рішення законодавця справедливо базувалося на тому, що карає сама ізоляція,
отже слід урівняти засуджених в обмеженнях щодо
побачень. В цій частині відсутнє орієнтування на
дотримання принципу відповідності тяжкості вчиненого злочину та обсягу караючих властивостей
покарання, які в найбільшій мірі відтворюються під
час його відбування. З іншого боку, саме такій підхід мав посилити стимулююче значення заохочувальних заходів, які мають призводити до суттєвого
покращення правового стану засудженої особи.
Отже має бути наповнено новим змістом за правообмеженням переведення на поліпшені умови утримання, до дільниць іншого більш пільгового рівня.
Проте законодавець пішов далі, і з точки зору
посилення значення такої форми реалізації прогресивної системи виконання та відбування покарання
у виді позбавлення волі, прийняв більш прогресивне рішення: відтепер різна кількість побачень визначається залежно від того, в якій дільниці виправної установи перебуває засуджений: засудженим,
які знаходяться в дільниці посиленого контролю
надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці (4 на
рік); засудженим, які знаходяться в дільниці ресоціалізації надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці (6 на рік); засудженим, які знаходяться в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації
надається короткострокові побачення без обмежень
і тривале побачення щомісяця (12 на рік). Вид кримінально-виконавчої установи (рівень безпеки) не
має значення [3, С. 74].
Насамкінець, якщо вести розмову про первинний (базовий) рівень правового статусу засудженої
особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення
волі, маємо підкреслити суттєву гуманізацію в частині інших можливостей та засобів підтримання засудженим зв’язку із зовнішнім світом. Так чинна
редакція ст. 110 КВК (порівняно із попередньої)
суттєво збільшилася, оскільки докладно регламентується: надання правової допомоги, порядок та кількість побачень; встановлюється порядок не обмеженої можливості використання права на телефонні
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розмови ( в тому числі у мережах мобільного
зв’язку) під контролем адміністрації; надається
право користування глобальною мережею Інтернет
без обмежень, але під контролем адміністрації і за
умови дотримання спеціальних правил тощо [3, С.
55 ].
Дослідження та співставлення правових положень, в яких відтворюється первинний стан засудженої особи надає нам підстави виокремити деякі
проблемні аспекти. Так не зрозумілим є те, чому
саме у статті 110 КВК, де розглядаються загальні
умови відбування покарання у виді позбавлення
волі, надається визначення змісту понять короткострокового та тривалого побачення, їх тривалості
та порядку надання з окремими категоріями осіб,
про порядок та можливість заміни побачень тощо, надається розмежувальна кількість побачень відповідно до того, в якій дільниці засуджений перебуває. Ця інформація носить вже не загальний характер (якщо виходити із загального базового правового статусу засудженої особи), а безпосередньо є
складовою прогресивної системи відбування покарання і має виокремлюватися у відповідних спеціальних кримінально-виконавчих нормах.
До того ж, саме вивчення та аналіз вище зазначених кримінально-виконавчих правових положень
надає підстави ще для одного зауваження, яке стосується юридичної техніки: системності викладення та їхньої редакції. Спостерігається значна кількість повторень положень однакового (тотожного) змісту.
Так прикладами цього є те, що і в ст. ч. 6 ст. 94
КВК, і в ч. 1 ст.99 КВК йдеться про те, що в дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені,
які переведені з дільниці ресоціалізації; кримінально-виконавче положення , в якому йдеться про
те, що засуджені мають право витрачати для придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності гроші, зароблені у виправній колонії,
одержані по переказам, за рахунок пенсії та іншого
доходу, без обмеження їх обсягу, - визначено у чотирьох кримінально-виконавчих нормах: у ст. 108
КВК – загального значення, у ст.ст. 130-170 КВК,
що визначають особливості відбування покарання в
колоніях різних видів; кримінально-виконавчі положення про кількість побачень в різних дільницях
(засудженим, які знаходяться в дільниці посиленого контролю надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три
місяці (4 на рік); засудженим, які знаходяться в дільниці ресоціалізації надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення
на два місяці (6 на рік); засудженим, які знаходяться
в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації надається короткострокові побачення без
обмежень і тривале побачення щомісяця (12 на рік),
- в тотожній редакції повторюються у ст. 110 та
ст.ст. 138-140 КВК.
Як на нашу думку, кримінально-виконавче законодавство потребує вдосконалення в цій частині.
Вище наведені матеріали посилюють значення
результатів наукових досліджень у питанні первин-
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ного періоду перебування в ізоляції. В даному питанні слід особливу увагу звернути на результати
дослідження, які базуються на узагальненні довготривалого практичного досвіду щодо реалізації завдань виконання покарання у виді позбавлення
волі. Так маємо надати належне висновкам, яких
дійшла В.О. Меркулова, яка проблеми особливостей виправного впливу у первинний період перебування засуджених в ізоляції досліджувала на прикладі функціонування кримінально-виконавчих установ для утримання засуджених жінок. Якщо
здійснити комплексний аналіз усіх наукових положень, викладених нею у спеціальному дослідженні
з питань особливостей реалізації кримінальної відповідальності, виконання та відбування покарання
у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок, - то маємо виокремити наступні висновки. Зокрема те, що поведінка засуджених у перший період відбування позбавлення волі, а також і надалі
багато в чому залежить від ефективності організації
індивідуально - виховного впливу на засуджених у
цей період. В цей період перебування засуджених у
виправній установі починається процес їхньої соціальної адаптації: засвоєння ними порядку й умов
відбування покарання (так званих, режимних вимог); входження новоприбулих у сформовані стосунки між засудженими відділення, їхнє пристосування до умов нового соціального середовища, засвоєння нових цілей і ціннісних орієнтацій груп та
інших засуджених; зближення з новим соціальним
середовищем, або ж, навпаки, його відторгнення
тощо. Цей процес є суто диференційованим, що відтворюється у різних видах поведінки засудженої
особи: у готовності підпорядкування іншим цінностям та традиціям, або ж у їхньому запереченні та
протидії, або ж у байдужості та нейтральності поведінки. Соціальна адаптація може бути серйозно
деформована в тому випадку, якщо відносини серед
засуджених конфліктні, оточення розбите на кілька
суперечних груп, відповідно засуджений стає об'єктом зіткнення їхніх інтересів. Важливим є те, що
особливості адаптації засуджених до умов ізоляції
залежать в значній мірі від їхніх потреб, інтересів,
мотивів, пов’язаних із специфічним соціальним
статусом [4, С.179-181].
Ще один напрям дослідження безпосередньо
стосується первинного перебування засуджених у
місцях позбавлення волі: визначення доцільного
обсягу правообмежень на першому етапі перебування засуджених в місцях позбавлення волі. Аналізу піддавалися порядок та умови надання побачень, телефонних розмов, перерахування коштів на
особистий рахунок, суми грошей, які засуджений
мав право витрачати тощо. Зокрема по відношенню
до специфічної категорії засуджених - засуджених
до реального відбування покарання у виді позбавлення волі жінок доволі тривалий час доводилася
необхідність виключення обмежень щодо придбання продуктів харчування та предметів першої
необхідності, побачень, в отриманні посилок, передач та бандеролей, телефонних розмов [1, С.133; 4,
С.179-181; 6, С. 22 – 26; 5, С. 6.]. Що до речі і було
здійснено законодавцем: з 01 січня 2012 року були
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зняті обмеження щодо кількості отриманих посилок і передач, телефонних розмов щодо усіх засуджених.
Підсумовуючи зазначене слід підкресли ти наступне. Отже нами розглянуті та співставлені правові положення доволі чисельної кількості норм.
Зазначене вище свідчить про те, що окремі правові
норми (ст.ст. 99-101КВК) містять положення щодо
підстав для зміни умов тримання засуджених в умовах ізоляції (як в межах однієї колонії, так і шляхом
переведення до установи іншого рівня безпеки), залежно від матеріальних (ступінь виправлення) та
формальних (відбуття певного строку) підстав. В
інших йдеться про поліпшення умов тримання в місцях позбавлення волі лише на підставі оцінки поведінки та ставлення до праці (ч. 4 ст. 108 КВК). В
подальшому, знову ж таки, надається певний перелік заходів заохочення, які змінюють правовий та
матеріальний стан засудженої особи на краще (ст.
130 КВК). Проте в цій статті йдеться як про разове
покращення стану засудженого на підставі сумлінної поведінки та ставлення до праці, так і про суттєві зміни в його житті – заміну невідбутої частини
покарання більш м’яким покаранням, дострокове
звільнення із місць позбавлення волі. У ст.ст. 138140 КВК йдеться безпосередньо про право засудженої особи на поліпшення умов її тримання в ізоляції
за наявності матеріальних (сумлінна поведінка та
ставлення до праці) та формальних (відбуття певного строку) підстав. Насамкінець, у ст. 142 КВК
визначається право засудженої жінки, яка є вагітною, або має при собі малолітню дитину, на проживання за межами виправної установи, що теж суттєво поліпшує її правовий стан. Тож норми КВК,
які визначають підстави та характер змін у правовому статусі засудженої особи в бік його поліпшення, а отже мають розглядатися як такі що стимулюють її позитивну поведінку під час відбування
покарання у виді позбавлення волі, - розміщені в
досить різних за змістом та сутністю главах кримінально-виконавчого законодавства: Главі 15 «Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі», Главі 17 «Умови відбування покарання в колоніях», Главі 18 «Праця засуджених до
позбавлення волі», Глава 19 «Виховний вплив на
засуджених до позбавлення волі», Глава 20 «Особливості відбування покарання в колоніях різних видів». До того ж, стосовно вагітних жінок та жінок,
які мають при собі малолітніх дітей певне поліпшення правового стану передбачене Главою 21
«Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми»
(право на сумісне мешкання з дитиною в окремій
будівлі, право на проживання за межами виправної
установи). Такий підхід на перший погляд є виправданим з точки зору конкретизації сфери кримінально-виконавчих відносин (режим відбування покарання, праця засуджених, виховний вплив, особливості у правовому стані, тощо). Проте
підвищення ефективності зазначених заходів стимулювання як таких, що передбачають певні зміни
в умовах тримання засудженої особи в ізоляції від
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суспільства, є взаємозалежним від чіткості та системності у їх викладенні.
Аналіз змісту та співвідносності зазначених
норм КВК надають підстави стверджувати про те,
що не існує чіткої системи та взаємозв’язку між відповідними правовими положеннями, що регулюють сферу застосування заходів заохочення. З точки зору системності, взаємообумовленності, послідовності та поступового підвищення вимог щодо
поведінки засудженої особи як підстави для застосування різних за характером, обсягом та формальними ознаками змін у правовому статусі засудженої
особи на краще, - доцільним є законодавче формулювання відповідних положень не відповідно до
конкретної сфери кримінально-виконавчих відносин, а відповідно до етапів (строку) відбування призначеного судом покарання.
Логічним є виокремлення глави, яка б була
присвячена порядку застосування прогресивної системи виконання (відбування) покарання у виді позбавлення волі, відтворювала б позитивні та негативні зміни в умовах відбування покарання залежно
від відбутого терміну та поведінки засуджених. Але
дещо в іншій редакції та певній послідовності мають визначатися всі заходи стимулювання: покращення правового стану будь-якої категорії засуджених, незалежно від терміну відбутого покарання;
підстави для застосування разових заходів заохочення; формальні та матеріальні підстави для переведення на поліпшені умови утримання, до інших
дільниць в межах однієї колонії, до інших виправних закладів. Насамкінець, формальні та матеріальні підстави заміни покарання на більш м’яке,
умовно-дострокового звільнення.
Актуальним є більш чітке визначення поетапної зміни умов тримання, яка буде залежати від поведінки та строку відбутого покарання. Логіка вимагає дещо іншу послідовність викладення кримінально-виконавчих інституцій, змістом яких є
зміна у правовому стані засудженої особи. Насамперед визначаються умови для покращення матеріального стану будь-якої категорії засуджених, незалежно від терміну відбутого покарання, підстави
для застосування разових заходів заохочення; надалі - формальні та матеріальні підстави для переведення на поліпшені умови утримання, з якими
мають бути пов’язані підстави для переведення засуджених до дільниці соціальної реабілітації. Насамкінець, формальні та матеріальні підстави заміни покарання на більш м’яке, умовно-дострокового звільнення.
За змістом та сутністю ст.ст. 94-101 КВК не мають міститися у главі під назвою «Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення
волі», оскільки їх головною сутністю є саме визначення прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі.
Законодавче визначення прогресивної системи
має посилюватися додатковими положеннями, які
розкривають зміст кожного елементу цієї системи.
Сьогодні ці положення розкидані по усьому кримінально-виконавчому законодавстві, оскільки на перше місце ставляться дещо інші пріоритети, а не
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механізм (засоби) досягнення мети виправлення та
ресоціалізації засуджених під час відбування покарання.
Відповідно до чинного законодавства, у дільницях ресоціалізації, посиленого контролю та соціальної реабілітації тримаються як засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, так і переведені з інших дільниць. В даному
випадку законодавець не визначає з яких дільниць
здійснюється переведення. Розуміння цієї ситуації
є можливим лише на підставі комплексного тлумачення різних законодавчих положень, які містяться
в різних розділах, главах та статтях кримінальновиконавчого законодавства. До того ж, слід орієнтуватися на поступовість змін умов утримання в
ізоляції (у правовому статусі засудженого).
Мають бути сформовані самостійні (самодостатні) за змістом та сутністю статті, положення
яких мають стати суттєвою складовою у порядку
реалізації такої форми прогресивної системи як
зміна умов тримання засуджених в межах однієї колонії. Адже формування правового статусу засуджених, які перебувають у певній конкретній дільниці, залежить від змістовних відмінностей між
дільницями за обсягом конкретних правообмежень,
які мають суттєве значення для життєдіяльності засудженої особи в умовах ізоляції. Так зокрема, правовий статус засуджених, які перебувають в різних
дільницях суттєво відрізняється в частині набуття
прав на тривалі побачення, які надаються терміном
до трьох діб з правом спільного проживання з близькими родичами, чим особливо опікуються засуджені.
Переведення до дільниці ресоціалізації може
відтворювати як факт стимулювання (переведення
з дільниці посиленого контролю), так і факт кримінально-виконавчого примусу (переведення з дільниці соціальної реабілітації), Щодо підстав таких
переведень слід зазначити наступне. Конкретності
в чинному законі стосовно цього ми не отримаємо.
Орієнтуючись на зміст різних статей глави ми можемо лише узагальнено та логічно визначитися із
тим чи є це переведення заохоченням, чи стягненням (примусовим заходом).
Значне розширення за чинним законодавством
соціально корисних зв'язків засуджених (збільшення кількості побачень), надання права на необмежену кількість телефонних розмов, посилок і передач, розширення асортименту продуктів харчування і промислових товарів (білизни, косметики,
теплого одягу) у магазинах, збільшення суми грошей, що відраховується на особистий рахунок засудженої особи, зняття обмежень на суму коштів, яку
можна витрачати на придбання продуктів харчування та предмети першої необхідності, - свідчать
про тенденції гуманізації утримання засуджених в
місцях позбавлення волі. Проте такому ж інтенсивному реформуванню має підлягати і кримінальновиконавчий інститут переведення на поліпшені
умови утримання в частині додаткових прав та врахування законних інтересів засудженої особи.
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АНОТАЦІЯ
Ціллю роботи є вивчення законодавчих джерел, які регулювали інститут переведення на поліпшені
умови тримання в кримінально-виконавчих установах по виконанню покарання у виді позбавлення волі, а
також доктринальні джерела, які висвітлюють проблемні аспекти, які піддавалися аналізу та науковому
тлумаченню, тенденції щодо запропонованих напрямків реформування кримінально-виконавчого інституту «поліпшених умов тримання». Визначено, відповідні правові положення, які відтворювали гуманне
ставлення законодавця до правового статусу засудженого. Доведено, що позитивним напрямком реформування кримінально-виконавчого законодавства є зокрема реформування виправно-трудового законодавства в частині визначення доцільного обсягу та характеру додаткових прав до їх скорочення. На сьогодні
значним проявом гуманізації утримання засуджених в місцях позбавлення волі є розширення за чинним
законодавством соціально корисних зв'язків засуджених, даний напрям повинен бути позначеним й на реформуванні кримінально-виконавчого інституту переведення на поліпшені умови утримання в частині додаткових прав та врахування законних інтересів засудженої особи.
ABSTRACT
The aim of the paper is to study the legislative sources that regulated the institute of improved conditions of
detention in penitentiary institutions for execution of punishment, as well as doctrinal sources that highlight problematic aspects that have been analyzed and scientifically interpreted, tendencies in the proposed areas reforming
the penitentiary institute of "improved conditions of detention". Relevant legal provisions were identified, which
reproduced the humane attitude of the legislator to the legal status of the convict. It is proved that the positive
direction of reforming the criminal-executive legislation is in particular the reform of correctional-labor legislation
in terms of determining the appropriate scope and nature of additional rights to reduce them. Today, a significant
manifestation of humanization of prison detention is the expansion of socially useful ties of convicts under current
legislation, this direction should be marked on the reform of penitentiary institute of improved conditions of detention in terms of additional rights and legitimate interests.
Ключові слова: засудженні, інституту переведення на поліпшені умови, реформування, тримання в
кримінально-виконавчих установах, виконання покарання, позбавлення волі на певний строк.
Keywords: conviction, institution of improved conditions, reform, detention in penitentiary institutes, execution of punishment, imprisonment for a definite term.
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Актуальність. Реформування кримінально-виконавчої системи та реалізація нової кримінальновиконавчої політики держави актуалізують необхідність дослідження інститутів кримінально-виконавчого права в їхньому новому втіленні.
Процедура реформування пенітенціарної системи пов'язана з необхідністю постійного врахування всіх демократичних процесів, що протікають
в суспільстві: політичних, економічних, соціальних, кримінологічних, і тому закономірно, що розвиток науки кримінально-виконавчого права підійшов до такого етапу, коли старі стереотипи в уявленнях про вплив покарання на засудженого
зазнають значних змін. Формується нова система
цінностей, в якій людина та її права визнаються визначальними в соціальній структурі. Відповідно всі
механізми кримінально-виконавчої системи повинні бути орієнтовані на формування у кожної людини на повагу до загальновизнаних цінностей і розвиток навичок для життя в правовому і соціальному просторі суспільства.
Кримінально-виконавчі установи, виконуючи
важливі державні завдання - виправлення засуджених і попередження вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, в своїй практичній діяльності повинні застосовувати ефективні засоби впливу, які стимулювали б їх соціальнокорисну діяльність, сприяли формуванню позитивних якостей і властивостей. одним з таких засобів
впливу на особистість є інститут переведення на
поліпшені умови тримання в кримінально-виконавчих установах по виконанню покарання у виді позбавлення волі, як елемент прогресивної системи
відбування покарань, він найбільш всебічно відображає гуманну сутність кримінальної та кримінально-виконавчої політики держави і на сучасному
етапі набуває особливої актуальності. Однак не
менш цікавими на сьогодні є результати аналізу тенденцій законодавчого регулювання інституту переведення на поліпшені умови тримання в кримінально-виконавчих установах по виконанню покарання у виді позбавлення волі у ретроспективному
аналізі починаючи з перших років радянської влади
в Україні до сьогодні. Розглянемо це питання безпосередньо відштовхуючись від конкретного змісту
виправно-трудових
(кримінально-виконавчих)
норм, починаючи з Виправно-трудового кодексу
УРСР 1925 р. В даному випадку використаємо коментарі до Виправно-трудового кодексу УРСР 1925
р. Н.Н. Паше-Озерского. Комплексний системноправовий та граматичний аналіз конкретного змісту
норм, які містяться у ст.ст. 41, 43, 44, 49, 55, 72, 82
ВТК доводить, що законодавець оперує таким поняттям як прогресивна система відбування покарання, визначає формальні та матеріальні підстави
зміни правового стану засудженої особи в межах
однієї установи, які є більш пільговими порівняно
із чинним законодавством. Принциповим є положення, відповідно до якого режим у виправно-трудових установах має будуватися відповідно до прогресивної системи відбування покарання з тим, щоб
залежно від характеру та властивостей засуджених,
терміну відбутого ними покарання, - створювати
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умови для розвитку особистості, прояву нею своєї
самодіяльності та ініціативи. Саме в такій досить
загальній редакції йдеться про необхідність зміни
умов утримання в ізоляції засуджених за наявності
матеріальних (залежно від характеру та властивостей засуджених) та формальних (відбуття певного
терміну покарання) підстав. Сутність прогресивної
системи полягала у тому, що всі засуджені поділялися залежно від результатів виправно-трудового
впливу на три розряди: початковий, середній та вищий. Чіткість законодавчого формулювання стосувалася переважно визначенню формальних підстав.
Формальною підставою переведення в середній розряд була необхідність відбуття певного строку покарання. Цей термін пов’язувався із належністю
особи до певної категорії засуджених. Проте максимальний термін не має перебільшувати одної четвертої призначеного строку покарання (за редакцією
ВТК – строку заходу соціального захисту). Формальною підставою переведення в вищий розряд є необхідність відбуття засудженими (незалежно від
категорії) однієї шостої призначеного судом покарання. Переведення до середнього та вищого розряду надавала засудженим право на щорічну відпустку (7 діб для засуджених середнього розряду; 14
діб – для засуджених вищого розряду); додаткові
побачення (1 раз на тиждень - для засуджених середнього розряду; 2 рази на тиждень – для засуджених вищого розряду). На увагу заслуговує те, що
поліпшення умов утримання зовсім не стосувалося
питання кількості коштів, які дозволялося витрачати засудженим на придбання продуктів питання
та речі першої необхідності, отриманих передач.
Відповідно до ст.ст. 82, 86 ВТК засуджені не обмежувалися в цих питаннях. Єдина умова – це наявність коштів на особистому рахунку та рідних, які
мали змогу передати передачу [7, С. 61, 63, 66, 68,
76-82].
За чинності Виправно-трудового кодексу, введеного в дію Законом УРСР від 23 грудня 1970 року,
взагалі не визначалося таке поняття як поліпшені
умови утримання засуджених під час відбування
покарання, і на відміну від попереднього кодексу не
використовується поняття «прогресивна система
відбування покарання» [ 1, С. 30-33, 37]. На підставі
аналізу змісту та сутності кримінально-виконавчих
норм, які містилися у ст.ст. 38, 39, 45 ВТК маємо
дійти висновку, що мова йдеться лише про порядок
зміни умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, у разі відбуття ними половини строку
призначеного судом покарання. Ці зміни полягали
у наданні права засудженій особі витрачати щомісячно додаткові кошти на придбання продуктів харчування та предмети першої необхідності, а також
право на додаткове побачення (тривале, або короткострокове при відсутності близьких родичів). Як
на той час побачення для засудженої особи мало неабияке значення, оскільки зазвичай тривалі побачення надавалися лише два рази на рік. Тож зміни у
правовому становищі засудженої особи наставали
за наявності формальних (відбуття половини
строку покарання) та матеріальних (хороша поведі-
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нка та сумлінне ставлення до праці) підстав. Порівнюючи із змістом вище зазначених статей ВТК
1925 р. маємо погодитися із висновками, яких
об’єктивно дійшли вчені на підставі порівняння
цих кодексів: формальні підстави зміни умов утримання під час відбування покарання у виді позбавлення волі суттєво посуворішали. Засуджена особа
досить тривалий термін (половину призначеного
судом терміну) мала доводити те, що вона заслуговує на пом’якшення режимних вимог. Матеріальні
підстави законодавець порівняно із попереднім законодавством визначив вже більш чітко: зміни у
правовому становищі засудженої особи пов’язувалися із хорошою поведінкою та сумлінним ставленням до праці. Проте обсяг додаткових прав суттєво
знизився: виключено право на відпустку; кількість
додаткових побачень зменшилася до одного на рік;
законодавець обмежив можливості засудженої
особи в праві на придбання продуктів харчування
та предмети першої необхідності і збільшення кількості коштів (не набагато) пов'язував саме із зміною
умов утримання [6, С. 15, 16].
За часів незалежності України тенденції реформування інституту поліпшених умов відтворюються у значних та інтенсивних змінах, яких спочатку зазнав Виправно-трудовий кодекс 1970 р., а в
подальшому – КВК 2003 р.
Так у 2001 році у виправно-трудове законодавство України, у статті 38, 39, 45 ВТК вносяться певні зміни [2, С. 24-25, 29]. Одним із напрямків реформування законодавства було удосконалення інституту зміни умов утримання осіб, засуджених до
позбавлення волі, під час відбування покарання. Ці
зміни стосувалися лише матеріальних підстав та
обсягу додаткових прав засудженої особи. Формальні підстави законодавець не віднайшов за необхідне змінити. Зокрема, на зміни умов утримання
мали розраховувати лише засуджені, які не мали
злісних порушень режиму відбування покарання та
сумлінно ставилися до праці. Такий підхід в доктрині кримінально-виконавчого права розглядається
як розширення сфери застосування інституту переведення на поліпшені умови утримання. Не виключається можливість його застосування до осіб, які
вчинили правопорушення під час відбування покарання, проте їх поведінка не є злісною (правопорушення вчинене випадково, в наслідок збігу обставин). Вважалося, що це є правильним підходом,
враховуючи досить суттєві негативні наслідки відбування покарання у виді позбавлення волі для засудженої особи. Проте в якості негативного аспекту
називалося те, що поліпшення умов утримання полягало лише у праві додатково витрачати на місяць
додаткову суму коштів (у виправно-трудових колоніях загального режиму - до 55 % мінімального розміру заробітної плати) [ 6, С. 15, 16].
Насамкінець, ретроспективний аналіз передбачає визначення тенденцій реформування останнього КВК 2003 р (набув чинності з 1 січня 2004 р.).
За попередньою редакцією КВК у відповідних частинах ст.ст. 138-140 КВК Глави 20 «Особливості
відбування покарання в колоніях різних видів» визначаються формальні та матеріальні підстави
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переведення на поліпшені умови засуджених осіб,
які перебувають у дільниці ресоціалізації, сумлінно
поводяться, сумлінно ставляться до праці, відбули
певну частину терміну покарання (1/3 – в колонії
мінімального рівня безпеки; 1/2 - середнього та максимального рівня безпеки) [3. С. 83-86].
Якщо в подальшому сутність та зміст матеріальних (вимагається сумлінність в поводженні та
ставленні до праці) та формальних (необхідність
відбути зазначений вище термін покарання) підстав
- не змінилася. То в частині інших складових поліпшені умови за чинним законодавство суттєво відрізняються від попередніх редакцій КВК 2003 року.
Для того аби відслідкувати тенденції змін законодавства в цій частині доцільним є згадати окремі
положення попередньої редакції ч. 2 ст.ст. 138, 139,
ч. 3 ст. 140 КВК.
Законодавець визначав наступні підстави переведення на поліпшені умови утримання та позитивні наслідки такого переведення. При сумлінній
поведінці і ставленні до праці після відбуття певного строку покарання, засуджені, які тримаються
в дільниці ресоціалізації виправної колонії, мали
право на поліпшення умов тримання, а відповідно
право додатково витрачати на місяць певну суму
грошей: у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання – після
відбуття не менше однієї третини строку покарання, за умови тримання в дільниці ресоціалізації,
мали право додатково витрачати на місяць гроші у
сумі 50 % мінімального розміру заробітної плати; у
виправних колоніях середнього рівня безпеки – після відбуття не менше половини строку покарання,
за умови тримання в дільниці ресоціалізації, мали
право додатково витрачати на місяць гроші у сумі
40 % мінімального розміру заробітної плати; у виправних колоніях максимального рівня безпеки –
після відбуття не менше половини строку покарання, за умови тримання в дільниці ресоціалізації,
мали право додатково витрачати на місяць гроші у
сумі 30 % мінімального розміру заробітної плати [3,
С. 83-86].
Тож за попереднім змістом поліпшених умов
поширення правового статусу засудженого стосувалося певної суми грошей, яку засуджена особа
мала право витрачати під час відбування покарання. До того ж, якщо базовий правовий статус
орієнтує на можливість витрачати лише зароблені
гроші, то переведення на поліпшені умови надавало
право додатково витрачати гроші, не залежно від
того чи зароблені вони, чи отриманні за переказами. Цей факт суттєво посилювало значення цієї
складової поліпшених умов. Оскільки у підсумку
засуджені, переведені на поліпшені умови, набувають право витрачати зароблені гроші у сумі – у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання - 150 % (де 100% - зароблені); у виправних колоніях середнього рівня
безпеки - 120 % (де 80 % - зароблені); у виправних
колоніях максимального рівня безпеки - 100 % (де
70 % - зароблені).
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Чинний закон набув в цій частині суттєвих
змін, а відповідно свідчить про необхідність переоцінки стимулюючих властивостей поліпшених
умов утримання в ізоляції. Позитивним є те, що законодавець вже використовує поняття «поліпшені
умови тримання». Проте якщо йдеться про ст.ст.
138-140 КВК, то відтепер у відповідних частинах
цих норм лише зазначається про право засуджених,
які сумлінно поводяться та сумлінно ставляться до
праці, тримаються в дільниці ресоціалізації, відбули належну частину строку покарання, - на поліпшені умови тримання [4, С. 74-77].
Звернення до доктринальних джерел дозволить відслідкувати ті проблемні аспекти, які піддавалися аналізу та науковому тлумаченню, тенденції щодо запропонованих напрямків реформування
кримінально-виконавчого
інституту
«поліпшених умов тримання». Висловлювалися різні пропозиції щодо доцільності диференційного
підходу у вирішенні питання щодо формальних підстав переведення на поліпшені умови утримання.
Так на початку 2000 – х тисячних років саме на підставі аналізу практики його застосування в жіночих кримінально-виконавчих установах, де
об’єктивно сфера його застосування завжди була
більш широкою ніж в чоловічих установах, - В.О.
Меркулова доводила необхідність суттєвого перегляду формальних умов поліпшення становища засуджених жінок. Підставою для цього були дані, в
яких відтворювався стан застосування поліпшених
умов в цих специфічних кримінально-виконавчих
установах. Особливість динаміки та характеру змін
у спецконтингенті жіночих установ протягом року,
коли практично спецконтингент закладу оновлюється на 60 %., а питома вага засуджених жінок, що
звільняються, відбувши увесь термін покарання,
становить 28 % - 29 % (тоді як у чоловічих закладах
- майже 40 %). Більшість засуджених жінок звільнялася із установи не відбувши половини терміну
призначеного судом строку покарання (у зв'язку із
амністією, помилуванням, пом’якшенням покарання, звільненням від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років), або відбувши половину строку (умовно-достроково). Ці дані справедливо розглядалися як доволі показовий чинник для визнання формальних
підстав надто зависокими. Лише незначна частина
засуджених жінок могла скористатися пільговими
умовами в межах закладу. Був зроблений важливий
висновок щодо того, що відсутність чинного стимулюючого впливу, тривалість терміну до можливого
застосування пільг спричиняли байдуже ставлення
засуджених жінок до факту переведення на поліпшені умови утримання, до поцінування їхньої поведінки адміністрацією. Доводилася необхідність
скорочення мінімального строку, як формальної підстави для переведення на поліпшені умови тримання (за умови сумлінної поведінки), - до третини
призначеного судом строку покарання [5, С. 208 –
210].
Дискусійним було і є питання щодо того чи доцільно диференціювати формальні підстави на-
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дання поліпшених умов тримання залежно від особливостей різних категорій засуджених. На думку
одних вчених мінімальна частина терміну покарання, яка надає право засудженим бути переведеними на поліпшені умови утримання, має бути диференційована залежно від категорії засуджених
(подібно до умовно-дострокового звільнення) [ 8,
С. 85. ]. Тож має бути враховано тяжкість вчинення
злочину, наявність пенітенціарного рецидиву, вид
та характер вчиненого діяння (зокрема, належність
до корупційних злочинів тощо).
Інші вчені дотримуються протилежної точки
зору, - формальні підстави не слід диференціювати
залежно від характеру й тяжкості вчиненого злочину (принаймні щодо засуджених жінок), оскільки
переведення на поліпшені умови утримання не є
звільненням із закладу. Головне призначення цього
інституту стимулювати правослухняну поведінку
засуджених у місцях позбавлення волі, стабілізувати обстановку в установах з виконання покарань,
відновити соціально корисні зв'язки засуджених із
зовнішнім світом, зміцнити їхнє здоров'я, підготувати до розв’язання складних соціально-економічних проблем після звільнення [6, С. 17].
Відповідно до змісту положень, що містяться у
ч. 6 ст. 94 КВК у дільниці соціальної реабілітації
тримаються засуджені, які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також переведені з дільниці ресоціалізації у порядку, встановленому чинним законодавством.
До того ж, відповідно до змісту положень, що
містяться у ч. 1 ст.99 КВК у дільниці соціальної реабілітації тримаються вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності,
злочини невеликої та середньої тяжкості.
В ч. 2 ст.99 КВК визначається правовий статус
(вичерпний перелік прав, законних інтересів, обсяг
право обмежень) осіб, які тримаються в дільниці
соціальної реабілітації. Зокрема, йдеться про те, що
засуджені тримаються під наглядом; у вільний від
роботи час від підйому до відбою користуються
правом вільного пересування в межах території дільниці; з дозволу адміністрації колонії можуть пересуватися без нагляду поза територією дільниці,
але в межах населеного пункту (якщо це необхідно
за характером виконуваної роботи або у зв’язку із
навчанням; можуть носити цивільний одяг, мати
при собі портативні персональні комп’ютери та аксесуари до них, гроші, цінні речі, користуватися
грішми без обмеження; мають право відправляти
листи, отримувати бандеролі, посилки, передачі,
одержувати короткострокові побачення без обмеження, а тривалі побачення – до трьох діб один раз
на місяць (отже 12 побачень – на рік). Насамкінець,
після відбуття шести місяців покарання в дільниці
(в разі відсутності порушень режиму відбування
покарання та наявності житлових умов) з дозволу
адміністрації колонії засуджені можуть проживати
в межах населеного пункту, де розташована колонія, із своїми сім’ями, придбавати жилий будинок,
заводити особисте господарство [4, С. 46-48].
Отже щодо сутності змін умов тримання під
час переведення до дільниці соціальної реабілітації.
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Логіка висновків має базуватися на комплексному
аналізі змісту ч. 6 ст. 94 та ст. 99 Глави 15 «Загальні
положення виконання покарання у виді позбавлення волі». Переведення до дільниці соціальної
реабілітації є напрямом пом’якшення умов та порядку відбування покарання, про що свідчить правовий статус засудженої особи, який суттєво відрізняється від правового положення засуджених, які
перебувають в інших дільницях (ст.99 КВК).
Інша сума нарахування пов’язується (крім іншого вище зазначеного) з фактом переведення до
дільниці соціальної реабілітації – не менше 75 %
нарахованого місячного заробітку зміст (ч. 2 ст. 120
КВК).
Вважаємо, що слід уточнити окремі положення кримінально-виконавчого законодавства.
Співставлення змісту ст. ст. 18, 99 та 101 КВК свідчить про наявність певного неузгодження кримінально-виконавчих норм. Зокрема в частині визначення категорій засуджених, яким по відбутті не
менше однієї четвертої строку покарання можуть
змінюватися умови утримання шляхом переведення до дільниці соціальної реабілітації. Не визначено категорію засуджених, які відбувають покарання за злочини невеликої тяжкості. На перший
погляд, такий підхід законодавця можна пояснити
тим, що у ч. 1 ст. 99 КВК безпосередньо йдеться про
те, що у відповідних державних органах є можливість відразу направляти до дільниці соціальної реабілітації вперше засуджених до позбавлення волі
за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості. До того ж, логічно передбачити те, що застосування за наявності певних
підстав зміни умов до засуджених, які вчинили злочин середньої тяжкості охоплює і категорію засуджених за злочини невеликої тяжкості. Проте як
бути в тих випадках, коли засуджених, які вчинили
злочин невеликої тяжкості, направляють у виправну установу мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання. Тим більш щодо засуджених, які засуджені неодноразово за злочин невеликої тяжкості. Загальновизнаним є той факт, що
ефективність правозастосовчої діяльності залежить
від чіткості та визначеності формулювань кримінально-виконавчих інституцій. Закон має містити
конкретність стосовно будь-якої категорії засуджених, відповідно до тяжкості вчинених ними злочинів та кількості судимостей. За таким принципом
побудовані кримінально-правові інститути умовнодострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
І насамкінець, декілька кримінально-виконавчих положень в частині проблем переведення засуджених жінок до дільниці посиленого контролю.
Розгляд цього питання на завершення відповідає
обраній нами методиці, відповідно до якої першочергове значення мають питання механізму заохочення та стимулювання дострокового досягнення
мети виправлення та ре соціалізації засуджених під
час відбування ними доволі суворого виду покарання.
Відповідно до змісту положень, що містяться у
ч. 4 ст. 94 КВК та ст.97 КВК дільниці посиленого
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контролю утворюються лише в виправних колоніях
мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання і виправних колоніях середнього та максимального рівня безпеки для тримання засуджених чоловіків, які систематично (два та більше разів) вчиняють злісні порушення установленого порядку відбування покарання, що загрожують
безпеці персоналу, засуджених та інших осіб.
Визначається особливість режиму тримання
засуджених у цих дільницях, залежно від рівня безпеки установи: в виправних колоніях мінімального
рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені тримаються в ізольованих жилих приміщеннях за умовами та порядком режиму колонії максимального рівня безпеки; в колоніях максимального
рівня безпеки – засуджені тримаються у приміщеннях камерного типу. Переведення до іншої дільниці
(дільниці ре соціалізації) є можливим лише у разі
виконання спеціальної індивідуальної програми,
яка передбачає заходи індивідуально-виховного,
психотерапевтичного, психокорегуючого характеру [4, С. 46-47].
Зазначене свідчить про те, що переведення до
цієї дільниці є засобом примусу до дотримання порядку та умов відбування покарання, адже в цій дільниці встановлюється режим виправної колонії
максимального рівня безпеки, а засуджені утримуються або в ізольованих жилих приміщеннях, або ж
у приміщеннях камерного типу (в колоніях максимального рівня безпеки) (ст. 97 КВК).
Щодо підстав таких переведень слід зазначити наступне. Конкретності в чинному законі стосовно цього ми не отримаємо. Орієнтуючись на
зміст різних статей глави ми можемо лише узагальнено та логічно визначитися із тим чи є це переведення заохоченням, чи стягненням (примусовим заходом).
Історія доводить, що цей інститут пройшов
тривалий шлях. І в перших редакціях, відповідно до
ВТК УРСР 1925 р., відповідні правові положення
відтворювали доволі гуманне ставлення законодавця до правового статусу засудженого, який мав перебувати на цих умовах: законодавець оперує таким поняттям як прогресивна система відбування
покарання; визначаються формальні та матеріальні
підстави зміни правового стану засудженої особи в
межах однієї установи, які є більш пільговими порівняно із чинним законодавством; поліпшення
умов утримання зовсім не стосувалося питання кількості коштів, які дозволялося витрачати засудженим на придбання продуктів питання та речі першої
необхідності, отриманих передач. Відповідно до
ст.ст. 82, 86 ВТК засуджені не обмежувалися в цих
питаннях.
Одним із чинників, який має свідчити про ефективність кримінально-виконавчого інституту поліпшених умов тримання є його важливість для
життєзабезпечення засуджених в умовах позбавлення волі. Відповідно така оцінка має відтворюватися у спрямуванні засудженого до досягнення певного результату – переведення його на поліпшені
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умови утримання; у кількості осіб, які користуються пільговими умовами відбування покарання.
Практика правозастосування не підтверджує той
факт, що цей інститут входить до сфери першочергових інтересів засуджених. Вважаємо, що чинні
зміни в правовому статусі засудженої особи, які є
наслідком переведення її на поліпшені умови, не
справляють належного заохочувального впливу,
оскільки не суттєво змінюють її становище.
Ретроспективний аналіз формування інституту переведення на поліпшені умови відбування
покарання надає підстави визнати цей шлях досить
складним та суперечливим. Якщо відштовхуватися
від витоків в законодавстві у цій сфері, реформування відбувалося в напрямку то збільшення, то
зменшення необхідного для поліпшення умов терміну відбутого покарання (з однієї четвертої до половини, а потім однієї третини строку відбутого покарання). Те що термін, який має засуджена особа
відбути для переведення на поліпшені умови утримання, значно скоротився є безумовно позитивним
напрямком реформування кримінально-виконавчого законодавства.
Аналіз реформування виправно-трудового
(кримінально-виконавчого законодавства) в частині визначення доцільного обсягу та характеру додаткових прав, які є наслідком поліпшення умов
утримання в місцях позбавлення волі, доводять те,
що всі зміни в законодавстві мали своїм наслідком
їх скорочення. Виключені можливості отримати
щорічну відпустку, додаткові побачення. Відповідно до змін, які внесені до чинного КВК виключена можливість витрачати на місяць гроші в сумі
п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, що пов’язано із відміною будь-яких обмежень в цьому питанні. Актуальності не втрачає
питання наповнення поліпшених умов тримання
конкретними пільгами (додатковими правами).
Значне розширення за чинним законодавством
соціально корисних зв'язків засуджених (збільшення кількості побачень), надання права на необмежену кількість телефонних розмов, посилок і передач, розширення асортименту продуктів харчування і промислових товарів (білизни, косметики,
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теплого одягу) у магазинах, збільшення суми грошей, що відраховується на особистий рахунок засудженої особи, зняття обмежень на суму коштів, яку
можна витрачати на придбання продуктів харчування та предмети першої необхідності, - свідчать
про тенденції гуманізації утримання засуджених в
місцях позбавлення волі. Проте такому ж інтенсивному реформуванню має підлягати і кримінальновиконавчий інститут переведення на поліпшені
умови утримання в частині додаткових прав та врахування законних інтересів засудженої особи.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены особенности формирования санкций за преступления против здоровья личности в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Автором, на основе проведенного анализа, отмечаются определенные тенденции как в построении, так и в правоприменении санкций за вышеуказанные преступления.
ABSTARCT
The paper considers the features of the developing sanctions for the offences against health of the individual
in the Code of criminal and corrective penalties of 1845. The author, based on the analysis, notes certain patterns
in construction and enforcement of sanctions for the above-mentioned offences.
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [1] (далее в тексте – Уложение)
представляет собой, по сути, первый кодифицированный, имеющий Общую и Особенную части источник отечественного уголовного права [2, с. 54].
В нем в достаточно развернутом виде были представлены, в том числе, преступления против здоровья.
Анализируя санкции, за них установленные,
стоит обратить внимание, что законодатель при
этом активно пользуется такими конструкциями,
как «лишение всех прав состояния», что подразумевало собой лишение виновного лица его правового
положения; «по закону не изъят от наказаний телесных», закрепленную в связи с тем, что в указанный
период истории отечественного государства от телесных наказаний прежними правовыми нормами
были освобождены дворяне, члены христианского
духовенства, их жены и вдовы, высшие чины мусульманского духовенства, почетные граждане, некоторые иные категории образованных людей, литераторы (с женами и вдовами), купцы I и II гильдий, высшие представители крестьянского
самоуправления, солдаты со знаками отличия; «отдаленнейшие места Сибири», под которыми понималась Восточная Сибирь, а именно Енисейская и
Иркутская губернии, а также «места Сибири, не
столь отдаленные» – Западная Сибирь (Тобольская
и Томская губерния).
Необходимо обратить внимание на выделение
степеней и мер наказаний, что, по мнению Н.С. Таганцева [3, с. 102], подтверждало необходимость
законодателя ликвидировать недостатки системы
наказаний по Своду законов Российской империи.
Так, род и продолжительность каторжных работ, а

также телесные наказания для виновных, которые
не были от них освобождены, определялись по степеням, коих имелось семь. Первая степень являлась
наиболее суровой из имеющихся и предполагала
бессрочные работы в рудниках, а также субсидиарную ответственность в виде ста ударов плетьми.
Вторая степень предполагала работу в рудниках на
срок от пятнадцати до двадцати лет и наказание
плетьми от восьмидесяти до девяноста ударов. Третья – работы в рудниках на срок от двенадцати до
пятнадцати лет, количество ударов плетьми – от семидесяти до восьмидесяти. Наименее строгой являлась седьмая степень, заключавшаяся в работах на
заводах на период от четырех до шести лет и наказании плетьми от тридцати до сорока ударов (ст. 21
Уложения). На окончательное решение об избрании правоприменителем вида санкции, а также ее
степени оказывали влияния смягчающие, отягчающие и иные обстоятельства [4, с. 310-408].
По этому поводу Н.С. Таганцев отмечал, что
«ожидания составителей Уложения не оправдались. Лестница, созданная ими, оказалась тяжела и
непригодна. Жизнь почти вслед за введением Уложения так расшатала ее, выстроила из нее так много
ступеней, что в ее позднейшей обрисовке ... она сохранила мало сходства с первоначальной» [5, с.
380].
В данном источнике права законодатель определял две степени для такого наказания, как
«ссылка на поселение в Сибирь в месте более или
менее отдаленные», а также телесные наказания
для виновных, которые не освобождены от них.
Так, первая степень предполагала ссылку на поселение в отдаленнейших местах Сибири и наказание
плетьми от двадцати до тридцати ударов, вторая –
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на поселение в местах Сибири, не столь отдаленных, и от десяти до двадцати ударов плетью (ст. 22
Уложения).
Статья 35 документа устанавливала: «… места,
более или менее отдаленные для ссылаемых на житье в Сибирь, и продолжение как заключения их в
сих местах, так и безвыездного в отдаленнейших
пребывания, для людей же не изъятых от наказаний
телесных, время работы в исправительных арестантских ротах гражданского ведомства и число
ударов розгами, определяются, по мере вины в следующей постепенности…». Первая степень являясь
наиболее строгой мерой, предполагала ссылку на
«житье» в губернии Иркутскую или Енисейскую, с
заключением на срок от трех до четырех лет и с запретом выезда в другие Сибирские губернии на
протяжении от десяти до двенадцати лет или же работы в исправительных арестантских ротах гражданского ведомства продолжительностью от
восьми до десяти лет и наказание розгами от девяносто до ста ударов. Наименее строгой являлась пятая степень, заключавшаяся в ссылке на «житье» в
губернии Тобольскую или Томскую, или работах в
исправительных арестантских ротах гражданского
ведомства продолжительностью от одного года до
двух лет и наказании розгами от пятидесяти до шестидесяти ударов [6, с. 50-54].
Наказания за преступления против здоровья
человека получили свое законодательное закрепление в разделе X Уложения («О преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных
лиц»).
Стоит обратить внимание на ставшее уже тенденцией законодателя того времени установление
санкций за преступления, преступный умысел которых направлен не на такой объект, как здоровье
личности, но частично затрагивает последний [7, с.
750-766]. Так, в соответствии со ст. 224 «кто с обдуманным намерением или умыслом прервет совершаемое в церкви или вне оной богослужение,
побоями или другими насильственными против
священнослужителей действиями … приговаривается … к лишению всех прав состояния и к ссылке
в отдаленнейшие места Сибири на поселение, а будет он по закону не изъят от наказаний телесных, к
наказанию платьями через палачей в мере, определенной статьей 22 сего Уложения для первой степени наказании сего рода…». Несмотря на то, что в
юридической конструкции состава данного преступления имеются преступные действия, посягающие на здоровье человека, а именно священнослужителя, законодатель отнес его к разд. II («О преступлениях против веры») Уложения 1845 г., а к
главе третьей «О оскорблении святыни и нарушении церковного благочиния» [8, с. 55-62].
Этот пример не является единственным, так
согласно ст. 263 Уложения «всякое злоумышление
и преступное действие против жизни, здравия или
чести Государя Императора и всякий умысел свергнуть Его с Престола, лишить свободы и власти …
подвергают виновных в том: лишению всех прав
состояния и смертной казни…». Исключительная
мера наказания предусматривалась и за совершения
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указанных деяний против «… Высочайших прав
Наследника Престола, или Супруги Государя Императора, или прочих Членов Императорского
Дома…» (ст. 266, разд. III «О преступлениях государственных») [9, с. 12-15].
В соответствии со ст. 2075 (разд. XI «О преступлениях против прав семейственных»), законодатель, использую отсылочную правовую норму,
устанавливал уголовную ответственность за жестокое обращение с женой (нанесение увечий, ранений) со стороны мужа и наоборот. Так, например,
муж по жалобе жены или ее родителей подвергается «… наказаниям, определённым в разделе Х,
главе III сего Уложения за тяжкие побои, раны или
увечья с возвышением оных двумя степенями; и
сверх того, если он Христианин, предается церковному покаянию по распоряжению своего духовного
начальства. Тем же наказаниям и на том же основании подвергается и жена…» [10, с. 136].
Согласно ст. 2083 этого же раздела (отделение
второе «О преступлениях детей против родителей»)
тяжесть наказаний за посягательства на здоровье
родителей со стороны их детей, закреплялась в ст.
1963 Уложения и возвышалась тремя степенями,
если увечья или иные раны нанесены виновным
отцу или матери, двумя степенями, если они нанесены родственникам в восходящей линии или же
лицам, указанным в ст. 1922 Уложения. Конкретная
мера ответственности избирались правоприменителем исходя из санкций, предусмотренных ст. 19481965 Уложения, которые далее будут рассмотрены
подробно [11].
Законодательное закрепление получила уголовная ответственность за преступления против порядка управления [12, с. 13]. Так, в случае, если
«...принуждение или противодействие будет произведено вооруженными чем-либо людьми и сопровождаемо с их стороны насилием ... приговариваются: к лишению всех прав состояния и к ссылке в
каторжную работу в рудниках на время от пятнадцати до двадцати лет, а буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию плетьми
чрез палачей в мере, определенной статьей 21 сего
Уложения для второй степени наказания сего рода,
с наложением клейм» (ст. 284), а случае, если виновный вооружен не был, то мера уголовной ответственности была иной, предусматривающая судебное усмотрение, а именно он «… приговаривается
или к лишению всех особенных, как лично так и по
состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и
к ссылке на житье в губернии Томскую или Тобольскую, без заключения или же с заключением на
время от одного года до трех лет, или буде он по
закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 сего
Уложения для третьей, четвертой или пятой степени наказаний сего рода к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на
время от одного года до шести лет; или к заключению в смирительном доме на время от двух до трех
лет, с потерею некоторых, на основании статьи 53
сего Уложения, особенных прав и преимуществ;
или же токмо к заключению в тюрьме на время от
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трех месяцев до двух лет…». Сказанное позволяет
предположить, что наличие или отсутствие орудия
преступления выступало критерием определения
тяжести совершенного преступления.
Анализируя правовые нормы Уложения 1845
г., приходим к выводу, что законодатель в данном
источнике права закрепил и санкции за преступления против здоровья чиновников при осуществлении ими своих должностных обязанностей [13, с.
90-99]. Так, главой второй «О оскорблении и явном
неуважении к присутственным местам и чиновникам при отправлении должности» закреплялось,
что тот, «… кто осмелится побоями или … какимлибо явным насильственным действием оскорбить
чиновника … при исполнении им обязанностей
службы.., тот смотря по обстоятельствам, более или
менее увеличивающим или уменьшающим вину
его, подвергается за сие: заключению в смирительном доме на время от одного года до трех лет, с потерею некоторых на основании статьи 53 сего Уложения, особенных прав и преимуществ…» (ст. 312).
Статьей 339 устанавливалось, что «… если для
побега виновный употребил какое-либо против
стражи насилие, то за сие он подвергается … лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимущества и ссылке на житье
в губернии Томскую или Тобольскую, или, буде он
по закону не изъят от наказаний телесных, наказанию розгами в мере, определённой статьей 35 сего
Уложения для пятой степени наказаний сего рода и
отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от одного до двух
лет…».
Стоит отметить, что законодатель установил
санкции и за иные преступления, посягающие на
здоровье человека, но не отнесенные законодателем к разд. Х. Так, в разд. V «О преступлениях и
проступках по службе государственной и общественной» в ст. 373 закреплялась ответственность
чиновника или иного должностного лица за самовольное и незаконное препятствование действиям
другого должностного лица при осуществлении каких-либо насильственных действий в виде или лишения «некоторых, на основании статьи 53 сего
Уложения, особенных прав и преимуществ и к заключению в смирительном доме на время от двух
до трех лет», или лишения «всех особенных, лично
и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ» и ссылки на житье в губернии Томскую или
Тобольскую, с заключением на время от одного
года до двух лет», или если он по закону не изъят
от наказаний телесных, наказания «розгами в мере,
определенной статьей 35 сего Уложения для четвертой степени наказания сего рода и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от двух до четырех лет», или в
случаях особой важности в виде лишения всех прав
состояния и ссылки в Сибирь на поселение, «с наказанием плетьми чрез палачей в мере, определенной
статьёй 22 сего Уложения для второй степени наказаний сего рода, если виновный не изъят по закону
от наказаний телесных…».
Глава девятая «О преступлениях и проступках
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в сношении между начальниками и подчиненными» предусматривала уголовную ответственность за преступления против здоровья начальника.
Лицо, их совершившее, подлежало «лишению всех
особенных лично и по состоянию присвоенных ему
прав и преимуществ и ссылке на житье в губернии
Томскую или Тобольскую без заключения или с заключением на время от одного года до двух лет,
или, буде он по закону не изъят от наказаний телесных, наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 сего Уложения для четвертой или пятой
степени наказаний сего рода и отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от одного года до четырёх лет; или же
потере всех прав состояния и ссылке на поселение
в отдалённейших или менее отдаленных местах Сибири, а когда он по закону не изъят от наказаний
телесных, и наказанию плетьми через палачей в
мере, определенной статьей 22 сего Уложения для
первой или второй степени наказаний сего рода…»
(ст. 426).
Стоит обратить внимание, что санкции, в том
числе, за преступления против здоровья человека,
нашли свое отражение в ст. 482 (отделение III «О
преступлениях и проступках чиновников полиции»), устанавливающей ответственность за насилие над содержавшимися под стражей лицами или
заключенными со стороны чиновников полиции; в
ст. 1007 ( отделение I «О нарушении уставов карантинных») – за насильственные действия, направленные против карантинной стражи; в ст. 1230 (отделение VIII «О возбуждении к ссорам и буйству, и
о нарушении правил благочиния в публичных местах и собраниях») – за побои, нанесенные «по шалости и легкомыслию» в общественном месте; в ст.
1248 (отделение VII «О противозаконном выделывании и хранении оружия или пороха, и нарушении
других, для ограждения личной безопасности постановленных, правил осторожности») – за бросание камней или же чего-либо иного в общественном месте, или выливание чего-либо, что может в
свою очередь нанести какой-либо вред здоровью
человека; ст. ст. 1253-1254 – за умышленное и неумышленное «травление» и нанесение вреда здоровью человека с использованием животных.
Примечательным, на наш взгляд, является законодательное закрепление уголовной ответственности за мужеложство (отделение I «О соблазнительном и развратном поведении, о противоестественных пороках и о сводничестве»), что в свою
очередь является логическим продолжением, по
мнению историков, правовых идей немецкого влияния на уголовное законодательство отечественного государства, закрепленных ранее в Своде законов Российской империи [14, с. 624]. Статьей
1294 устанавливалась санкция за мужеложство, сопровождаемое насильственными действиями, в
виде «… лишения всех прав состояния и ссылки в
каторжную работу в крепостях на время от десяти
до двенадцати лет; а будет он по закону не изъят от
наказаний телесных, и наказания плетьми чрез палачей в мере, определённой статьей 21 сего Уложения для четвертой степени наказания сего рода, с
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наложением клейм…».
Стоит отметить, что Уложение 1845 г. содержало целый раздел, посвященный преступлениям
против здоровья человека. Это раздел Х «О преступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц». Интересующие нас санкции за
преступления против здоровья человека получили
свое нормативное закрепление в главе Третьей «О
нанесении увечья, ран и других повреждений здоровью» (ст. ст. 1948-1969) [15].
Статьей 1948 устанавливалась уголовная ответственность за «обдуманное заранее» намерение
или умысел нанести кому-либо тяжкое увечье, или
иное «важное в здоровье или в телесных способностях повреждение, лишив его зрения, языка, слуха
… неизгладимое на лице его «обезображение»,
дифференцирующаяся в зависимости от обдуманности умысла, степени жестокости при совершении
преступления, средств «употребленных», а также
тяжкости последствий преступного посягательства.
Виновный приговаривался «… или к лишению всех
прав состояния и к ссылке в каторжную работу на
заводах на время от четырех до шести лет, а буде он
по закону не изъят от наказаний телесных, и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной
статьей 21 сего Уложения для седьмой степени
наказаний сего рода, с наложением клейм … или
же, по лишению всех прав состояния, к ссылке в
Сибирь на поселение, а буде он по закону не изъят
от наказаний телесных и к наказанию плетьми чрез
палачей в мере, определенной статьей 22 сего Уложения для второй степени наказаний сего рода…».
Кроме того, закон в рассматриваемой статье
предусматривал и дополнительный квалифицирующий признак для данного преступления: в случаях,
если оно было совершено с истязаниями или другими мучениями, то виновный подвергался «… лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную
работу на заводах на время от шести до восьми лет,
а буде он по закону не изъят от наказаний телесных,
и наказанию плетьми чрез палачей в мере, определённой статьей 21 для шестой степени наказаний
сего рода, с наложением клейм…» [16].
В ст. 1949 устанавливалась уголовная ответственность за «обдуманное заранее намерение» или
умысел причинения другого менее тяжкого увечья,
которая зависела от обдуманности умысла, мере
причиненного страдания, продолжительности нетрудоспособности пострадавшего, вызванной нанесением увечья. За это лицо подлежало «… лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье
в губернии Иркутскую или Енисейскую, с заключением на время от двух до трех лет, и с воспрещением выезда в другие Сибирские губернии в продолжение определяемого судом времени от восьми
до десяти лет, или же в губернии Томскую или Тобольскую, с заключением на время от одного до
двух лет, или же без заключения, или буде он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию
розгами в мере, определенной статьей 35 сего Уложения для второй или четвертой или же пятой сте-
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пени наказаний сего рода, и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на
время от шести до восьми лет, или от одного года
до четырех лет…».
Законодатель устанавливал уголовную ответственность за нанесение «…не столь тяжкого увечья», но с использованием истязаний или иных мучений, в виде наказания на одну степень выше «…
против постановленных в 1949 статье наказаний…»
(ст. 1950).
В соответствии со ст. 1951 за неслучайное
нанесение увечья или произведение неизгладимого
на лице «обезображение», однако без обдуманного
заранее намерения, в «запальчивости или раздражении», если виновный осознавал наступление общественно опасных последствий своего деяния, он
также подвергался наказанию: «… или к лишению
всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье в
губернии Томскую или Тобольскую, или, буде он
по закону не изъят от наказаний телесных, наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 сего
Уложения для пятой степени наказаний сего рода,
и к отдаче в исправительные арестантские роты
гражданского ведомства на время от одного года до
двух лет … или к заключению в смирительном доме
на время от одного года до двух лет, с потерею некоторых, по статье 53 сего Уложения, особенных
прав и преимуществ … или же токмо к заключению
в тюрьме на время от шести месяцев до одного
года…», которая определялась в зависимости от тяжести нанесенного увечья, «обезображения», причин «сего раздражения», а также иных смягчающих
или отягчающих обстоятельств.
Статьей 1952 устанавливалась уголовная ответственность за намеренное и умышленное нанесение кому-либо тяжелой раны, которая определялась в зависимости от «рода сей раны», орудия, с
помощью которого ранение было нанесено, части
тела, подвергшейся ранению, последствий, а также
продолжительности нетрудоспособности пострадавшего. Виновный в таком деянии подлежал «…
или к лишению всех прав состояния и к ссылке в
Сибирь на поселение, а буде он по закону не изъят
от наказаний телесных, то и к наказанию плетьми
чрез палачей в мере, определенной статьёй 22 сего
Уложения для второй степени наказаний сего рода,
или же токмо к лишению всех особенных лично и
по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье в губернии Томскую или
Тобольскую, с заключением на время от двух до
трех лет, или без заключения, или, вместо того,
если он по закону не изъят от наказаний телесных,
к наказанию розгами в мере, определенной статьей
35 сего Уложения для третьей или пятой степени
наказаний сего рода, и к отдаче в исправительные
арестантские роты гражданского ведомства на
время от четырех до шести лет, или от одного года
до двух лет…».
За умышленное и намеренное нанесение комулибо раны или нескольких ран, «но легких», виновный приговаривался в зависимости от «рода сих
ран» и орудия, «коим они нанесены», части тела,
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подвергшейся ранению, а также иных смягчающих
или отягчающих обстоятельств «… или к лишению
всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье в
губернии Томскую или Тобольскую, или, буде он
по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, определенной статьей 35
сего Уложения для пятой степени наказаний сего
рода, и к отдаче в исправительные арестантские
роты гражданского ведомства на время от одного
года до двух лет … или токмо к заключению в
тюрьме на время от одного года до двух лет…» (ст.
1953).
Статьей 1954 устанавливалась уголовная ответственность за вышеуказанные деяния, но совершенные не преднамеренно, «в запальчивости или
раздражении», не случайно, если виновный осознавал наступление общественно опасных последствий своего деяния, в случае нанесения тяжкого
ранения. Лицо приговаривалось к «... лишению
всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке на житье в
губернии Томскую или Тобольскую, или буде он по
закону не изъят от наказаний телесных, наказанию
розгами в мере, определенной статьей 35 сего Уложения для пятой степени наказаний сего рода, и отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от одного года до двух
лет .., а когда нанесенные раны или повреждения
суть легкие, заключению в тюрьме на время от трех
до шести месяцев…».
В случае, если тяжесть нанесенной раны была
несовместима с жизнью, лицо подлежало «… лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепостях на время от восьми до десяти лет,
а буде он по закону не изъят от наказаний телесных,
и наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной статьей 21 сего Уложения для пятой степени наказаний сего рода, с наложением клейм..,
если не обдуманным заранее намерением, а в запальчивости или раздражении, но однакож умышленно … приговаривается … к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему
прав и преимуществ и к ссылке на житью в губернии Иркутскую или Енисейскую, с заключением на
время от двух до трех лет и с воспрещением выезда
в другие Сибирские губернии в продолжение определяемого судом времени от восьми до десяти лет,
или, буде он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, определённой
статьей 35 сего Уложения для второй степени наказаний сего рода, и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время
от шести до восьми лет…» (ст. 1955).
Не обошел вниманием законодатель и такое
преступное деяние, как нанесение увечий или ран в
ссоре или в драке в случае, если виновный или виновные нанесли их необдуманно и без намерения.
В такой ситуации при построении санкции учитывалось следующее: если был известен субъект преступления, то он приговаривался «… к заключению
в тюрьме на время от одного года до двух лет…», в
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случае если субъект известен не был, то «… бывшие зачинщики драки или возбуждавшие словами
или действиями к продолжению или возобновлению оной» подвергались «смотря по роду увечья
или ран и по другим обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину их …
заключению в тюрьме на время от трех месяцев до
одного года.., а все прочие участвовавшие в драке
… аресту на время от семи дней до трех недель, или
буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, к наказанию розгами от пятнадцати до двадцати ударов…» (ст. 1956) [17, с. 16-21].
Статьями 1957-1959 устанавливалась уголовная ответственность за нанесение вреда здоровью
путем добавления ядовитых или других вредных
веществ в съестные припасы или напитки, или же
«чрез иное какое-либо употребление таких веществ», суровость которой определялась в зависимости от родословной принадлежности пострадавшего. Так, в случае совершения указанного деяния
намеренно, виновный подвергался «… в случае, когда болезнь или расстройство будут признаны неизлечимыми, определенному выше в статье 1948 за
умышленное нанесение тяжкого увечья наказанию,
но всегда в высшей оного мере .., а во всех прочих
также … к высшей мере тех наказаний, которые
определяются в … статье 1949 за увечья менее тяжкие, соображаясь однакож при сем с степенью важности болезни и большой или меньшей трудности
излечения оной. Если сие преступление учинено
врачом, фармацевтом, или повивальною бабкой, то
определённые за оное наказания возвышаются одной степенью…» (ст. 1957).
Примечательным является то, что санкция за
вред, нанесенный умственным способностям, даже
без использования каких-либо сильнодействующих
веществ, ядов (ст. 1958), была идентичной предусмотренной в ст. 1957. Однако за те же деяния,
предусмотренные ст. ст. 1957-1958, если пострадавшему «причинялась смерть», то виновный подвергался «… наказанию, определенному выше сего в
статье 1955 за нанесение увечья, причинившего в
последствии смерть, но всегда в высшей оного
мере…» (ст. 1959).
В соответствие со ст. 1960 виновный за умышленное нанесение тяжкого, «подвергающего жизнь
его (потерпевшего – Д.К.) опасности», вреда здоровью путем нанесения побоев или иных истязаний,
или мучений, подвергался «… лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему
прав и преимуществ и к ссылке на житье в губернии
Иркутскую или Енисейскую, с заключением на
время от двух до четырех лет и с воспрещением выезда в другие Сибирские губернии в продолжение
определяемого судом времени от восьми до двенадцати лет, или в губернии Томскую или Тобольскую, с заключением на время от двух до трех лет,
или, буде он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, определенной
статьей 35 Уложения для первой, второй или третей
степени наказаний сего рода и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от четырех до десяти лет…», которая
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также дифференцировалась в зависимости от жестокости содеянного, степени причиненного вреда
здоровью, а также иных обстоятельств.
В случае, если преступные действия, перечисленные в указанной статье, нанесли увечья или тяжкие ранения, перечень которых устанавливался в
ст. ст. 1948, 1949 и 1952, а также в случае повреждения умственных способностей пострадавшего, виновный вне зависимости от намерения приговаривался к «… лишению всех прав состояния и к
ссылке в каторжную работу на заводах на время от
четырех до шести лет, а буде он по закону не изъят
от наказаний телесных, и к наказанию плетьми чрез
палачей в мере, определённой статьей 21 сего Уложения для седьмой степени наказаний сего рода, с
наложением клейм. Когда последствием оным была
самая смерть, то он подвергается … лишению всех
прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепостях на время от восьми до десяти лет, а буде он
по закону не изъят от наказаний телесных, и наказанию плетьми чрез палачей в мере, определённой
статьей 21 для пятой степени наказаний сего рода,
с наложением клейм…» (ст. 1961).
Стоит отметить, что законодатель в Уложении
1845 г. продолжил тенденцию выделения преступлений против здоровья также и по свойствам потерпевших. Не единственным тому подтверждением
является ст. 1962, которая устанавливала уголовную ответственность за нанесение умышленно и заведомо увечий, ран или иного вреда здоровью, побоев или истязаний, или же иных мучений беременной женщине, в случае, если указанные действия
повлекли преждевременные роды и смерть младенца. Виновный в таком деянии привлекался «… к
строжайшим из наказаний, определенных выше
сего статьями 1948-1955 и 1957-1961 за умышленное нанесение увечья, ран, повреждения здоровью,
или истязаний или мучений и побоев, и всегда в самой вышей оных мере…».
В дополнение к представленному тезису стоит
привести в пример ст. 1963, которая устанавливала
уголовную ответственность за деяния, приведенные в ст. ст. 1948-1962. Мера наказания увеличивалась тремя степенями, когда они были совершены
по отношению к отцу или матери, а двумя степенями, когда нанесены кому-либо из родственников
его восходящей линии или же вообще из лиц, установленных ст. 1922.
Не упустил из поля зрения законодатель и институт необходимой обороны, обратив на него внимание в ст. ст. 107-109 Уложения. Особенная часть
устанавливала ответственность за превышение пределов допустимой обороны: если «… без нужды,
после уже отвращения грозившей опасности» будут нанесены увечья или раны нападавшему, в зависимости от рода побуждений и иным обстоятельствам, виновный подвергался «… или заключению
в тюрьме на время от трех до шести месяцев … или
аресту на время от семи дней до трех недель … или
же выговору, более или менее строгому, в присутствии суда…» (ст. 1964).
Достаточно детально в Уложении регламенти-
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ровалась уголовная ответственность за непреднамеренное деяние, совершенное вопреки законом
установленных постановлениям о личной безопасности и общественном порядке, повлекшее нанесение вреда здоровью человека (увечья, раны, иное
повреждение здоровья). В зависимости от родословной принадлежности пострадавшего, степени
вреда виновный подвергался «…или заключению в
тюрьме на время от трех до шести месяцев … или
аресту на время от семи дней до трех месяцев …
или строгому выговору в присутствии суда…».
Если за совершенное преступление Уложением
1845 г. было установлено иное, более суровое наказание, то применялась статья, предусматривающая
более суровое наказание на основании правил о совокупности преступлений, закрепленных в ст. 156
Уложения 1845 г. (ст. 1965).
Уложением было установлено, что если указанное деяние законом запрещено не было, а
наступление общественно опасных последствий
невозможно было «ожидать с вероятностью», но
совершено все-таки оно было по неосторожности и
нанесло вред здоровью человека, «… то виновный
или виновные в неприятии надлежащих мер предосторожности, подвергаются за сие, смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим
или уменьшающим вину их, и сообразно с правилами, означенными в статье 116 сего Уложения,..
или аресту на время от семи дней до трех недель;
или же денежному взысканию от пяти до пятидесяти рублей…» (ст. 1966). Стоит отметить, что аналогичные преступные деяния, совершенные лицом
неумышленно «… и без всякой с его стороны неосторожности…» и вовсе не влекли наступление
уголовной ответственности (ст. 1967).
Примечательно, что законодатель устанавливал право потерпевшего в случае преступного посягательства на его здоровье применить «по требованию» меры дополнительной ответственности к
виновному, в частности «…к платежу за расходы,
употребленные на их излечение и к вознаграждению за все причиненные им убытки и вред…» (ст.
1969).
Исходя из анализа уголовно-правовых санкций
за преступления против здоровья в Уложении 1845
г., приходим к заключению, что в данном памятнике права прослеживается тенденция к систематизации мер уголовного наказания за преступления
против здоровья личности. На лидирующие позиции выходит такой вид наказания, как лишение свободы, постепенно сходит на нет использование позорящих и членовредительских наказаний. Превалирующее наказание в виде лишения свободы
сопровождалось ссылкой виновного лица, целью
которой была колонизация окраинных территорий.
Наказания носят сословно-родовой характер и
прямо пропорционально зависят от тех или иных
сословных привилегий.
В Уложении просматривается более детальная
и обоснованная дифференциация наказаний на уголовные и исправительные, а также на главные, дополнительные и заменяющие. Кроме того, наказа-
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ния за преступления дифференцируются в зависимости от самых разнообразных квалифицирующих
и смягчающих обстоятельств.
По итогам проведенного анализа норм Уложения 1845 г. считаем, что законодатель продолжил
использовать большой пласт отсылочных санкций,
при работе с которыми правоприменителю необходимо было обращаться к разным частям Уложения
1845 г., что, в свою очередь, могло негативно сказаться на качестве и своевременности вынесения
правоприменителем решения (ст. 1950-1952, ст.
1957-1959, ст. 1962 и т.д.).
Как справедливо отмечает С.А. Поляков, отсылочная карательная часть статьи, заставляла обращаться к другой статье Уложения 1845 г. Автор пишет: «…в результате совместного применения двух
норм мы получим санкцию, которую можно изложить следующим образом: «…и к отдаче в исправительное арестантское отделение на время от трех
лет и шести месяцев до четырех лет», а это не что
иное, как относительно определенная санкция, в которой обозначен один вид наказания с указанием
его нижнего и верхнего пределов…» [18]. Вышеизложенное, по нашему мнению, создает дополнительные неудобства при использовании Уложения
1845 г.
Что касается непосредственно санкций за преступления против здоровья, считаем, что они являются в большинстве своем относительно-определенными, законодатель установил нижние и верхние пределы для большинства наказаний, это
подтверждает, в том числе, наличие у санкций степеней «возвышения» и снижения, которые применялись в зависимости от тяжести совершенного
преступления, наличия смягчающих, отягчающих и
иных обстоятельств.
Влияла на их построение и система квалифицирующих признаков преступлений против здоровья, связанных с объектом (точнее, потерпевшим)
посягательства; умышленным и преднамеренным
нанесением вреда здоровью; применением истязаний или иных мучений; мерой причинённого
ущерба.
Отдельно стоит отметить достаточно обширный спектр возможных альтернатив за совершение
преступлений против здоровья, например, начиная
от места ссылки, будь то ссылка «в каторжную работу на заводах» или же «к ссылке в Сибирь на поселение», до орудия и количества наносимых телесных ударов (розгами или же плетьми) (ст. 1949).
Не отошел законодатель и от тенденции в использовании абсолютно-определенных санкций,
которые содержали в себе такие виды уголовных
наказаний, как лишение всех прав состояния и
смертная казнь, лишение всех прав состояния и
ссылка на каторжные работы без срока, лишение
всех прав состояния и ссылка на поселения в определенные местности. Встречаются и безальтернативно абсолютно-определенные санкции. Например, санкция исключительно в виде смертной казни
применялась за посягательства на здоровье императора и членов его семьи.
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Уложением предусматриваются меры как основной уголовной ответственности, так и субсидиарной [19]. Считаем, что частое оперирование абсолютно-определёнными санкциями является прямым подтверждением казуистики Уложения, а
также «дифференцированности» его норм, беспощадности к проявлениям жестокости и рецидива.
Стоит отметить, что процесс последующего
внесения многочисленных правовых изменений в
Уложение 1845 г, связанных с рядом экономических, политических, судебных и иных реформ, свидетельствует о том, что оно не отвечало вызовам
нового времени [20, с. 193-197]. Так, А.Н. Красиков, сравнивая Уложение 1845 г. с уголовными кодексами зарубежных государств того периода, приходит к выводу, что оно проигрывало почти во всем
параметрам, «выглядело отсталым» и «не вобрало в
себя» тренды философско-уголовно-правовых идей
и положений естественно-правовой теории, оставаясь, по сути дела, законодательством крепостного
права [21, с. 15].
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АНОТАЦІЯ
Проведено дослідження особливостей нормативно-правового регулювання управління витратами, як
засобу підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта. Представлено відповідно до діючої
нормативно-правової бази класифікаційні ознаки віднесення витрат на утримання та ремонт основних засобів. В процесі дослідження правових вимог до процесу документування операцій із ремонту основних
засобів сформовано механізм документального підтвердження операцій із ремонту основних засобів за
етапами робіт. Досліджено науково-теоретичні аспекти трактування поняття системи управління витратами різними науковцями. Запропоновано впроваджувати на підприємстві системи управління витратами основаної
на інтегрованому підході. Запропоновано вибирати конкретний із методів управління витратами виходячи
із мети та можливості впливу на їх величину.
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ABSTRACT
The peculiarities of regulatory regulation of cost management as a means of increasing the efficiency of the
business entity. Submitted in accordance with the current regulatory framework classification features of the attribution of maintenance costs and repair of fixed assets. In the process of researching the legal requirements for
the process of documenting fixed asset repair operations, a mechanism for documentary confirmation of fixed
asset repair operations by stages of work has been formed. The scientific and theoretical aspects of the interpretation of the concept of cost management system by different scientists are investigated. It is proposed to introduce
an integrated cost management system at the enterprise. It is suggested to choose a specific method of cost management based on the purpose and the possibility of influencing their value.
Ключові слова: правове регулювання, витрати на ремонт, законодавча база, основні засоби, управління, підприємство, економічна ефективність, система, автоматизовані системи управління, інформаційна
база даних, оптимізація витрат.
Keywords: legal regulation, repair costs, legislative base, fixed assets, management, enterprise, economic
efficiency, system, automated control systems, information database, cost optimization.
Постановка проблеми. В основі ефективної
діяльності будь-якого підприємства лежить управління процесами, які відбуваються в межах його
статутних повноважень. Економічна ефективність
діяльності підприємства визначається різницю між
доходами отриманими в результаті здійснюваних
операцій та витратами понесеними на їх реалізацію.
Проте, витрати мають безпосередній вплив на величину фінансового результату до оподаткування,
тому і регулюються значною кількістю нормативно-правової бази, в тому числі і вимогами Податкового кодексу України. Від ефективності діючої
системи управління підприємства та вміння оперувати інформаційною базою даних сформованою на
основі первинної документації, даних бухгалтерського і управлінського обліку та із врахуванням
нормативних величин витрат, залежить спроможність реалізувати основну стратегічну ціль підприємства та отримати очікувану економічну вигоду.
На основі нормативно-правової бази та інформаційної бази даних підприємства управлінським персоналом розробляється тактичний та оперативний
план в межах стратегії розвитку організації. Керівним персоналом приймаються відповідні рішення
про доцільність (недоцільність) понесення витрат
та визначається їх вплив на фінансовий результат
діяльності до оподаткування. Важливо сформувати
таку систему управління, яка буде еластичною при
зміни нормативно-правової бази, і забезпечить автоматизовану обробку інформації та її аналіз із подальшою розробкою прогнозних показників. Вимогою сучасного ринку є постійне поліпшення конкурентних позицій та відповідність якісним та
кількісним параметрам виходячи із існуючого попиту. Завданням сучасної системи менеджменту
підприємства є постійний пошук сучасних найбільш дієвих систем управління із впровадження
методів господарювання спрямованих на максимальне отримання прибутну і оптимальними витратами в межах правових норм. Оптимізація понесених витрат підприємства оцінюється із позиції їх
економічної доцільності та нормативно-правової
обґрунтованості. Одним із видів витрат в системі
господарської діяльності підприємства, який потребує постійного контролю зі сторони керівного персоналу підприємства та моніторингу облікового персоналу на предмет правової безпеки, є витрати на
ремонт необоротних активів, зокрема, на ремонт

основних засобів. Обґрунтування нормативно-правового забезпечення витрат на ремонт основних засобів у загальній системі управління витратами забезпечить підприємство конкурентними перевагами у спосіб оптимізації їх величини. Така система
управління вплине на собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) та ефективність роботи самого підприємства. Існуючий на даний момент у
підприємств дефіцит ресурсного потенціалу вимагає застосування науково обґрунтованого підходу
до управління витратами, та розробки такої моделі
управління, яка буде узгоджена із нормативно-правовою базою, потребами ринку та умовами бізнесу.
Тобто витрати на підприємстві, зокрема витрати на
ремонт основних засобів повинні стати не лише
об’єктом обліку, а насамперед - об’єктом управління в межах правового поля. Отже, при формуванні ефективної системи управління витратами насамперед потрібно дослідити економічну природу
витрат на ремонт основних засобів, оцінити роль та
економічну доцільність витрат на ремонт основних
засобів та вплив їх величини на ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства.
Сформувавши інформаційну базу даних про їх
склад, структуру і величину можливим буде розробити найбільш ефективну систему управління витратами адаптовану до діючого законодавства, із
сучасними методами та інструментами. Отже, завдяки організації системи управління витратами,
зокрема витратами на ремонт основних засобів
сприятиме поліпшенню ефективності розвитку підприємства, що і зумовлює актуальність даної теми
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням особливостей сучасних систем управління
орієнтованих на поєднанні інтересів правового
поля, економічної ефективності та бізнесу і держави і соціальної сфери займались вітчизняні та
іноземні представники наукових шкіл та практики,
зокрема: С. Голов, О. Литовченко, М. Пушкар, М.
Данилюк, К. Друрі, Л. Нападовська, Г. Козаченко,
О. Кузьмін, В. Панасюк, Г. Партин, С. Цал-Цалко,
А. Турило, Дж.Е. Доланд, Д. Лінсей, , Р. Дорндбуш
та ін. Але є низка значних теоретико-методичних
питань в сфері економічної оцінки природи витрат
на ремонт, їх нормативно-правового регулювання
та класифікації. Тому, дані питання потребують по-
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дальшого вивчення та адаптування до умов господарювання підприємств та вимог ринку, споживачів та держави.
Постановка завдання. Метою наукового дослідження є пошук наукових підходів до вивчення
економічної сутності витрат на ремонт основних засобів підприємства й встановлення особливостей
інтегрування сучасних систем управління та найбільш дієвих інструментів до практики господарювання вітчизняних підприємств в межах дії правового поля. Застосування таких інтегрованих систем
управління сприятиме підвищенню ефективності
прийняття обґрунтованих даними економічної оцінки та виважених управлінських рішень та їх реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Нормативно-правове регулювання сучасної господарської діяльності підприємства є достатньо складним. Впродовж останніх років здійснилась інтеграція вітчизняного бухгалтерського обліку до вимог світових стандартів. Такий процес вимагав
узгодження національної методології організації
обліку, й також гармонізації тлумачення економічної термінології у відповідність до діючих норм і
правил та загальноприйнятих в світі. На сьогодні
відмічене максимальне спрямування законотворців
на гармонізацію вітчизняних нормативно-правових
вимог, системи обліку та механізму оподаткування
в Україні із вимогами світових практик. З метою
побудови такої системи управління, яка б забезпечувала витримування конкурентних позицій підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринку важливо визначити основні категорії та сформувати інструменти що сприятимуть реалізації даної цілі. Конкурентоспроможність підприємства
визначається здатністю виробляти затребувану на
ринку продукцію, із кращими якісними показниками та оптимальною величиною витрат в межах
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правових норм, що одночасно сприятиме зростанню чистого економічного результату підприємства. Тому, в основі дослідження лежить розробка
методів та інструментів для сучасної системи управління, орієнтованої на оптимізацію витрат з метою отримання максимальної величини прибутку.
Отже, ми вважаємо витрати основним об’єктом управління, що виступає головним інструментом економічної ефективності та конкурентоспроможності
підприємства на ринку.
В сучасній системі господарювання, коли підприємства володіють значною кількістю активів
для забезпечення основної мети його діяльності –
отримання прибутку, важливим є вміння формувати інформаційну базу та оперувати достатньою
кількістю інформації для прийняття виважених
управлінських рішень стосовно ефективності використання наявної ресурсної бази. Підприємства, які
мають на балансі значну кількість основних засобів
мають організовувати їх використання таким чином, що отримати максимальну величину економічної вигоди. З цією ціллю необхідним є формування інформаційної бази даних стосовно наявних
необоротних ресурсів та вміння оперувати інформацією про фактичний стан активів та їх спроможність використовувати у майбутньому. На підприємстві часто виникає потреба у проведенні підтримання наявних необоротних активів у робочому
стані та потреби у проведенні капітального та поточного ремонтів. Для цього важливо організувати
систему обліку основних засобів таким чином, щоб
наявна інформація давала можливість приймати рішення, які забезпечать отримання максимальної
економічної вигоди.
Нами схематично на рисунку 1 представлено
основні види робіт на які спрямовують витрати на
утримання та відновлення працездатності об'єктів
основних засобів, а також і на поліпшення їхніх технічних характеристик.

Основні види робіт на які спрямовують витрати на утримання та відновлення працездатності об'єктів основних засобів, а також і на поліпшення
їхніх технічних характеристик

технічне обслуговування
поточний ремонт
добудова
капітальний ремонт

поліпшення

дообладнання
реконструкція
модернізація
модифікація

Рис. 1. Правові основи класифікації основних видів робіт, які спрямовані на утримання та відновлення
працездатності об'єктів основних засобів, а також і на поліпшення їхніх технічних характеристик
Джерело: Узагальнено автором
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Управлінському персоналу необхідна інформація не лише про фактичну наявність об’єктів основних
засобів на підприємстві, але і про спроможність основних засобів виконувати визначені функції з метою
проведення прогнозного аналізу очікуваної економічної вигоди від господарської діяльності.
Для прикладу розглянемо основні аспекти правового регулювання проведення ремонтних робіт у
сфері нерухомості та будівництва (табл. 1).
Таблиця 1
Правове регулювання проведення ремонтних робіт основних засобів
№пп
Нормативний акт
Джерело
Правила, затверджені наПро затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудиказом Держкомітету з пи1
нкових територій: Наказ Державного комітету України з питань
тань ЖКГ від 17.05.05 р.
житлово-комунального господарства №76 від 17.05.2005р. [9]
№ 76
Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання буПерелік, затверджений надинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту
казом Держкомітету з пи2
приміщень, будинків, споруд: Наказ Державного комітету України
тань ЖКГ від 10.08.04 р.
з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 із
№ 150
змінами та доповненнями від 13.01.2015 р. [10]
Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. РеконДБН В.3.2-2-2009 «Жит- струкція та капітальний ремонт"
лові будинки. Реконструк- ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний
ція і капітальний ремонт», ремонт", затверджені цим наказом, втратили чинність: Наказ Міні3
затверджені наказом Мін- стерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 лирегіонбуду від 22.07.09 р. пня 2009 року № 295 (згідно з наказом Міністерства регіонального
№ 295
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України із змінами та доповненнями від 26 березня 2019 року № 87 [7]
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи
лист Мінрегіонбуду від
4
поточного ремонту: : Лист Міністерство регіонального розвитку та
15.07.09 р. № 9/9-1056
будівництва України від 15.07.2009 № 9/9-1056. [15]
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та
лист Держкомітету з будіпоточного ремонтів: Лист Державного комітету України з будів5
вництва та архітектури від
ництва та архітектури від 30.04.2003 р. № 7/7-401. URL:
30.04.03 р. № 7/7-401
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN6148.html [16]
Методичні рекомендації з
Наказ Міністерство фінансів України «Про затвердження Методичбухгалтерського
обліку
них рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» №
6
основних засобів № 561
561 від 30.09.2003 р. у редакції від 14.01.2020, підстава - v0006201від 30.09.2003 р. у редакції
20. [8]
від 14.01.2020
Тому, важливим етапом в системі організації бухгалтерського обліку основних засобів підприємства
важливо правильно класифікувати і відображати на рахунках обліку витрати, зокрема, витрати на капітальний та поточний ремонт. Виходячи із норм правових документів нами сформовано схематичне зображення основних класифікаційних ознак видів ремонтних робіт (Рис. 2.).
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Основні класифікаційні ознаки видів ремонтних робіт

комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення, з можливим поліпшенням експлуатаційних показників елементів будівлі

Ремонт будівлі

Експлуатаційні параметри елементів будинку

Реконструкція
лого будинку

жи-

Капітальний ремонт
будинку

Перепланування

Переобладнання

це сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик будинку, які визначають його експлуатаційні якості

комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх
перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог

комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного
захисту без зміни будівельних габаритів об'єкта та його технікоекономічних показників

до елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування
дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків

улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів

Рис. 2. Основні класифікаційні ознаки видів ремонтних робіт
Джерело: узагальнено автором на основі [5]
Слід зазначити, що чітких та універсальних визначень даних понять у чинному законодавстві досі
немає. Бухгалтеру підприємства та його керівному
персоналу допомогти розібратись у цьому може використання нормативних документів, що регламентують на сьогодні порядок проведення даних видів
робіт у окремих сферах та галузях народного господарства, а також використовуючи роз'яснення різних міністерств і відомств. Представлені правові
норми у сфері нерухомості та будівництва дають

можливість виокремити класифікаційні ознаки ремонтних робіт за будь-якою нерухомістю.
Отже, в процесі необхідності виокремлення
витрат за окремими видами та класифікаційними
групами, виходячи із Правил № 76 (відносно нерухомості) ми можемо виокремити наступні види витрат на підприємстві:
1. витрати на ремонт будівлі та споруди – до
складу яких включимо суми понесені на комплекс
будівельних робіт, які спрямовані на відновлення,
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із можливим поліпшенням головних експлуатаційних характеристик окремих елементів будівлі чи
споруди;
2. витрати на поточний ремонт будівель, споруд чи обладнання, які включатимуть суми понесені підприємством на виконання робіт із систематичного й своєчасного запобігання передчасному
зносу окремих частин будівель, споруд чи інженерного обладнання у спосіб проведення профілактичних заходів й усунення дрібних пошкоджень та несправностей;
3. витрати на капітальний ремонт включають у
себе суми понесені підприємством на здійснення

№пп

1.1

1.2

1.1

1.2
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комплексу технічних заходів, що спрямовані на відновлення чи заміну зношених елементів, конструкцій і деталей на більш довговічні (міцні) і більш
економічно ефективні;
4. витрати на реконструкція включають у себе
суми понесені підприємством на комплекс робіт,
які спрямовані на поліпшення експлуатаційних характеристик та ознак основних засобів у спосіб їх
перепланування, переобладнання, надбудови, прибудови із одночасним приведенням їхніх показників у відповідність із нормативно-технічними вимогами (характеристиками).
Нами, характеристику даних витрат представлено у таблиці 2.
Таблиця 2
Характеристика витрат підприємства пов’язаних із використанням основних засобів
Вид витрат
Характеристика витрат
1. Витрати понесені підприємством на утримання основних засобів:
витрати на технічне це сукупність витрат понесених на виконання робіт, що спрямовані на
обслуговування осно- підтримку працездатності об'єкта основних засобів (наприклад, заміна
вних засобів
мастила в автомобілі)
це витрати понесені на комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає:
- витрати на систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних
якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного
обладнання.
Якщо витрати стосуються ремонту будівлі і вона в цілому не підлягає
капітальному ремонту, то витрати понесені на комплекс робіт поточвитрати понесені підного ремонту можуть враховувати окремі роботи, які будуть класифікуприємством на поточватись як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім витрат на
ний ремонт
роботи, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).
Витрати відносяться до поточного ремонту тоді, коли поточний ремонт
провадиться із періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію
об'єкта основних засобів з моменту завершення його введення у експлуатацію до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).
2. Витрати понесені підприємством на капітальний ремонт основних засобів
це сукупність витрат понесених підприємством на виконання робіт
пов’язаних із модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанвитрати на поліпням, реконструкцією тощо подібно об'єкту основних засобів, які привошення основних засодять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних
бів
від використання об'єкта (у т. ч. збільшення строку його корисної експлуатації) (п. 14 П(С)БО 7)
це сукупність витрат понесених при виконанні комплексу:
- ремонтно-будівельних робіт,
- робіт, які передбачають заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання в зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванвитрати на капіталь- ням,
ний ремонт основних - витрат на поліпшення експлуатаційних показників,
засобів
- витрат на покращання об’єкта основних засобів без зміни основних габаритів об'єкта, наприклад: планування будівлі і благоустрою території.
Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт
експлуатації об’єкта в цілому або його частин (при умові їх автономності)

Важливим етапом в системі формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень керівному персоналу є достовірність класифікації витрат під час реєстрації фактів здійснення ремонтних робіт та понесення на них витрат.

Із цією метою необхідно виконати наступні завдання, які нами схематично представлено на рисунку 3.
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вивчення технічної документації на
об'єкт основних засобів

Етап 1

Порівняння правомірності віднесення
понесених витрат до конкретної класифікаційної групи відповідно до нормативно-правової бази

Етап 2

Етап 3

залучити до визначення виду робіт фахівців,
які мають відповідну кваліфікацію (бажано
сформувати з них комісію) та засвідчити це
документально

Віднесення витрат до відповідної категорії:

Етап 4

витрати на виконання робіт
спрямованих на поліпшення
- техобслуговування,
- ремонти

Етап 5

Аналіз понесених витрат та оцінка
їх ефективності
Етап 6

витрати на виконання робіт
спрямованих на поліпшення
- модернізацію,
- модифікацію,
- добудову,
- дообладнання,
- реконструкцію

Прийняття управлінських рішень

Рис. 3. Етапи віднесення витрат на ремонт до класифікаційних груп
Джерело: Сформовано автором
З метою віднесення понесених витрат до певної класифікаційної ознаки необхідно вивчити технічну документацію на об'єкт основних засобів. Вивчаючи основні характеристики та параметри наявного на підприємстві основного засобу ми можемо
визначити основні нормативні параметри його роботи, що прояснить особливості використання даного основного засобу у господарській діяльності
та структуру витрат пов’язаних із його використанням.
Зважаючи на норми правового законодавства
наступним етапом є встановлення факту витрат понесених на виконання робіт пов'язаних із об'єктами
нерухомості слід порівняти їх із нормативно врегульованими параметрами які представлені Наказі №
150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 р. (із змінами та доповненнями від 13.01.2015, підстава - z1604-14у).

Відповідно до нормативних положень даного документу ми обґрунтовуємо та підтверджуємо кожну
позицію із переліку витрат понесених на виконання
робіт для відображення того або іншого виду ремонтних витрат в обліку та формування достовірних
даних в інформаційній системі підприємства.
На третьому етапі при встановленні класифікаційної ознаки та під час визначення виду витрат обліковий персонал підприємства може залучити до
процесу визначення виду робіт відповідних фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, сформувавши із них комісію, та засвідчивши це документально.
На основі затверджено акту та протоколу роботи комісії для цілей бухгалтерського обліку необхідно класифікувати усі виконувані роботи на дві
категорії:
1 категорія – витрати на виконання робіт спрямованих на поліпшення техніко-економічних хара-
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ктеристик об'єкта. Тобто витрати понесені на роботи які призведуть до збільшення економічних вигід у майбутньому від використання такого об’єкта
основних засобів (а саме – призведе до поліпшення):
- модернізацію,
- модифікацію,
- добудову,
- дообладнання,
- реконструкцію, тощо;
2 категорія – витрати понесені на роботи здійснювані з метою підтримки об'єкта основних засобів у придатному стані для використання та поліпшення можливості отримання первісно визначеної
суми майбутніх економічних вигід від його використання. Тобто, витрати понесені підприємством на:
- техобслуговування,
- ремонти.
На наступному етапі управлінським персоналом підприємства проводиться аналіз понесених
витрат та формується оцінка їх ефективності. На основі отриманої інформації керівний персонал приймає управлінські рішення.
На рівні підприємства рішення про те, до якої
із двох категорій слід віднести витрати на роботи,
приймає безпосередньо керівник підприємства.
Таке рішення він приймає виходячи із даних аналізу ситуації та рівня істотності понесених витрат,
керуючись національними ПСБО та Наказом Міністерство фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
основних засобів» № 561 від 30.09.2003 р. у редакції від 14.01.2020.
Важливим моментом є доцільність зафіксувати
таке рішення у розпорядчому документі (наказі)
про проведення робіт з ремонту або поліпшення.
Процедура приймання закінчених робіт із проведення ремонту і поліпшення основних засобів (в
тому числі і витрати понесені на модернізацію, добудову, реконструкцію тощо) відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України «Про затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» № 561 [6] оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.
Слід зауважити, що рішення про характер та
ознаки здійснюваних робіт на підприємстві, тобто
їх спрямування або на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація,
добудова, реконструкція) об'єкта, що викличе у
майбутньому збільшення економічних вигід, або ж
на забезпечення підтримки об'єкта у придатному
для використання стані й одержання первісно визначеної суми очікуваних майбутніх економічних
вигід від використання такого основного засобу,
приймається безпосередньо керівником підприємства із врахуванням даних проведеного аналізу
стану підприємства та рівня суттєвості понесених
витрат.
Такі операції на підприємстві мають безпосередній вплив на фінансовий результат діяльності
підприємства до оподаткування, та є об’єктом управління.
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Відповідно із умовами п. 30 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів № 561 витрати на капітальний ремонт об'єктів
основних засобів підприємства визнаються витратами звітного періоду. Варто зауважити, що дані
витрати можуть бути на підприємстві визнані також капітальними інвестиціями, у тому випадку,
коли витрати на значний огляд і витрати понесені
на капітальний ремонт можуть бути ідентифікованими із окремою замортизованою частиною (або
компонентом) даних основних засобів.
Окрім того, витрати понесені підприємством
на ремонт можуть бути визнаними капітальними інвестиціями, тоді, коли ціна придбання необоротного активу уже відображає зобов'язання (тобто,
потребу) підприємства понести у майбутньому витрати спрямовані на приведення активу у стан, придатний для використання.
Так, у випадку придбання будівлі, яка із самого
початку потребує ремонту, тоді витрати на ремонт
ми повинні приймати на збільшення первісної вартості такої будівлі до суми, що може бути відшкодованою від використання такої будівлі у майбутньому.
В системі управління витратами підприємства,
врегульовуючи структуру витрат на ремонт основних засобів слід керуватись нормативними вимогами Методичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку основних засобів № 561, відповідно до яких
рекомендовано вартість робіт, які викликають збільшення очікуваних майбутніх вигід від використання об'єкта основних засобів, включати до суми
капітальних інвестицій із збільшенням у майбутньому первісної вартості таких основних засобів.
Керуючись вищезазначеними правовими нормативними документами вагомою підставою, щоб
визнати капітальні інвестиції витратами, понесеними на поліпшення основних засобів, є зростання
очікуваного терміну корисного використання об'єкта внаслідок цих витрат, кількості або якості продукції (виконаних робіт, наданих послуг), що виробляється (або надається) даним об'єктом основних
засобів.
У 2020 році було внесено зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів № 561, зокрема у абзац перший пункту
31 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1192 від 30.12.2013
та № 6 від 14.01.2020 р. відповідно до яких виокремлено наступні приклади такого поліпшення:
1) модифікація, модернізація об'єкта основних
засобів із метою подовження терміну корисного
його використання або ж збільшення виробничої
його потужності;
2) заміна певних частин устаткування з метою
підвищення рівня якості продукції (виконання робіт, надання послуг);
3) впровадження більш ефективного технологічного процесу, що сприятиме зменшенню первісно оцінених виробничих витрат;
4) добудова (або надбудова) будівлі, завдяки
чому збільшиться кількість місць (або безпосередньо площа) будівлі, обсяги і якість виконуваних у
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цій будівлі робіт (чи надання послуг) або умови їх
виконання.
Слід відмітити, що понесені витрати на підтримання об'єкта основних засобів у робочому стані і
на одержання первісно визначеної суми очікуваних
майбутніх економічних вигід від використання
його (наприклад: технічний огляд, ремонт, технічне
обслуговування, тощо), повинні враховуватись у
склад витрат звітного періоду.
Необхідним завданням також є внесення у технічні паспорти та інвентарні картки чи інші регістри що використовує підприємство у системі аналітичного обліку даних об'єктів основних засобів в
результаті їх поліпшення та занесення інформації
про змінені техніко-економічні характеристики:
фактичну вартість, реальну потужність, нову
площу тощо.
Отже, система класифікації витрат при здійсненні ремонту основних засобів на підприємстві не
простою і потребує відповідального ставлення як
операційного персоналу, так і керівників структурних підрозділів. Оскільки, від достовірності розподілу та класифікації витрат на ремонт керівним пе-
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рсоналом підприємства будуть прийматись управлінські рішення та формуватися план і прогноз орієнтований на реалізацію стратегії підприємства.
Важливим моментом на етапі формування інформаційної бази підприємства в частині стану наявних необоротних активів, зокрема, основних засобів, є повнота та достовірність їх документального оформлення із метою достовірного
відображення у реєстрах обліку.
Нами досліджено нормативно-правові вимоги
до процесу документування операцій із ремонту будівель та споруд. Порядок документального оформлення операцій із ремонту основних засобів визначається виходячи із того, що підприємство має
можливість виконувати техобслуговування (ремонту будівель та споруд) двома способами:
1) силами сторонньої організації;
2) самостійно виконувати техобслуговування.
В процесі дослідження правових вимог до процесу документування операцій із ремонту основних
засобів нами сформовано механізм документального оформлення виконання ремонтних робіт за
етапами робіт і представлено у таблиці 3.
Таблиця 3
Механізм документального оформлення виконання ремонтних робіт за етапами робіт
Етапи
Завдання етапу
Документ
відомість дефектів:
Етап
Огляд об’єкта основ- дефектний акт,
1
них засобів
- дефектна відомість
Ремонт, що здійснюється господарським шляхом передбачає використання документів, підтверджуючих вартість матеріалів та витрат понесених на оплату праці:
- типова форма № М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»;
- лімітно-забірні картки типових форм № М-8 чи № М-9;
- наряди на оплату праці,
Вибір способу техні- - розрахунок затрат праці і розрахунок суми оплати праці за замовленЕтап
чного
обслугову- ням на виконання ремонтних робіт (із урахуванням сум ЄСВ),
2
- відомості нарахування зарплати типової форми № П-7
вання
Ремонт, що здійснюється господарським шляхом передбачає використання документів
- договір підряду;
- акт виконаних робіт;
- інші специфічні для кожної галузі документи;
- типова форму № М-23 «Акт про витрачені давальницькі матеріали»
(затверджена Наказом № 193)
Ремонт, що здійснюється господарським шляхом передбачає формування:
- відомість виконаних робіт, із зазначенням виду та найменування робіт, наданих послуг, зазначаючи інвентарний номер основного засобу
стосовно якого було понесено витрати (інвентарний номер будівлі чи
споруди), кількість і ціну використаних ТМЦ на здійснення ремонтних
Етап
Завершення ремонтробіт.
3
них робіт
Ремонт, що здійснюється господарським шляхом передбачає формування:
- типової форми № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів» (що затверджено наказом
Мінстату від 29.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»
Джерело: Сформовано автором
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В цілому, операції із ремонтом трапляються у
діяльності кожного підприємства. Перед початком
здійснення ремонтних робіт на підприємстві проводять огляд об'єкта основних засобів.
На підставі такого огляду формується відомості дефектів (дефектний акт, дефектна відомість)
окремо на кожний об'єкт, що підлягає ремонту (поточному або капітальному). Відомості дефектів
оформляє компетентний фахівець підрозділу підприємства або сторонньої організації.
Не існує єдиної затвердженої форми оформлення даних реєстрів. Залежно від специфіки галузі
формуються реєстри різних форм. Так, розглянемо
деякі із них.
При необхідності обліку виявлених дефектів
сільськогосподарської техніки (такої як: комбайни,
трактори, сівалки, плугів та іншої) відповідно рекомендацій наведених у додатку 6 до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінагрополітики від 21.12.07 р. № 929) п. 5 цих Методрекомендацій запропоновано використовувати форму №
ВЗСГ-6 «Відомість дефектів на ремонт машини» (у
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п. 2 сказано, що цю форму рекомендується застосовувати).
При здійсненні огляду монтажу або випробування обладнання відповідно до вимог Наказу Міністерства статистики України № 193 від 21.06.96
р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» рекомендовано використовувати типову форма «Акт про виявлені дефекти обладнання».
Проте, у випадку, коли ремонт був складний,
то відомість дефектів може бути оформлена спеціальною комісією, у склад якої окрім фахівців підприємства при необхідності включають представників підрядника, що виконував ремонтні роботи.
З ціллю управління витратами підприємства та
формування загальної інформаційної бази даних
вважаємо за доцільне виокремити певні ознаки класифікації витрат на ремонт основних засобів підприємства які спрятимуть достовірному розподілу
витрат на етапі первинної реєстрації їх понесення.
Нами узагальнено основні ознаки класифікації
витрат на ремонт основних засобів підприємства та
представлено у таблиці 4.
Таблиця 4
Ознаки класифікації витрат на ремонт основних засобів підприємства
Показник
Вид понесених витрат на ремонт
Вид витрат на ремонт
Капітальні витрати
Поточні витрати
Витрати понесені на ремонт призведуть Витрати понесені на ремонт
до збільшення первісної вартості ремо- спрямований на підтримку об'нтованого об'єкта – у випадку, якщо ре- єкта в робочому стані й отриСпрямованість витрат
монт в майбутньому призведе до збіль- мання первісно запланованої
шення економічної вигоди від викорис- економічної вигоди від його
тання цього об'єкта
використання
- збільшується строк експлуатації;
- поліпшуються його технічні характеристики;
- ремонт спрямований на підт- збільшення виробничої потужності
Вплив витрат понесених на
римку об'єкта в робочому
об'єкта,
операції з ремонту основстані;
- економія витрат на його обслуговуних засобів на тривалість
- витрати спрямовані на отривання (наприклад, утеплення примітерміну корисного викоримання первісно запланованої
щень);
стання такого об’єкта
економічної вигоди від його
- збільшення кількості місць (площі)
використання
будівлі, обсягів та/або якості виконуваних робіт (послуг) або умов їх виконання
Порядок відображення в
Поточні витрати (витрати періКапітальні витрати
обліку
оду)
Вплив класифікації витрат
Капіталізація витрат на ремонт основ- Віднесення понесених на рена результат здійснюваної
них засобів
монт витрат до витрат періоду
опеарції

Класифікуючи понесені витрати в системі бухгалтерського обліку до поліпшення (модернізації,
модифікації, добудови, реконструкції) ми повинні
відносити такі, які збільшують первісну вартість
поліпшуваних об'єктів основних засобів, якщо у результаті буде відмічено збільшення майбутніх економічні вигод від їхнього використання (відповідно
до вимог п. 15 П(С)БО 7).
Прикладами робіт, які ми можемо класифікувати в системі бухгалтерського обліку як поліпшеннями та віднесемо до витрат на капіталізацію, є наступні (відповідно до вимог п. 31 Методрекомендацій № 561):

1) модифікація та модернізація із метою:
- продовження строку корисної експлуатації,
- збільшення виробничої потужності об'єкта,
- економії витрат на його обслуговування (наприклад, утеплення приміщень);
2) добудова (надбудова), яка призведе до збільшення кількості місць (площі) будівлі, обсягів
та/або якості виконуваних робіт (послуг) або умов
їх виконання.
Основні види витрат пов’язаних із ремонтом
основних засобів нами представлено на рисунку 4.
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Види витрат підприємства пов’язаних із ремонтом основних
засобів

Витрати на технічне обслуговування
Витрати на поточний ремонт

Витрати на капітальний ремонт

Витрати на поліпшення
Витрати на добудову
Витрати на дообладнання

Витрати на реконструкцію

Витрати на модернізацію

Витрати на модифікацію
Рис. 4. Види витрат підприємства пов’язаних із ремонтом основних засобів
Джерело: Сформовано автором
Отже, володіючи інформацією про порядок розподілу витрат понесених підприємством на ремонт
основних засобів та здійснюючи їх розподіл та класифікацію можливим стає сформувати достовірну
базу даних для управління наявними витратами підприємства і проводити оцінку ефективності їх понесення.
Кожне підприємство володіє активами рухомих основних засобів у формі автомобілів та машин
для забезпечення виконання як адміністративних
функцій керівного персоналу, так і для забезпечення господарських потреб підприємства.
У зв’язку із використанням таких активів виникають потреби у їх технічному обслуговуванні,
поточному та капітальному ремонті а також їх поліпшення. Поява таких робіт на підприємстві викликає понесення відповідних витрат, які мають
безпосередній вплив як на фінансовий результат діяльності підприємства, так і на показники економічної ефективності його діяльності. Тому, одним із
головних завдань керівного персоналу підприємства є проведення оцінки ефективності понесення

витрат на такі заходи та контроль за їх величиною
та доцільністю.
З метою такого контролю для підприємства необхідним є проведення аналізу стану та структури
витрат на обслуговування рухомого складу основних засобів підприємства.
Провести аналіз стану та структури витрат на
технічне обслуговування, поточний та капітальний
ремонт а також на їх поліпшення можливо оперуючи реальними актуальними даними про їх фактичні розміри. Для цього необхідним є сформувати інформаційну базу даних таким чином, щоб вона містила достатню та достовірну інформацію про їх
величину, час понесення, та способи витрачання
наявних ресурсів виходячи із економічної доцільності та нормативних витрат.
Насамперед необхідно визначити класифікаційну характеристику віднесення витрат до відповідного виду робіт. Нами оцінено порядок класифікації таких витрат на основі положення №102 (відносно автомобілів (табл. 5).
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Таблиця 5

Класифікаційні ознаки витрат на ремонт рухомих основних засобів підприємства
Види робіт
Технічне обслуговування
Поточний ремонт
Капітальний ремонт
1. Відновлення працездатності та повного
чи близького до повМета
провеЗабезпечення чи відновного ресурсу транспоПідтримка у робочому стані
дення
лення працездатності
ртного засобу
2. Продовження терміну експлуатації
1. Одночасна заміна не
1. Одночасна заміна
більше двох базових агкузова для автобусів
регатів автомобіля, окта автомобілів, рами
Операції із підтримки працездат- рім кузова та рами (видля вантажних автоності й справності автомобіля в моги п. 3.13 Положення
мобілів і причепів
Перелік робіт
процесі його експлуатації, збері- № 102)
гання а також транспортування
2. Заміна не менше
2. Ремонт будь-якого ба- трьох базових агрегазового агрегата
тів (п. 3.16 Положення
№ 102)
1. Залежить від пробігу автомо- 1. При необхідності за
біля (відповідно до таблиці 1 п. підсумками діагностики
3.9 Положення № 102).
автомобіля
2. Існують сезонні ТО (наприПри необхідності за
клад, підготовка до осінньо-зимопідсумками діагносПеріодичність
вого періоду).
тики автомобіля (відпроведення
3. Якщо техдокументацією авто- 2. При наявності неспраповідно до п. 3.15 Помобіля передбачена інша періо- вностей (вдповідно до п.
ложення № 102)
дичність, ніж зазначено в Поло- 3.12 Положення № 102)
женні № 102, тоді підприємству
слід керуватися саме техдокументацією (п. 3.9 Положення № 102)
Джерело: Узагальнено автором на основі [6, 5]
Розподіляючи структуру витрат на утримання
та ремонт рухомих основних засобів підприємства
необхідно чітко визначити основні характеристики
їх структури. Примірний перелік витрат на виконання різного роду робіт нами згруповано на основі

Положення №102 «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту» та згруповано схематично на рисунку 5.
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Види витрат на утримання та ремонт рухомих основних засобів підприємства
Поточний ремонт автомобіля

Витрати на технічне обслуговування автомобіля
Витрати понесені на проведення
робіт, спрямованих на підтримку
працездатності об'єкта ОЗ (наприклад, витрати на заміну мастила в
автомобілі);

Витрати понесені на проведення робіт, спрямованих на забезпечення і відновлення працездатності
об'єкта основних засобів шляхом усунення дрібних пошкоджень і несправностей, заміни та/або
оновлення окремих частин об'єкта

Витрати на капітальний ремонт
автомобіля
роботи, спрямовані на повне відновлення ресурсів і характеристик об'єкта шляхом заміни або оновлення його основних частин. У процесі заміни нові частини об'єкта ОЗ можуть бути довговічнішими й економічнішими, ніж старі. У
цьому випадку капітальний ремонт приведе до збільшення
майбутніх економічних вигід від використання об'єкта ОЗ,
а отже, такий ремонт слід уважати поліпшенням і відповідним чином відображати в бухобліку

Витрати на поліпшення автомобіля
Витрати понесені на виконання робіт з
модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо подібно
об'єкту ОЗ, які приводять до збільшення
майбутніх економічних вигід, первісно
очікуваних від використання об'єкта (у т.
ч. збільшення строку його корисної експлуатації) (п. 14 П(С)БО 7)

Рис. 5. Види витрат на утримання та ремонт рухомих основних засобів підприємства
Джерело: Сформовано автором на основ [5]
Важливим в системі первинного документування операцій пов’язаних із ремонтом рухомих основних
засобів підприємства є визначення нормативно-правового регулювання здійснення таких операцій. З
ціллю документування витрат на ремонт рухомих основних засобів слід керуватись ч. 7 розділу V та ч. 8
розділу VII Правил, затверджених наказом Мінінфраструктури від 28.11.14 р. № 615 [11]. Основний перелік первинних документів, які використовує підприємство в цілях визнання витрат на ремонт основних
засобів нами згруповано у таблиці 6.
Таблиця 6
Перелік первинних документів використовуваних підприємством із ціллю ремонту рухомих основних
засобів
№
Первинний документ
Характеристика використання первинного документа
пп
акт передачі-приймання автомо1
біля (його складових частин (сис- після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту
тем)
3
рахунок, наряд-замовлення
(підписується контролером якості та замовником)
Формується:
- окремо на виконання технічного обслуговування (крім га4
накладна, квитанція
рантійного)
- окремо на виконання ремонту);
5
гарантійний талон
один примірник після здійснення ремонту
додатки до експлуатаційної доку- у випадках, якщо після ремонту міняються умови експлуата6
ментації
ції автомобіля
Оформляється на на складові частини, придбані та встанов7
довідка-рахунок
лені виконавцем на автомобіль
Формується про основний колір автомобіля, якщо колір був
8
довідка про колір
змінений під час ремонту
Формується виконавцем, який має право на випробування
9
приймально-здавальний акт
систем живлення автомобіля з газобалонним обладнанням і
виконав ці випробування
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Володіючи методикою про класифікацію витрат підприємства на ремонт основних засобів можливим стає у системі бухгалтерського обліку відображення даних операцій на бухгалтерських рахунках та віднесення їх у реєстри обліку, що
уможливить групування даних з ціллю управління
витратами.
Отже, формуючи інформаційну базу основану
на фактичних даних здійснюваних операцій на підприємстві керівний персонал має можливість
управляти величиною витрат на ремонт, оцінюючи
доцільність та економічну ефективність понесення
таких витрат.
Сформувати ефективну систему управління
витратами та ааптувати її до умов господарювання
конкретного підприємства є складним процесом,
який передбачає вибір інструментів управління, розробку методології управління та пошук найбільш
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доцільних методика управління інтегрованих у
єдину систему. Сам процес управління витратами
передбачає постійний цілеспрямований вплив керівного персоналу за допомогою визначених інструментів на величину, склад, структуру й поведінку
витрат. Використовуючи фактичні та планові (прогнозні) дані сформовані у єдиній інформаційній
базі даних підприємства отримані із системи обліку
та даних планування проводиться аналіз показників
для виконання функції постійного контролю з метою прийняття науково обґрунтованих управлінського рішення стосовно їх оптимізації.
Нами досліджено науково-теоретичні аспекти трактування поняття системи управління витратами різними науковцями, та результати згрупували на рисунку
6.

Г.Л. Багієв

це засіб досягнення високого економічного результату

Г.В. Козаченко

це визнання не мінімізації витрат, що може викликати
скорочення обсягів виробництва, а забезпечення
більш ефективного використання ресурсів підприємства, їх економії та отримання максимальної віддачі
на усіх етапах виробничого процесу

Управління
витратами
за:
Г.А. Краюхін

це засіб досягнення підприємством економічного результату, що не спрямований лише до зменшення їх
величини, а й поширюється на усі елементи ситеми
управління

П. Лабзунов

це безперервний процес обліку витрат, їх аналізу,
планування і контролю, наслідком чого є вибір управлінського рішення, яке спрямовано на їх оптимізацію
та зниження

А.М. Турило

це процес цілеспрямованого формування оптимальної величини витрат підприємства

Рис. 6. Основні теоретичні аспекти управління витратами із погляду науковців та практиків
Джерело: Узагальнено автором на основі досліджень науковців
Сучасні умови ринку, швидкі темпи глобалізації та широке впровадження у систему управління
цифрових технологій та штучного інтелекту викликали кардинальні зміни до формування підходів,
вибору інструментів та застосування методів і методології до розробки системи управління витратами, в тому числі і витратами на ремонт основних
засобів. При впровадженні на підприємстві системи
управління витратами застосовується інтегрований
підхід із включенням елементів як системного,
структурного, динамічного, відтворювального підходів, так і процесного, оптимізаційного, адміністративного, ситуаційного, інтеграційного та маркетингового підходів.
Формування такої системи управління витра-

тами реалізованої на основі комплексних програмних продуктів дають можливість формувати готові
алгоритми управлінських рішень на основі реальних та планових показників діяльності підприємства із врахуванням нормативно-правової бази діючої на момент формування запиту.
Існуючі програмні комплекси дають можливість вибирати найбільш доцільний метод управління витратами для конкретних умов господарювання серед наступних:
- Стандарт-костинг (StandardCosts);
- Директ-костинг (Direct-Costing-Sistem);
- Абзорпшн-костинг;
- CVP-метод;
- Метод АВС (ActivityBasedCosting);
- Таргет-костинг;
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- Кайзен-костинг;
- Бенчмаркинг витрат (Benchmarking);
- LCC (LifeCycleCosting).
Вибір конкретного із методів управління витратами виходить із мети та можливості впливу на
їх величину. Наше бачення підтверджено дослідженнями інших науковців, зокрема, висвітлено у
праці Литовченко О.Ю. [4].
У випадку потреби лише формування інформації про величину витрат, то вистачить використання
методів структуризації витрат, проте, при потребі
впливати на їх стан, структуру чи величину, то слід
застосовувати цілеспрямовані методи оцінки та управління витратами.
Керівництво підприємства визначає інформаційні потреби для розробки чи вибору інструментів
управління витратами, а управлінський персонал
визначає які саме методи управління витратами
більш доцільно використовувати з метою забезпечення можливості виконання поставлених завдань
із управління витратами.
Отже, вибір методу управління витратами на
підприємстві визначається залежно від стратегічної
мети підприємства, його технічних можливостей,
рівня інтелектуальних знань та ресурсного забезпечення, інформаційних потреб орієнтований на необхідність впливати на склад, структуру і величину
витрат.
Від цього і буде залежати модель системи управління витратами та вибір інструментів, методів
та способів впливу на величину витрат підприємства.
Висновки і пропозиції. Отже, з метою забезпечення реалізації головної стратегії підприємства
орієнтованої на отримання запланованої величини
прибутку лежить застосування сучасних інструментів, вплив яких спрямований на розробку сучасної
системи управління внутрішніми бізнес-процесами
із врахуванням потреб споживачів, стану економічного середовища в якому господарює підприємство
та нормативно-правових вимог і параметрів. Досліджено, що рівень ефективності господарської діяльності підприємства визначається досконалістю
системи управління витратами, зокрема, витратами
на ремонт основних засобів.
Визначено, що реалізувати головну стратегію
розвитку підприємства в умовах дефіциту ресурсного потенціалу можливо використовуючи сучасні
інструменти управління витратами, адаптовані до
конкретного підприємства із визначеними умовами
господарювання (економічними, правовими, екологічними, соціальними). Впровадження сучасних систем управління витратами із застосуванням програмних комплексів із інтегрованими додатковими
модулями орієнтованими на реєстрацію, узагальнення, оцінку, аналіз, планування, контроль, та прогнозування сценаріїв розвитку підприємств із розробкою альтернатив забезпечить реалізацію стратегії розвитку підприємства.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется возможность унификации правил преюдиции судебных постановлений по гражданским, арбитражным и административным делам в судопроизводстве Российской Федерации. Использование преюдициальности подобных постановлений обусловлено процессуальной экономией. При этом
указывается на разницу в правовом регулировании процедуры привлечения к ответственности в судах общей юрисдикции, арбитражных и административных судах.
Автор исследует наиболее насущные вопросы и наиболее часто встречающиеся судебные ошибки,
связанные с неправильным применением норм о преюдиции, а также правовых презумпций в конкретных
делах. Объектом исследования являются процессуальные отношения, возникающие при предъявлении
преюдициальных актов в судопроизводстве. Предметом исследования является унификация нормативноправовой базы регламентирующей вопросы преодоления состоявшихся (преюдициальных) судебных актов в процессе судопроизводства по различной категории дел.
ABSTRACT
The article analyzes the possibility of unifying the prejudice of judicial decisions in civil, arbitration and
administrative cases in the legal proceedings of the Russian Federation. The use of the prejudice of such decisions
is due to procedural savings. At the same time, the difference in the legal regulation of the procedure for holding
liable in courts of general jurisdiction, arbitration and administrative courts is indicated.
The author explores the most pressing issues and the most common judicial errors related to the improper
application of the rules on prejudice, as well as legal presumptions in specific cases. The object of the study is the
procedural relations arising from the presentation of prejudicial acts in legal proceedings. The subject of the study
is the unification of the regulatory framework governing the issues of overcoming the held (prejudicial) judicial
acts in the process of legal proceedings in various categories of cases.
Ключевые слова: юридические факты, преюдиция, процессуальные отношения, гражданский процесс, арбитражный процесс, административное судопроизводство, судебное решение, законность, доказывание, суд, судебный процесс, защита гражданских прав.
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Обоснования актуальность темы настоящего
исследования, упоминание о достижениях в области разрешения и урегулирования споров является
важным, в связи с тем что в процессе осуществления процессуальных правоотношений сложились
основные идеи и принципы, на которых должны основываться цивилизованные способы разрешения
правовых конфликтов: это принципы сотрудничества, учета интересов спорящих сторон, добровольности, конфиденциальности и др.
Цель исследования – рассмотреть актуальные
проблемы унификации преюдиции на примере различных процессуальных отраслей права. Определить позицию по ограничению форм судебных постановлений (актов), подпадающих под действие
преюдиции. Указать критерии распространения
норм института преюдиции на отдельные постановления суда. Обосновывать постановления судов о
прекращении производства по делу не подпадающие под действие института преюдиции.
Еще во времена Римской империи предполагалось, что в определенных случаях лицо может обратиться к судье и доказать перед государственным
официальным лицом, что тот или иной факт действительно имел место, но документы о таком
факте утеряны. Эти факты назвали юридическими,
потому что только при их наличии у лица возникают юридические права. Установление таких юридических фактов государство всегда поручало не
отдельно взятому человеку, а суду как специализированному государственному учреждению, задачей
которого является исследование на основании доказательств тех или иных фактов, имеющих юридическое значение [10, с. 1].
Юридический факт – это центральная категория в юриспруденции. Любое правоотношение связано с этим понятием. Основой складывающих правовых отношений являются юридические факты.
Кроме того, юридические факты способствуют динамике общественных отношений, а именно их возникновению, изменению, прекращению. Таким образом, очевидна связь юридических фактов и общественных отношений [8, с. 7].
Отношение к юридическим фактам как преюдициальным обстоятельствам складывается под
влиянием основ процессуального права, доминирующих в правосознании конкретного индивида, исходя из которых, в большей степени складывается
мнение.
Принцип правовой [5]. Ключевыми определенности однако базируется защиты на стандарте максимально постановленной предсказуемости вступившем право применения, что формирует вступившем уверенность Наличие граждан достаточно
в эффективности судебного способа освобождение
защиты другим прав. достаточно Наличие же двух
рассмотрении судебных решений сфере с противоположными правовыми выводами в отношении
права, одних дела и тех же фактов (в отношении одной фабулы) негативно отражается на единообразии «преюдиция» судебной практики базируется и
подрывает доверие 30-П) к судебной системе [9, с.
3].
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Преюдиция - классический уголовно-процессуальной институт доказательственного фактов
права, присущий исключение прежде всего рассмотрении континентальной понятие процессуальной традиции. предсказуемости Совреме единообразиинный этап единодушие, развития российской
дела гражданской традиции. и уголовно-процессуальной судебной доктрины значение характеризуется повышенным вниманием к этому преюдиции
институту и его применению эффективности в рамках судебных производства одной по гражданскому
и уголовному актов делу. Подобное преюдиции положение дел не случайно и обусловлено одной
определенным правовой и достдоктрины а точно
всего существенным права, «размыванием» другого классических «размыванием» подходов средством к основным правилам применения института
латинское преюдиции сфере в процессуальной
сфере в целом и в сфере (Постановление гражданского и уголовного обстоятельств, судопроизводства обеспечивает в частности. Термин «преюдиция» имеет латинское происхождение (от лат.
praejudicialis), что означает «относящийся к предыдущему судебному решению». В процессуальном
смысле институт преюдиции предполагает освобождение от необходимости повторного доказывания обстоятельств, которые ранее были установлены и зафиксированы судом во вступившем в законную силу судебном постановлении (решение
суда, приговор, определение об утверждении мирового соглашения)[11, с. 1].
Значение термина - «преюдиция» находит отражение во всех отраслях российского процессуального законодательства (ч. 2 ст. 61 ГПК РФ [2], ч.
2 ст. 69 АПК РФ [3], ч. 2 ст. 64 КАС РФ [4]), однако
понятие - «преюдиция» законодательно не закреплено.
Преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности, а признание преюдициального значения судебного решения, направленное на обеспечение его
стабильности и общеобязательности, на исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения
принимаются другим судом по другому делу в этом
же или ином виде судопроизводства, если они
имеют значение для разрешения данного дела (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 21.12.2011 № 30-П) [5].
Ключевыми элементами преюдиции являются,
с одной стороны, освобождение сторон от необходимости доказывать уже установленные судом обстоятельства, с другой стороны, одновременно невозможность опровержения уже установленных
фактов [12, с. 6].
Рассмотрим особенности преюдиции в гражданском и арбитражном процессе.
Пункт 2 ст. 69 АПК РФ и п. 2 ст. 61 ГПК РФ
выражают смысловое единодушие, устанавливая,
что при рассмотрении нового дела стороны освобождаются от доказывания обстоятельств, ранее
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установленных судом в рамках другого дела и отраженных во вступившем в законную силу судебном акте.
Тот факт, что пределы преюдиции охватывают
установленную судом фактическую сторону дела,
не вызывает сомнений, но относительно юридической квалификации, выраженной в решении суда,
не все так очевидно.
Сторонники широкого понимания преюдиции
могут апеллировать к п. 2 ст. 209 ГПК РФ, согласно
которому после вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в
деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в
суде те же исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. В данном случае, как видим, вместо понятия
«обстоятельства» используются термины «факты»
и «правоотношения».
АПК РФ не содержит аналогичного пункта в
соответствующей статье. Но арбитражный процесс,
как и гражданский, является цивилистическим, и
концептуальных различий в них быть не должно.
Поэтому будем исходить из единства понятий [9, с.
1].
Необходимо учитывать, что обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному
делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором
участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК РФ).
В случае если суд, вынося решение, не учел ранее вынесенное судебное постановление, принятое
по спору между теми же лицами, это является основанием для отмены вынесенного судебного решения.
При этом, если суд, принимая решение, сослался на преюдициальную силу судебного акта,
которая отсутствовала (например, в силу того, что
выводы суда по какому-либо из обстоятельств, обсуждаемых сторонами при рассмотрении нового
дела, в ранее вынесенном решении не содержались), это также будет являться основанием для отмены вынесенного решения
При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если
они участвовали в деле, которое было разрешено
арбитражным судом (ч. 3 ст. 61 ГПК РФ).
Если состав лиц, участвовавших в арбитражном и гражданском процессе, различен, то решение
арбитражного суда не может являться для суда общей юрисдикции преюдициальным. Вступивший в
законную силу приговор суда по уголовному делу
обязателен для суда, рассматривающего дело о
гражданско-правовых последствиях действий лица,
в отношении которого вынесен приговор суда, по
вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ).
Преюдициальность приговора представляет
собой обязательность выводов суда об установленных лицах и фактах, содержащихся во вступившем
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в законную силу приговоре по делу, для иных судов
и других правоприменительных органов, рассматривающих и разрешающих те же самые фактические обстоятельства в отношении тех же лиц, при
этом правовое значение приговора суда состоит в
том, что вследствие его принятия ранее спорное материально-правовое отношение обретает строгую
определенность, устойчивость, общеобязательность [11, с. 2].
Ключевыми элементами преюдиции являются,
с одной стороны, освобождение сторон от необходимости доказывать уже установленные судом обстоятельства, с другой стороны, одновременно невозможность опровержения уже установленных
фактов [12, с. 6].
Нормы арбитражного законодательства, устанавливающие преюдициальную силу судебных актов, очень схожи с нормами гражданского законодательства [13, с. 5].
Следует заметить, что установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда обстоятельства, по ранее рассмотренному
делу, не доказываются вновь, при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей
юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле (ч. 3 ст. 69 АПК РФ). Вступивший в
законную силу приговор суда по уголовному делу
обязателен для арбитражного суда по вопросам о
том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом (ч. 4 ст. 69
АПК РФ).
Согласно позициям судебных органов:
- факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения
имеют преюдициальное значение для другого дела;
- обстоятельства, установленные в деле по
спору кредитора с поручителем, в котором не
участвовал должник, учитываются судом при рассмотрении споров с участием поручителя и должника;
- если требование истца было заявлено в
деле о банкротстве, обстоятельства, установленные
в рамках этого дела, не подлежат доказыванию
вновь;
- независимо от состава лиц, участвующих в
деле о взыскании по договору и в деле о его оспаривании, в более позднем деле учитывается оценка
обстоятельств, которые установлены в деле, рассмотренном ранее; в том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он
должен указать соответствующие мотивы;
- по смыслу ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК РФ или ч. 2 и
3 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные
при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не
участвовавших в деле, такие лица могут обратиться
в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество, в то же время при рассмотрении данного
иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмот-

52
ренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного
суда, если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.
Следует отметить следующие обстоятельства
дела:
- наличие права на подачу иска не является
преюдициальным фактом
и должно исследоваться судом по каждому
конкретному делу;
- если суд принимает признание иска по ранее рассмотренному делу, фактические обстоятельства спора по этому делу нельзя считать установленными;
- факты (обстоятельства), установленные по
ранее рассмотренному делу с участием одних лиц,
не имеют преюдициального значения для других
лиц, участвующих в новом деле;
- правовая квалификация сделки, данная судом по ранее рассмотренному делу, хотя и не образует преюдиции по смыслу ст. 69 АПК РФ, но учитывается судом, рассматривающим второе дело;
- в том случае, если суд, разрешающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы;
- вопросы применения норм материального
права преюдициального значения не имеют;
- если суд установил, что на момент проведения ранее состоявшихся общих собраний лицо
обладало правами акционера, это не имеет преюдициального значения при оспаривании решений других собраний;
- постановления следственных органов не
могут иметь преюдициальной силы и должны оцениваться арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Из текста процессуальных норм (Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ), и из доктринальных источников, существует некоторая терминологическая неопределенность в части понимания того, что же
все-таки относится к преюдиции [13, с. 2].
Определения и сущность преюдиции в уголовном процессе и в административном судопроизводстве также заслуживают особого внимания.
Правило преюдиции, в уголовном процессе,
означает признание решения одного суда другим
судом, рассматривающим близкое по фактической
основе дело. Однако думается, что его значение
должно укладываться в рамки распространения
обязательности судебного решения не только на
всех субъектов права, но и на саму судебную систему. Скажем, решение о признании права собственности равно в гражданском обороте принятым
для подтверждения такого права документам. Суд
восстанавливает нарушенное право, и правовые последствия принятия судом данного решения равны
ситуации, в которой никакого нарушения не было.
Вполне логично, что восстановленное право действует в правовом поле неограниченно.
Таким образом, на сегодняшний день в отечественном судопроизводстве институт преюдиции
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необходимо рассматривать с учетом следующих
присущих ему свойств:
1. Сфера действия преюдиции ограничена исключительно фактическими обстоятельствами дела
и не включает их правовую оценку;
2. Преюдициальный характер не признается
за обстоятельствами, установленными приговором,
постановленным в рамках применения упрощенных (ускоренных) процедур без полноценного доказывания;
3. Преюдиция имеет межотраслевой характер, отражающий признание преюдициального значения за обстоятельствами, установленными судебным решением, вынесенным в рамках иного вида
судопроизводства (гражданского, административного и др.).
При этом признание за преюдицией неопровержимого и одновременно межотраслевого характера.
При рассмотрении преюдиции в административном судопроизводстве, согласно ч. 2 ст. 64 КАС
РФ - это обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им гражданскому или административному делу либо по делу, рассмотренному ранее
арбитражным судом, не доказываются вновь и не
подлежат оспариванию при рассмотрении судом
другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти
обстоятельства, или лица, относящиеся к категории
лиц, в отношении которой установлены эти обстоятельства [4].
При применении данной правовой нормы
нужно исходить из того, что под лицами, относящимися к категории лиц, в отношении которой установлены названные выше обстоятельства, понимаются, в частности, органы государственной власти,
входящие в единую систему государственных органов (например, налоговые органы, таможенные органы и т.п.), должностные лица соответствующей
системы государственных органов (п.
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации») [6].
Также в соответствии с ч. 3 ст. 64 КАС РФ вступившие в законную силу: приговор суда по уголовному делу; иные постановления суда по этому
делу; постановления суда по делу об административном правонарушении, являются обязательными
для суда, рассматривающего административное
дело об административно-правовых последствиях
действий лица, в отношении которого вынесены
приговор и постановления суда. Однако, указанные
акты имеют преюдициальное значение только по
вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они этим лицом.
Стабильность норм, регламентирующих основания освобождения от доказывания в российском
гражданском судопроизводстве, была нарушена
еще на рубеже 2014 г. Среди предпосылок изменения законодательства можно указать:
- упразднение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, что привело к созданию системы «двух кассаций» в системе арбитражных судов;
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- появление упрощенного производства в
гражданском процессе (гл.ГПК РФ);
- появление приказного производства в арбитражном процессе (гл.АПК РФ);
-появление в гражданском судопроизводстве
нового основания освобождения от доказывания,
связанного с освобождением от доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении нотариального действия.
Указанные нововведения повлияли на такие
принципы, как состязательность, процессуальная
экономная, свободная оценка доказательств, что не
могло не сказаться на объективных пределах отраслевой преюдиции в гражданском судопроизводстве
(гражданский и арбитражный процесс).
В судебном процессе, в котором под предлогом всеохватывающей преюдиции оппонентам не
остается места для состязательности, на основе которой должно строиться каждое разбирательство
вне зависимости от того, воспользовался или нет
участник дела правом на защиту в предшествующем судебном процессе при вынесении судебного
акта, имеющего преюдициальное значение или нет
[9, с. 5].
Мнение авторов может показаться не бесспорным по причине обострения проблемы, вызванной
столкновением принципов процессуального права.
Однако видится недозволительным, чтобы принципы права способствовали накоплению ошибок,
иначе они возбуждают необратимый процесс разрушения правовых устоев. Наличие двух различных правовых мнений по спору, вытекающих из одного спора, несомненно является проблемой. Но соблюдение начал процессуального права призвано
решать основную задачу - защита нарушенных прав
и свобод на основе справедливости.
Совершенно очевидно, что практическая реализация идей неизбежно приведет ко многим другим проблемам, связанным с преюдициально установленными фактами, тождеством исков, взысканием судебных расходов, и еще множеством
других, практических сложностей, поскольку действующий процесс целиком выстроен в логике
наличия мотивированного судебного акта, а выбивание такого краеугольного камня из фундамента
правосудия не может обойтись без катастрофических последствий [7, с. 35].
По итогам анализа сделан вывод о необходимости закрепления отдельных правовых норм, призванных установить единообразный подход развития законодательства, направленный на расширение
правомочий
публичного
субъекта
относительно реагирования на такие правонарушения, не является единообразным, что свидетельствует о назревшей необходимости разъяснений
Верховного Суда, что могло бы способствовать более эффективной защите нарушенных прав заинтересованных лиц.
Таким образом, указанные в ходе рассмотрения проблемы и на сегодняшний день остаются актуальными и требуют дополнительного углубленного научного анализа с целью формирования эффективных предложений и рекомендаций по
совершенствованию действующего материального
и процессуального законодательства России.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто особливості політичної діяльності І. Багряного та ідеологічні засади УРДП. Діяльність І. Багрянова як політика вивчається через призму його участі в створенні, керівництві УРДП. Встановлено його роль у формуванні Організації демократичної української молоді (ОДУМ), вирішальний
вплив у припиненні репатріації українців, які опинилися у статусі «переміщених осіб» на території повоєнної Європи. Аналіз дозволив відзначити відмінності у ідеологічних поглядах УРДП та ОУН(б), ОУН(м).
Ці відмінності, на нашу думку, переважно, полягають у підходах до пріоритету на розвиток демократичної
держави у першої політичної сили з відповідними орієнтирами надання свободи політичного вибору громадянами того ладу в державі, який вони будуть вважати найбільш оптимальним, і неприйняттям вказаних
ідеологічних засад в концепції державотворення українських націоналістів.
ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of I. Bagriany's political activity and the ideological principles of the
URDP. I. Bagryanov's activities as a politician are studied through the prism of his participation in the creation,
leadership of the UDP. Its role in the formation of the Organization of Democratic Ukrainian Youth (ODUM), a
decisive influence in stopping the repatriation of Ukrainians who were in the status of "displaced persons" in the
territory of post-war Europe, was established. The analysis revealed differences in the ideological views of the
PSDU and the OUN (b), the OUN (m). These differences, in our opinion, mainly consist in approaches to the
priority for the development of a democratic state in the first political force, with appropriate guidelines for granting freedom of political choice to the citizens of the state in which they will consider the most optimal, and rejection of these ideological principles in the concept of state formation. Ukrainian nationalists.
Ключові слова: ідеологічні засади, демократична держава, переміщені особи, державотворення, українські націоналісти, політичний вибір, український визвольний рух.
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Постановка проблеми. Український національно-визвольний рух пов’язаний з діяльністю та
впливом тих або інших політичних сил та діячів.
Окрім політичних сил, пов’язаних з радикальними
націоналістичними позиціями були інші сили, які
також працювали для визволення України, становлення її як незалежної, самостійної, суверенної держави. Серед таких учасників політичного руху була
Українська революційно-демократична партія (скорочена назва УРДП), одним із засновників якої був
Іван Багряний (справжнє прізвище Лозов'яга) (політичний діяч, публіцист, український поет та прозаїк). Вивчення політичної діяльності І. Багряного,
ідеології УДРП дозволить розкрити історіографію
розвитку всіх напрямків українського визвольного
руху в еміграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню певних аспектів політичної діяльності І.
Багряного, ідеології УДРП присвячені праці наступних науковців, дослідників, зокрема: П. Гай-Ниж-

ника, О. Ярошинського, В. Гришка, І. Дзюби, В. Євтуха, О. Ковальчука, Ю. Лавріненка, В. Маруняка,
О. Подобєд, О. Шугая.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на існування достатньо вагомої теоретичної бази щодо вивчення вказаних проблем, потрібна комплексна оцінка ідеологічних засад УРДП, необхідне встановлення
ключових особливостей політичної діяльності І. Багряного та його впливу на припинення репатріації
українців, які опинилися у статусі «переміщених
осіб» на території повоєнної Європи.
Ціль статті – систематизувати ідеологічні засади УРДП, визначити особливості політичної діяльності І. Багряного та охарактеризувати його
вплив на припинення репатріації українців, які опинилися у статусі «переміщених осіб» на території
повоєнної Європи.
Виклад основного матеріалу.
В нашому дослідженні розвиток програмових
положень та ідеологічних засад УРДП будемо розглядати в комплексі з вивченням основних аспектів
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політичної діяльності І. Багряного. Таке вивчення,
на нашу думку, в розрізі оцінки партійної ідеології
може бути основане на порівняльному аналізі програмної концепції УРДП та ОУН(б), ОУН(м). Вказаний системно-порівняльний підхід дозволить в
рамках політичного аналізу оцінити внесок УРДП в
становлення українського визвольного руху і виявити спільні та відмінні риси між іншими політичними акторами, зокрема, ОУН(б), ОУН(м).
Як свідчать матеріали наукових, історичних
джерел, документів [9, c. 161-163; 19; 21], ідея щодо
створення політичної сили, яка б відстоювала позиції соборної держави виникла у її засновників (в
тому числі І. Багряного) в 1945 р., в 1946 р. відбулось формування ініціативного групи учасників,
створення Декларації політичної сили (при цьому,
партія тоді іменувалась не Українська революційно-демократична партія (УРДП), а Українська
демократично-республіканська партія (УДРП)), і
тільки 1947 р. можна вважати часом створення цієї
політичної сили, з узгодженою та остаточною назвою, програмовими засадами.
УРДП була створена в середовищі емігрантів з
Радянської України на території Німеччини, політичну партію в певні часи очолювали різні лідери.
Зокрема, Г. Костюк (потім створив ліву групу, яка
перестала існувати) (з 1946 по 1948 рр.), І. Багряний, який найдовше курував цією політичною силою, а саме, з 1948 по 1963 рр., Ф. Гаєнко (з 1963 по
1967 рр.), М. Степаненко (нетривалий час в 1967 р.),
який також внаслідок розколу відійшов, створивши
праве крило УРДП, В. Гришко (з 1967 по 1975 рр.),
М. Воскобойник (з 1975 р.). В рамках нашого дослідження буде розглянуто період участі І. Багряного у створенні УРДП, основні напрямки його керівництва в контексті розвитку ідеологічних засад
цієї політичної сили.
Перейдемо до оцінки програмових засад УРДП
та порівняльного системного аналізу концептуальних ідеологічних положень цієї політичної партії та
ОУН(б), ОУН(м). Загальне порівняння буде вивчатись на фоні визначення політичного внеску І. Багряного в процес розбудови системи української
державності та незалежності.
По-перше, розглянемо концептуальну суть ідеології УРДП, порівняємо її основні засади з ідеологічними підходами ОУН(б), ОУН(м).
Як визначено в Програмових засадах УРДП
1947 р. [21; 22], суть ідеології політичної партії
пов’язана з трьома основними складовими та їх
концептуальним змістом, а саме:
1) ідеєю української національної незалежності та свободи. Відповідно до умов програми, ця
ідея обумовлена реалізацією українських національних цільових орієнтирів та інтересів. Як визначено в положеннях програми партії [21; 22], з соціально-політичної точки зору ця складова означає
прагнення української людини до визволення, забезпечення всебічних свобод, добробуту, які можуть бути можливі завдяки отриманню незалежності української держави. Як стверджують дослідники, оскільки І. Багряний стояв у джерел
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створення програмових засад УРДП, перша ідеологічна передумова партії (українська складова або
забезпечення української національної незалежності та свободи) визначена на засадах гуманістичної
філософії (екзистенціалізму). Це пояснюється тим,
що на першому місці в парадигмі української свободи та незалежності стоїть саме українська людина, а не просто суспільство. Зокрема, можна відмітити, що загальна суть вказаної складової ідеології
(української
національної
ідеї
щодо
незалежності та свободи) полягає в тому, що створення вільної, незалежної держави є пріоритетом
щодо забезпечення інтересів та свобод української
людини. В рамках програмових засад зазначається,
що вказана перша ідеологічна засада УРДП (національна свобода та державна незалежність) є основою розвитку та існування всієї української нації;
2) ідеєю революційної боротьби щодо відновлення встановленої завдяки українській революції
1917-1921 рр. Української Самостійної Соборної
Держави, забезпечення в ній демократичних свобод, втрачених через колонізацію з боку СРСР. В
програмових засадах вказується на необхідність радикальних революційних змін існуючого стану України в складі СРСР та всього Радянського Союзу
загалом [21; 22]. Засновники УРДП, в тому числі І.
Багряний, мали власне бачення на процес революції, природу звільнення української території від
радянського тоталітарного режиму СРСР. Зокрема,
в резолюції та загальному звіті доповідей IV з’їзду
УРДП відзначається [24], що політична партія чітко
орієнтована на визвольну боротьбу від московських окупантів, на забезпечення свободи народу та
соціального розкріпачення, на знищення комуністичної системи у всіх сферах, на віддалення України від Росії, на створення незалежної, свободної,
демократичної держави. Також в цьому документі
вказується, що революційний ідеологічний курс
партії не пов’язаний з тими або іншими військовими, окупаційними діями, обумовленими явищем
перерозподілу світу, а тільки націлений на знищення протинародного комуністичного ладу за
участі революційних визвольних рухів, сприяння
країн вільного світу. Хоча лідери УРДП і орієнтувались на сприяння з боку демократичних країн,
вони вказували на загрози для поневолених народів
через тенденції мирного співіснування з Радянським Союзом. Відповідно до поглядів І. Багряного,
революція виступає так званою реставрацією від засад соціалістичного сталінського режиму. За його
твердженням [3, c. 16], українська революція буде
передбачати реставрацію прав та свобод людей,
включаючи відновлення прав на приватні ініціативи, права людей на добровільних основах обирати між комуністичним, капіталістичним, соціалістичним, іншим видом господарської системи. Як
бачимо, у поясненні І. Багряного феномен революції хоч і виглядає досить дивно для борця із радянським режимом, все ж такі позиції відповідають засадам демократії, орієнтиру на можливість волевиявлення українського народу. В дослідженні П.
Гай-Нижника, О. Ярошинського [9, c. 167] вказу-
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ється, що зазначені погляди на українську визвольну революцію, на жаль, не були спільними серед
представників досліджуваної політичної партії, зокрема, І. Багряного та інших представників політичної сили. Але, на нашу думку, в даному випадку
у трактуванні революції з точки зору І. Багряного
подано бачення не, яке заперечує погляди його однопартійців, а яке їх розширює в розрізі демократизації суспільних прав. А саме, І. Багряний здійснив
радикальну акцентуалізацію на тому, що потрібно
створити такий світ, в якому український народ
буде вільним у своєму виборі від усіх видів та форм
примусу і зможе отримати те, що обере самостійно.
Програмові засади УРДП, погляди І. Багряного
в питаннях можливого демократичного вибору
будь-якої господарської системи, механізмів та методів визволення України від СРСР радикально відрізнялись від тих, які висувались представниками
ОУН(б) і ОУН(м). Особливо це відбивалось на відмінності ідеологічних позицій щодо даної проблематики у представників ОУН(б) і ОУН(м) та самого
І. Багряного. На це протиріччя вказують різні дослідники [10, c. 16-17; 20, c. 209-211]. А саме, В. Гришко відмічає, що представники ОУН не мали демократичних поглядів, особливо це стосувалось питання вибору господарської системи та політичного
ладу в країні. Зокрема, ні в кого з учасників ОУН(б)
та ОУН(м) не йшлося про можливість перебудови
та можливого оновлення комуністичної системи,
про можливість вільного вибору соціалістичних засад розвитку. Також більшість представників ОУН
не бачили перемоги української революції без військового визвольного руху (одні вказували на самостійний опір, деякі – на можливість вступити на
шлях військового опору у разі поразки СРСР у разі
війни з кранами світу, інші взагалі розглядати варіант атомної війни, як такий, що знищить військову,
промислову потужність СРСР). Такі позиції не відповідали ідеології УРДП та поглядам І. Багряного.
За твердженням дослідників, на фоні існуючих кардинальних протиріч представники, очільники
ОУН (в тому числі С. Бандера) найбільш негативно
та ворожо відносились до УРДП та І. Багряного. У
відповідь на обраний УРДП політичний курс їх звинувачували у тому, що вони діють не з позицій національної свідомості, а на засадах демократії, іноді
фашизму, націонал-комунізму. Окрім гострої критики на шпальтах газет, журналів українських емігрантів, протилежному табору (УРДП) погрожували особисто, в листах тощо. Можемо констатувати, що всі аспекти вибору напрямків
функціонування інституту держави розглядались
представниками ОУН суто з націоналістичних позицій.
Розвиток революційної ідеології, відповідно
до поглядів І. Багряного, необхідно забезпечувати в
рамках національного фронту з єдиним організаційним центром, який би став об’єднанням усіх українських політичних партій. Виходячи з позицій І.
Багряного, представників УРДП, таким єдиним
центром політичного життя українців повинна була
стати Українська національна рада (УНРада) [2, c.
62-63]. Такий підхід членів УРДП, на нашу думку,
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виходив з ідеологічних позицій підтримки та розвитку діяльності цього органу, який міг стати єдиним
та легітимним законодавчо-представницьким органом Української Народної Республіки, створеної в
1917 р., уряд якої з 1921 р. став екзильним.
Отже, І. Багряний та його прибічники прагнули до створення так званого «передпарламенту»,
який би інтегрував на спільній платформі національного фронту всі політичні рухи, націлені на визволення України та знищення радянського ладу.
Необхідність створення передпарламентної партійної системи може бути пояснена тим, що в часи панування тоталітарного панування Комуністичної
партії в Україні не може бути створено власного парламенту, який би об’єднував всі політичні сили,
що обирались би виборцями. Але об’єднання всіх
українських політичних сил, що функціонують для
звільнення від колонізаторської влади СРСР, потрібне, і воно може бути представлене у форматі такого передпарламенту. При цьому, для того, щоб
цей орган мав визнання в світі потрібно створити
відповідні умови законодавчого забезпечення. І,
відповідно, УНРада може стати саме таким органом, створеним як передпарламентна форма державного центру законно створеної Української Народної Республіки (УНР).
Представники ОУН мали інше бачення керівництва українською революційною визвольною боротьбою. Як відмічає В. Маруняк [18, c. 97], Закордонні частини Організації українських націоналістів (ЗЧ ОУН) також прагнули бути центром
українського політичного еміграційного простору.
Певні декларативні постулати про потребу створення єдиного центру проголошувались на рівні
представників ОУН(м), зокрема, О. Бойдуника [8, c.
8-11], який наголошує на необхідності здійснення
централізації націоналістів, яка можлива за умов
усунення внутрішніх проблем та непорозумінь.
Але, як бачимо, в даному випадку мова йде тільки
про об’єднання сил українських націоналістів. Слід
зауважити, що більший внесок в цьому напрямку
здійснив інший представник українського націоналістичного руху Ю. Артюшенко. Він з позицій державотворення, правових норм пропагував створення та організацію діяльності Державного центру
УНР, наголошував на тому, що цей центр може
стати єдиним українським представницьким державним органом, який буде представляти Україну в
світі [1, c. 16]. Незважаючи на те, що в колах представників українського націоналізму та УРДП і висловлювались заклики про об’єднання українців у
світі (міграційному середовищі), все ж в політичному житті представники різних політичних рухів,
особливо тих, що мали такі різнополярні ідеологічні погляди (як ОУН та УРДП), не змогли дійти
згоди щодо знаходження консенсусу з питань ідеологічної підготовки та організації революційної,
визвольної боротьби за незалежність, самостійність
України від російського, радянського тоталітаризму.
Окрім підходів до об’єднання українських революційних сил, відмінних від поглядів націоналі-
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стичного руху, УРДП на чолі з І. Багряним відстоювали певне бачення формату консолідації молоді
еміграційного середовища. А саме, як відзначає О.
Подобєд, представники УРДП відстоювали ідеї демократичного світу у всіх сферах життя, стояли на
позиціях об’єднання всіх українських емігрантів,
особливо молоді, незалежно від територіального
походження, релігійних уподобань, політичних позицій батьків [20, c. 209-211]. І. Багряний наголошував на пріоритетності виховання української молоді, що проживала в країнах вільного світу на позиціях національної свідомості, політичної
підготовки, високої моралі, активної громадської
участі [4, c. 146]. Він вважав, що молоде покоління
українців, які проживали на території країн антибільшовицького табору, зможе в майбутньому разом
з молодими громадянами України відбудовувати
державу, що знання та практичний досвід, отримані
на Заході сприятимуть розквіту рідної держави.
В рамках визначення ініціативи об’єднання
молодих українців за кордоном І. Багряний був ідеологом заснування Організації демократичної української молоді (ОДУМ). Як справедливо відмічає О.
Подобєд [20, c. 212], І. Багряний, як і історики сучасності (зокрема, А. Шевченко, В. Трощинський
[26, c. 96]) критично оцінював високий рівень загрози асиміляції українських мігрантів, їх нащадків
в середовищах приймаючих суспільств за мовним,
етнічним факторами. Зважаючи на це, він відстоював ідею щодо формування організації, яка б об’єднувала українську молодь в еміграції. І. Багряний
наголошував, що така інтеграційна спільнота повинна бути створена на засадах демократичності,
прогресивних сучасних підходів, які б могли зацікавити молодь, запропонувати їй щось, що зможе
підтримувати постійний інтерес, активність, потребу в участі в складі в організації. При цьому, він
пропагував ідею всеохоплення різних верств учасників такої організації, наголошував на необхідності відмежування від партійної належності, регіоналістичних пріоритетів у вихованні (через те, що мігранти походили не з одного регіону України і не
всі з них сприймали галицькі регіональні підходи у
вихованні).
В даному розрізі, як відмічають В. Євтух, О.
Ковальчук [12, c. 64-65], І. Багряний не підтримував
підходів, методів роботи Спілки української молоді, сформованої за активної участі його політичних опонентів ОУН (б). А саме, він відмічав, що ця
організація належить до ОУН(б), тобто є політично
залежною, підходи до виховання молоді вирізняються регіоналістичними проявами (організація основана вихідцями з Галичини), політизованими та
радикалізованими підходами та принципами до виховання.
Слід відзначити, що представники ОУН(б) також відповідно апелювали та висували аналогічні
звинувачування УРДП та І. Багряному щодо політичного впливу на організацію, діяльність ОДУМ.
Дослідники [20, c. 212; 31] відмічають, що І.
Багряному належить особлива роль у створенні
ОДУМу, він надихнув засновників цієї організації
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на те, що майбутні члени цієї молодіжної організації повинні бути виховані на визнанні демократичного ладу як єдиного та найбільш життєздатного в
світі. Також він пропагував необхідність створення
культурного середовища України на платформі
українського молодіжного об’єднання, зазначав,
що зусилля в цій сфері підуть на користь батьківщині тощо. ОДУМ, як свідчать наукові, історичні
матеріали [25; 31], спочатку з’явилась в 1950 р. в
США, потім в Канаді, поширилась Європою. Відповідно до положень доповіді Т. Коновала (емігранта з УРСР), представленої під час Ювілейного
з’їду ОДУМу, можна зробити висновок, що І. Багряний визначив своєрідний курс розвитку цієї організації, акцентував увагу на тому, що майбутня українська держава буде потребувати висококультурних, освічених представників свого народу, і, що
цими людьми повинна стати нинішня українська
молодь, яка має певні можливості навчатись, жити
у вільному світі, яка збереже національну ідентичність. Прагнення І. Багряного щодо підготовки, виховання нового покоління українців, які б відроджували державу, сягало в часи, яких він сам, багато його однодумців вже не застали. Підхід І.
Багряного, представників УРДП щодо надпартійної
(незалежної від політичних впливів) молодіжної
організації, позбавленої регіоналістичних особливостей, підходів, за твердженням дослідників [20, c.
212; 26, c. 96], був слушним в складних умовах посилення загроз втрати етнічної ідентичності, мови
тощо;
3) ідеєю демократії, яка є, за умовами Програмових засад УРДП 1947 р. [21], є основною революційної ідеєю зміни всіх сфер життєдіяльності України, поневоленої СРСР. В зазначеному документі
визначено, що ці зміни стосуються соціально-економічної сфери, державотворення та управління
країною, інших сфер тощо. Згідно з положеннями
досліджуваної програми УРДП встановлено, що
вся суть української визвольної боротьби пов’язана
з феноменом української революційної демократії.
Доведено, що ця партійна ідеологія виникла внаслідок подій 1917-1921 рр., коли була створена УНР,
завдяки революційному пориву українських народних мас, і, згідно з програмовими засадами, стане
основою народної демократичної влади в державі.
У якості єдиної соціально-політичної сили (українського трудового народу), яка є основою революційних демократичних змін, визначених вказаним
програмовим документом, виступає селянство, робітний клас та фахово-творча інтелігенція. На загальному рівні УРДП не виділяє пріоритету на певних класах, як і представники ОУН, зокрема, С. Ленкавський [16, c. 448]. Цим представники УРДП,
українських націоналістів відрізнялись від марксистського середовища, їх послідовників тощо. Але,
як відмічає О. Удот [27, c. 139], концептуальною
метою УРДП була боротьба за створення демократичної незалежної України, і основана вона була на
всіх без виключення трудових та національно свідомих елементах саме в УРСР. Акцентуація саме на
трудове населення (всі класи без розділу) Радянської України було принциповим орієнтиром, який
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йшов в розріз з ідеологією, окреслену в працях, концептуальних засадах революційної боротьби українського визвольного руху (переважно в рамках
концепції ОУН). Зокрема, вказаний підхід УРДП не
відповідає ідеології С. Бандери про необхідність
створення політичної еліти країни (політичних кадрів) [7], які б мали високий рівень ідеологічної, організаційної підготовки. Тобто, ідеолог українського націоналізму автоматично відкидає навіть можливість того, що політичними лідерами у
визвольній боротьбі, державотворенні стануть
люди вільні від ідеології, певної партійної приналежності до політичних сил (зокрема, ОУН).
Орієнтир УРДП та І. Багряного на демократичні засади в революційно-визвольній боротьбі, державотворенні часто ставали причиною непорозумінь з представниками українського націоналізму.
На підставі вивчення даних історичних, аналітичних матеріалів [9, c. 167] науковці відзначають, що
представники ОУН звинувачували І. Багряного в
тому, що його ціль полягає не в створенні самостійної незалежної країни, а в демократії. Також І. Багряному вказували на те, що йому краще зосередитись не на політичному житті, а на літературі.
Вивчення політичної діяльності І. Багряного в
еміграції дозволило визначити його провідну роль
у міжнародному питанні захисту українців від примусової репатріації на територію УРСР або СРСР.
Ці заходи здійснювались на міждержавному рівні
відповідно до рішень, прийнятих впродовж Ялтинської конференції (проходила з 04.02.1945 р. по
11.02.1945 рр. в м. Ялта) на рівні глав урядів США
(Ф. Рузвельта), Великої Британії (В. Черчилля),
СРСР (Й. Сталіна). Окрім важливих аспектів територіального розподілу Німеччини, реорганізаційних заходів щодо подальшого розвитку повоєнної
Європи, норми, передбачені рішеннями Ялтинської
конференції регламентували питання репатріації
громадян СРСР, з урахуванням того населення яке
прибуло з української території, що до 1939 р. входила до складу СРСР [27; 30]. Рішення глав трьох
наддержав, що стали переможцями в Другій світовій війні, з більшості питань, в тому числі стосовно
проблеми репатріації здійснювались з геополітичної точки зору, в контексті забезпечення глобальних інтересів цих трьох країн, але дана угода була
дуже болісною та загрозливою для подальшої долі
тих українців, які не хотіли повертатися до тоталітарної держави, припускали виходячи з негативного досвіду інших, власного, що їх після повернення можуть відправити до концентраційних виправних таборів, стануть примушувати зізнаватися
у злочинах, яких вони не чинили. Питання повернення українців в СРСР було важливим, на нашу
думку, для тоталітарного режиму ще з ідеологічної
точки зору. Оскільки українці завжди були невдоволені радянським способом життя, багато знали
про жахливі злочини більшовицької московської
влади проти всієї української нації (в тому числі голодомор, тортури в тюрмах, таборах), їх життя у вільному світі було загрозою для СРСР. Також поправка в даному випадку робилась на те, що таку загрозу несуть освічені громадяни, інтелігенція,
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невдоволені колективізацією представники прогресивного селянства та робітничого класу. Відповідно, можна зрозуміти припущення радянської
влади про те, що в умовах вільного доступу до ЗМІ,
міжнародних громадських організацій, провідних
політичних сил світу ці люди почнуть діяльність,
яка підриватиме авторитет СРСР, його очильників,
партії-монополіста (Комуністичної партії Радянського Союзу).
За твердженням дослідників [27, c. 138; 30],
службами, державними органами країн-союзників
Радянського Союзу до громадян СРСР, які у післявоєнні часи опинились на території, що належала
колишньому Третьому рейху, застосовувався загальний термін «переміщені особи» (з англ.
«Displaced Persons»). Як свідчать історичні, аналітичні матеріали, до складу цих осіб відносились, зокрема, такі категорії переміщених осіб (в тому числі з території УРСР в складі СРСР) [27, c. 138; 30]:
- по-перше, громадяни, яких звільнили з німецьких концентраційних таборів, тюрем;
- по-друге, ті, хто опинився на території Третього рейху через примусове відправлення з теренів
СРСР на роботу до промислових, сільськогосподарських об’єктів, до німецьких родин та таборів
праці. За даними інформаційних статистичних матеріалів [14], на примусові роботи до Німеччини та
інших окупованих нею країн за часів Другої світової війни було відправлено цивільних громадян,
військовополонених та в’язнів. Загальна чисельність цих осіб складала 13500 тис. іноземних громадян, при цьому, українців було від 1700 до 2400 тис.
осіб. Причиною того, що на період кінця Другої світової війни загальна чисельність цих людей (не більше 200 тис. разом з представниками української
інтелігенції, які опинились в статусі переміщених
осіб) скоротилась майже в десять разів є висока
смертність в трудових таборах;
- то-третє, молоді люди, які добровільно переїхали до країн Західної Європи в пошуках кращого
життя і після війни опинились в межах зон, звільнених від німецької окупації або в Німеччині;
- по-четверте, люди, які залишили СРСР з причин порятунку від тоталітаризму знущань тощо;
- по-п’яте, громадяни, які воювали проти СРСР
або на кінець війни були діючими учасниками
збройних сил Радянського Союзу. Ця категорія осіб
на загальному офіційному рівні трактувалась так:
щодо тих, хто був учасниками збройних сил Радянського Союзу – розглядались військовослужбовці,
не звільнені з лав Збройних сил СРСР; стосовно
учасників збройних дій проти СРСР – особи, які воювали в складі армії Третього рейху, в тому числі
учасники дивізії «Галичина». Останні, як свідчать
історичні матеріали, завдяки перегляду Великою
Британією пунктів Ялтинської конференції в своїй
більшості змогли уникнути поверненню в СРСР
[27, c. 138; 30].
Вивчення історичних джерел [13, c. 20] свідчить, що за станом на початок 1946 р. на території
Австрії, Західної Німеччини нараховувалось близько 200 тис. українців, які опинились там: через
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примусове відправлення на роботу; ті, хто емігрував з СРСР через притиски з боку влади (переважно, інтелігенція, зокрема, артисти, літератори, співаки, наукові діячі тощо).
Люди, які опинились в статусі «переміщених
осіб» для Західних країн, що опікувались реорганізацією повоєнної Європи, зокрема, Великої Британії та США, Франції, були зайвим тягарем з точки
зору розміщення, утримання. І, як свідчить історія,
найкращим рішенням проблеми було б звичайне
повернення їх до СРСР. Існувала програма перевірки мігрантів, оцінювалась їх причетність до військових злочинів, визначалось чи підпадають вони
під категорію громадян, яких потрібно повернути
до СРСР за прийнятими рішеннями Ялтинської
конференції. Були випадки примусового повернення громадян цієї категорії до Радянського Союзу, вони набували розголосу в світовій пресі, в періодичних виданнях, на порядку денному в політичному просторі. Завдяки активній участі
(міжнародні скандали, розголос в пресі тощо) тих,
хто був нелояльним до радянського режиму або
опікувався цими людьми, як, наприклад, І. Багряний, ситуація з примусовим переміщенням таких
осіб була припинена. І українці, як і громадяни інших націй, що опинились в аналогічній ситуації, в
тому числі вихідці з СРСР, змогли отримати можливість самостійного вибору щодо повернення до
Радянського Союзу або відмови від нього. Тих, хто
хотів повернутись до Радянської України нараховувалось небагато, переважно люди припускали, що
їх там одразу ж арештують, помістять до радянських концтаборів тощо [27; 30].
Дослідження історії життя І. Багряного показує, що він сам був вимушеним українським емігрантом, полишив батьківщину через інтерес з боку
органів НКВС. На долю І. Багряного випали
арешти, він пройшов тюремні ув’язнення, його відправляли до спецпоселень на Далекий Схід, всі ці
події підірвали здоров’я. Але незважаючи на складну долю, І. Багряний в еміграції веде активну роботу із захисту людей, які опинились далеко від батьківщини, були в складних життєво-побутових,
соціально-економічних умовах, і знаходились в
стані загрози відправлення до СРСР в рамках норм,
прийнятих відповідно до рішень Ялтинської конференції.
Соціально-політична позиція І. Багряного,
який стояв на захисті прав, гідності людини, що
пройшла тяжкі життєві тортури в СРСР, зазнала
знущань від гітлерівської Німеччини, стала остарбайтером, якого принижують в чужому краю, відбилася в памфлеті, який вийшов в 1946 р. і мав назву «Чому я не хочу вертатись до СССР?» (він також називався – «Чому я не хочу вертатися на
«родіну»?»). Цей твір став, за твердженням О.
Удота [27, c. 139], фундаментальною основою початку активної просвітницької діяльності за вказаним питанням. Він, на думку дослідників, став своєрідною політичною декларацією, яка захищала
права, національну гідність людей, на долю яких
випали виклики примусової репатріації, насильства, принижень, знущань, тортур, які залишили, а
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деякі втратили свій дім не з власної волі, а через політичні дії тиранів, загарбників тощо. І. Багряний в
цьому творі не просто описував драму певної групи
людей, а намагався донести до західного суспільства всю помилковість співпраці з СРСР з питання
насильницької репатріації біженців, які були громадянами, але разом із тим, невинними жертвами тоталітарного режиму Радянського Союзу, який застосує до них стандартні каральні заходи, коли їх
повернуть на батьківщину. Як відмічає в своєму дослідженні О. Удот [27, c. 139], вказаний памфлет
переклали англійською, італійською, французькою,
іспанською, німецькою та іншими мовами, що дало
змогу створити резонансний розголос щодо загроз
життю та свободам українських політичних мігрантів. Згідно з твердженням Г. Клочека [5], зазначений памфлет став першим в світі публіцистичним
твором, в якому на такому високому емоційному рівні та із застосуванням незаперечних доказів автор
(І. Багряний) зумів представити страшну природу
сутності СРСР, який є імперією зла, націленого
проти людства. Щодо страшних доказів життя в
СРСР, то світова спільнота вперше відкрила для
себе такі явища як голодомор, страшні факти «людожерства», втрати людської гідності, знищення інтелігенції в 1932-1939 рр. (картина «розстріляного
відродження») [5]. Автор вказує, що всі ці жахливі
страждання та тортури були результатом ганебного
геноциду Й. Сталіна щодо українського народу. І.
Багряний вперше висвітлює процеси та цілі колективізації в українському селі, штучний голодомор.
І. Дзюба [11] справедливо зауважує, що західна громадськість змогла вперше побачити ґрунтовну висвітлену та справжню картину життя в СРСР, цей
твір дозволив знищити міфи про сталінський режим. З часів виходу твору І. Багряного проблема
«переміщених осіб» набула політичного забарвлення, цьому також сприяло загострення відносин
СРСР з Заходом. Визначну роль у процесі зміни відношення до «переміщених осіб» в повоєнній Європі підкреслювали як політики, історики, літератори тих часів, так і діячі сучасності. Зокрема, за
твердженням О. Шугая [32], завдяки зазначеному
памфлету І. Багряний став оборонцем свого народу,
видатним полемістом та політиком. На нашу думку,
його внесок може прирівнюватись до вирішальних
політичних кроків, що змінювали історію певних
процесів, ситуацій. Відповідно, ця людина вирізнялась виключним розумінням ситуації, вмінням обрати вдалий момент для представлення певних аргументів, якими, в даному випадку були положення
досліджуваного памфлету «Чому я не хочу вертатись до СССР?» («Чому я не хочу вертатися на «родіну»?»). В розрізі влучності обрання зручного моменту представлення цього памфлету (так званої
політичної декларації прав та національної гідності
українців, які стояли перед загрозою примусового
повернення до тоталітарної імперії, тортур, переслідувань за тими або іншими ознаками) І. Багряний
постає як політик світового рівня, створення такого
переломного прецеденту також характеризує його
як правозахисника.
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Аналіз подальших історичних подій свідчить,
що завдяки зміни ставлення західних урядів, громадськості до вказаної проблематики, було врятовано життя десятків тисяч українців, яких не відіслали до СРСР відповідно рішень Ялтинської конференції. Багато хто з цих людей залишив Західну
Європу, переїхав до США, Канади, Австралії.
В подальшому, як зауважує Ю. Лавріненко
[15], І. Багряний в своїх творах, зокрема, повісті-сатирі у віршах «Антон Біда – Герой Труда», удається
до нищівної критики заходів радянської сторони
щодо фальсифікацій картин життя в СРСР, якими
вона намагалася заманювати українців, що опинилися у вимушеній міграції, повернутись на батьківщину.
Дослідження наукових, історичних матеріалів
[18; 27] свідчить, що І. Багряний був однією з найбільш впливових осіб в період організації суспільного простору на територіях таборів західних окупаційних зон. Це було обумовлено також його посадою, представницькою та політичною діяльністю
як Голова Української національної ради та віцепрезидент УНР в екзилі (1952-1963 рр.).
По-друге, проведемо дослідження основних
свобод та прав людини та громадянина в українській демократичній державі, визначених в положеннях програми УРДП [21; 22].
Серед основних свобод людини та громадянина в українській демократичній державі визначаються, зокрема: свободу від страху від насильства з
боку державних органів влади; свободу від голоду,
злиднів, які можуть бути викликані соціально-економічними факторами (кризи) в державі; свободу
від експлуатування людини як з боку іншої людини, груп людей, інших соціальних груп; свободу
трудових ініціатив та трудової діяльності людини в
різних сферах життя, в тому числі економічному секторі; свободу творчості та творчих думок; свободу
преси, інформації та свободу слова в різних сферах;
свободу релігії, переконань та сумлінь, обрядового
способу життя; свободу організацій та зборів; свободу політичних виборів та свободу вибору (передбачено можливість конкурентного змагання на рівні різних ідейно-політичних середовищ, зокрема,
не заперечується і функціонування тих або інших
ідеологій, також безпартійність); свободу пересувань, в тому числі перетинання кордонів без паспортного контролю. Потрібно відмітити, що цей перелік свобод в цілому не суперечить переліку свобод
людини, визначено відповідно до ідеологічних підходів представників ОУН, зокрема, С. Бандери [6,
c. 46-47], окрім акценту на свободі політичних виборів та свободі вибору. Як відомо, посилання на
цей вид свободи не вказується в ідеологічних положеннях як членів ОУН(б), так і ОУН(м). Цей аспект
є основою ідеологічних розходжень двох українських політичних рухів.
В складі основних прав людини та громадянина в українській демократичній державі в програмі УРДП визначено [21; 22]: політичні, соціальні
права, права на працю та продукти праці, права на
трудову приватну власність, співвласність в інших
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формах власності (в тому числі державної, громадської та інших), права на недоторканість особи та
приватного життя, листування, мешкання з боку
державних органів влади, права вибору і зречень
громадянства тощо. Перелік основних прав людини, передбачених в рамках підходів українських
націоналістів і визначених на декларативному рівні
дещо обмежений і включає відстоювання права на
життя та волю народу, людини (за підходом С. Бандери [6, c. 45]), забезпечення однакових прав та
свобод всіх громадян із визначенням додаткових
прав національним меншинам розвивати власну культуру та віросповідання в Україні (в контексті поглядів Ю. Пундика [23]). Відповідно, як бачимо
УРДП визначала більш широке коло прав людини
та громадянина, що обумовлене демократичним
орієнтиром політичної партії.
Висновки та пропозиції. В дослідженні розглянуто особливості політичної діяльності І. Багряного та ідеологічні засади УРДП. Діяльність І. Багрянова як політика вивчається через призму його
участі в створенні, керівництві УРДП. Встановлено
його роль у формуванні Організації демократичної
української молоді (ОДУМ), вирішальний вплив у
припиненні репатріації українців, які опинилися у
статусі «переміщених осіб» на території повоєнної
Європи. Аналіз дозволив відзначити відмінності у
ідеологічних поглядах УРДП та ОУН(б), ОУН(м).
Ці відмінності, на нашу думку, переважно, полягають у підходах до пріоритету на розвиток демократичної держави у першої політичної сили з відповідними орієнтирами надання свободи політичного
вибору громадянами того ладу в державі, який вони
будуть вважати найбільш оптимальним, і неприйняттям вказаних ідеологічних засад в концепції державотворення українських націоналістів. Пропозиції щодо подальших наукових досліджень за даним
напрямком можуть бути сконцентровані в площині
основних напрямків публіцистичної діяльності І.
Багряного та впливу його творчості на становлення
теорії державотворення.
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АННОТАЦИЯ
В статье – на базе принципа историзма, методов системного, компаративного, дискурсивного и контент анализа в социально- и политико-философском аспектах – критически и детально проанализированы
ключевые постулаты, теоретико-методологические основания, идеологические и мировоззренческие предписания доктрины немецкого национал-социализма (нацизма), сформулированные в "Mein Kampf" А. Гитлером.
В материале статьи раскрываются идейные истоки и социально-политические предпосылки, объективно-исторические причины и субъективные мотивы создания "Евангелия" немецкого нацизма и фашизма; аргументировано показано, что интерпретация его автором сущности и взаимосвязи таких общностей "раса", "народ" и "нация", их типология, негативные и позитивные оценки их роли в культурной и
политической истории человечества, являются антинаучными, представляют собой набор иделогем и мифологем как для реализации стратегии и пропагандистского обеспечения тоталитарной политики насильственного преобразования государственного строя и политической системы в Германии 1930-х годов
(установления нацистского, авторитарно-вождистского режима), радикальной трансформации ментальности, традиционных нравственно-психологических установок в сознании представителей немецкой нации
(замещение "культа разума" "культом силы"), так и для реализации проекта территориально-государственного передела Европы, завоевания нового «жизненного пространства», достижения мирового господства
Третьим рейхом как условия "тысячелетнего процветания арийской нации".
ABSTRACT
The article, being based on the principle of historicism, methods of systematic, comparative, discursive and
content analysis in the social, political and philosophical aspects, critically and in detail, analyzes the key postulates, theoretical and methodological grounds, ideological and worldview prescriptions of the doctrine of German
National Socialism (Nazism), enunciated in the Mein Kampf by A. Hitler.
The article reveals intellectual origins, as well as social and political backgrounds, objective historical reasons
and subjective motives for creating the "Gospels" of German Nazism and fascism; it has been argued that the
author’s interpretation of the essence and interconnection of such communities as “race”, “people” and “nation”,
their typology, negative and positive assessments of their role in the cultural and political history of humanity, are
unscientific and constitute a set of ideologemes and mythologemes, both for the implementation of the strategy
and propaganda of the totalitarian policy of forcible transformation of the constitutional and political system in
Germany in the 1930s (to establish Nazi, leader-authoritarian regime), radical transformation of mentality traditional moral and psychological attitudes in the minds of the representatives of the German nation (replacing the
"cult of reason" with the "cult of power"), and for the implementation of the project of the territorial and state
repartition of Europe, conquest of a new "living space", achievement of world domination by means of the Third
Reich as a condition for the "millennial prosperity of the Aryan nation."
Ключові слова: Адольф Гитлер, Mein Kampf, немецкий национал-социализм, немецкий нацизм,
арийская раса и нация, марксизм, национализм, шовинизм.
Keywords: Adolf Hitler, Mein Kampf, German national socialism, German Nazism, Aryan nation and race,
Marxism, nationalism, chauvinism.
Вступление. В многоплановом осмыслении
предпосылок и причин, роли основных вдохновителей и мотиваций самой глобальной трагедии в истории человечества следует обратить внимание и
на ее идеологически-мировоззренческие истоки. И
прежде всего, ту матрицу мышления и мировосприятия, которые явились идейным стимулом, а также
апологией, политики и практики экспансионизма,

тотального идеологического и вооруженного насилия, масштабного геноцида.
Безусловно, идеологический и мировоззренческий арсенал европейского фашизма создавался на
протяжении конца XIX – начала ХХ веков, сформирован массивом псевдонаучных и явно пропагандистских публикаций (расистских, националисти-
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ческих, шовинистических и т.п.). Однако, в их бесконечном ряду особое место занимает "Евангелье
нацизма" – "Mein Kampf" А. Гитлера. Ее первая
часть была написана в 1923 р. в тюрьме Ландсберга,
другая в 1925-1927 гг. уже после возобновления деятельности нацистской партии. До окончания Второй мировой войны издана в Германии более 18
млн. экземпляров).
Несомненно, для научного сообщества, т.е. с
сугубо научно-теоретической точки зрения идеи
манифеста "Борьбы" А. Гитлера – это дилетантизм
и примитив, подчеркнутый пангерманизм. Например, по сравнению с "Доктриной фашизма" Б. Муссолини [14]. А их анализ – не дело цивилизованного
и просвещенного европейца, кредо которого –
принципы гуманизма и демократии, помноженные
на иллюзии толерантности. И вполне возможно,
что следуя этим мировоззренческим стандартам,
класс интеллектуалов Европы табуировал текст
"Mein Kampf". Между тем, всплеск популярности и
влияния всевозможных праворадикальных, расистских, шовинистических и неонацистских идеологем и мифологем, активизация в Европе и ряде
постсоветских государств всевозможных организаций и движений, выступивших пропагандистами и
адептами нацистских взглядов, интенсификация
тенденции появления в СМИ материалов с апологией фашистских режимов и их пособников, требует не утаивать от современников "Евангелие"
немецкого нацизма. Наоборот, есть актуальная
необходимость ознакомить современников с ее
идеями. Они говорят сами за себя. И особенно убедительно славянам (по Гитлеру "не арийцам", представителям расы менее "развитой" и "чуждой" германской), за которыми полностью отрицалось
право на самостоятельное политическое существование и культурное развитие. Причем, подчеркнем,
это аксиоматика нацистской доктрины. Тогда как в
своей книге А. Гитлер до конкретного анализа генезиса и свойств славянской расы и наций, за исключением абсолютно негативных суждений, не
снизошел.
I
Оценивая аксиоматику расистской теории
культуры, нации и национального государства автора "Mein Kampf", сразу отметим, что ее текст –
это идеологема вульгарного натурализма и откровенного расизма. К тому же, совершив "великое открытие" о "волшебной силе устного слова" в судьбах мира1, Гитлер заменил научный подход исключительно пропагандистским. Он утверждал, что,
хотя "пропаганда по содержанию своему не является наукой", тем не менее "умная и хорошо поставленная пропаганда может превратить в представлении народа самый ад в рай и наоборот". Более того,
идеолог нацизма (еще до знакомства с будущим
"апостолом" нацистской пропаганды Й. Геббельсом) провозгласил, "что чем больше ложь, тем скорее тебе поверят", а простые "люди скорее верят
«Всякое великое движение на земле, – был уверен Гитлер, – обязано своим ростом великим ораторам, а не великим писателям» [9, с. 5].
1
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большей лжи, нежели маленькой". Пропаганда, по
своему идейному наполнению и форме, утверждал
он, должна быть крайне упрощенной, максимально
доступной, рассчитанной на "самые широкие
народные массы", которые "не состоят из философов", "профессоров и дипломатов", а являются
"детьми природы". Эти массы "обладают лишь небольшим количеством абстрактных знаний". Они
движимы не рассудком, а "управляются чувствами
любви и ненависти" и "восприимчивы прежде всего
к выражению силы". "Ключ к сердцу народа" –
"воля и сила". В общем ("подобно стае". – Гитлер):
"Масса требует одного – победы сильного над более слабым, уничтожения слабого или его беспрекословного подчинения" [9, c. 140, 179, 231, 275,
106, 268, 338].
По заявлениям А. Гитлера, основную пропагандистскую работу следует адаптировать к
уровню малообразованного, но многочисленного и
влиятельного в реалиях силовой политики (уличные акции, запугивание оппонентов, вооруженный
террор, военные действия и т.п.) рабочего класса,
который составлял социальную основу общества
того времени и должен был явиться "кулаком"
народных масс. Таким образом, первостепенная задача национал-социализма в первой трети ХХ века
– "завоевание немецкого рабочего" "для немецкой
нации", а "интеллигенция нужна" "лишь постольку,
поскольку она целиком поняла эту цель" [9, c. 340].
В следствие таких интеллектуальных, идеологических, морально-этических и социально-психологических установок, как системы координат мышления Гитлера, он и не заботился о каком-либо научном обосновании своих постулатов. А смысл
основных идей иллюстрируется им посредством
многократного, текстуально ретмичного повторения ряда аксиоматичных посылов. При этом, в излюбленном им стиле "оратора" все расистски-националистические размышления и констатации подаются им без ссылок на какие-либо известные в
науке или популярные в начале минувшего столетия авторитеты натуралистического пангерманизма
и германофильских расовых учений (например, О.
Аммона, М. ван ден Брука, Л. Вольтмана, М. Гранта, В. Ляпужа, Г. Клемма, Ф. Ратцеля, И. Ранке, К.
Хаусхофера, Х. Чемберлена и т.д.). Сама ж по себе
стилистика текста работы – это образец безапелляционности, которая не допускает никаких сомнений, оппонирования и свойственна типовому программно-предвыборному набору лозунгов-призывов
праворадикальных
националистических
партий. Главная же специфика и стилистика "Mein
Kampf" – самого известного в мире ефрейтора – отрицание значимости любой иной, чем его собственная политико-идеологическая и мировоззренческая
позиция, поскольку только она, по его устойчивому
убеждению, может и должна дать ответ на вопрос о
судьбах немецкой нации и человечества.
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Вне всякого сомнения, расистские и милитаристские предписания идеолога национального социализма для немцев и будущей "Великой Германии", с их арийскими амбициями и претензиями, –
антидемократичны, антигуманны и агрессивно-репрессивны по отношению ко всему "неарийскому
человечеству". Тогда как проект обустройства Европы и мира ориентирован исключительно на интересы процветания и господства "англо-саксонских
наций" вообще, а немцев в особенности. Историческим же предназначением всех остальных рас (составляющих их народов/наций), чему посвящена не
одна глава в "Mein Kampf", должно стать порабощение. Порабощение как минимум культурное и
политическое, а как их следствие – духовная деградация и положение раба. (И это, заметим, не наше
комментаторское аналитическое преувеличение).
Причем, в отношении ряда этнонациональных и социальных групп вообще предусмотрено такое "решение вопроса", которое предусматривало политику геноцида. В частности, уничтожение тех, кто
принадлежит к "такому народу как негры" или тех,
кто является неполноценным арийцем. Хотя, признаем, в своем манифесте "Борьбы" в 20-х годах А.
Гитлер пока еще не рисковал прямо и открыто заявлять о необходимости мер по жестокой правовой
дискриминации либо насильственной ликвидации
представителей низших рас либо "неполноценных"
из числа "чистокровных арийцев" с целью улучшения духовных и физических качеств этой расы.
Начало этому будет положено принятием расовых
законов на съезде НСДАП в 1935 году в Нюрнберге.
Но, конечно, уже "Mein Kampf" особый и масштабный акцент в деле "национального возрождения немецкого народа" и государственности Германии характеризует антисемитизм. Его "вирус" будущий вождь Третьего Рейха подхватил (по
данным некоторых современных исследователей) в
конце второго десятилетия ХХ века от американского промышленника Г. Форда). В результате
идейным кредо А. Гитлера стало убеждение, что
"без освобождения нации" от "еврейства" – "этого
смертельно враждебного окружения" – "попытки
возрождения немецкой нации совершенно бесцельны или даже враждебны" [9, с. 112-113].
Говоря о специфике гитлеровского употребления терминов необходимо отметить, что Гитлер не
только следует устоявшейся немецкой традиции
синонимизации понятий "нация" и "народ", но и в
значительной мере размывает смыслы-значения
обоих. Более того, в его лексическом аппарате такие термины как "нация", "народ", "народность",
"национальность", "группа племен", а нередко и
"раса", фактически используются как эквиваленты.
Хотя при этом, определяющими социальную природу любой национальной общности идеолог
нацизма считает расовые свойства. В частности, согласно его базовой аксиоме "арийская раса" представляет собой самостоятельный расово-биологический вид. Ее этническим стержнем является "германская нация", которую с арийцами "объединяет
общность крови и общность культуры" [9, с. 651].

Sciences of Europe # 50, (2020)
В тоже время, с сугубо научных (социально- и
политико-философских либо культурологических)
позиций дефиниция нации, предложенная в "Mein
Kampf", представляется совершенно теоретически
неубедительной, почти политически аморфной, во
многом созвучной формулировкам многих адептов
расовых учений начала ХХ столетия. Тогда как авторская Гитлерова новация заключатся лишь в том,
что этот идеолог и пропагандист национал-социализма, вопреки более чем вековой философско-исторической традиции его соотечественников [см.,
например: 4, с. 101-121; 6, с. 91-180; 7, с. 102-120]
(или же постулатам концепции нациогенеза, представленной Освальдом Шпенглером в "Закате Европы" [см., например: 14, с. 1130-1145; 2, с. 81-95;
4, с. 170-200; 5, с. 148-160], которого Гитлеру так и
не удалось склонить к сотрудничеству), идеолог
национал-социализма отказался интерпретировать
немецкую нацию/народ как языковую (в ее главных
признаках самоидентификации и возможной интеграции) общность и соответственно, выступил с
резкой критикой идеологемы «германизации», которая базировалась на популярной идее языковой
ассимиляции национальных меньшинств в тех государственных образованиях, где немецкая нация
была (стала бы) титульной (господствующей).
Например, об Австро-Венгерской империи и перспективах лишь языковой политики ее "германизации" он заявил: "Теперь приходиться считать
только счастьем, что этакая "германизация" Австрии в эпоху Иосифа II не удалась. Если бы она
удалась, то австрийское государство, вероятно, сохранилось бы, но только ценой снижения расового
уровня немецкой нации. В течение столетий в старой Австрии, быть может, и выкристаллизовался
бы известный инстинкт стадности, но само "стадо"
стал бы при этом на несколько ступеней ниже.
Народ – носитель государственной идеи в Австрии,
– быть может, и создался бы, но при этом неизбежно погиб бы народ – носитель культуры. Для
германской нации гораздо лучше, что этот процесс
смешения не совершился, хотя это и не было результатом благородной дальновидности, а только
результатом близорукой ограниченности Габсбургов. Если бы смешение это произошло, то едва ли
теперь можно было бы говорить об австрийских
немцах как о крупном факторе культуры". А все подобные рассуждения и умозаключения фактически
основаны на следующем гитлеровском понимании
природы национальной общности: "Народность
или, лучше сказать, раса определяется не общностью языка, а общностью крови. Из этого и вытекает, что о подлинной германизации можно было
бы говорить лишь в том случае, если бы в результате этого процесса можно было бы добиться того,
чтобы у побежденных оказалась германская кровь.
Но это невозможно. … В процессе смешения
наций особенный урон терпят культурные
силы. И это невзирая на то, что смешавшиеся будут говорить на языке прежней, более высокой
расы (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 387-388].
Тут сразу подчеркнем, что в социально-политической концепции и идеологических воззваниях
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А. Гитлера понятие "раса" и постулаты о биологически-натуралистической предопределенности расового неравенства представляют собой не только
аксиоматику либо своеобразные "священные догматы" для нового арийско-германского культа как
системы высших духовных ценностей "настоящего
немца". В доктрине нацизма они являются тем абсолютом веры, следуя которому, во-первых, выстраивается модель всемирной культурной, политической и экономической истории, а также нового
мирового порядка (по крайней мере – коренного переобустройства всей континентальной Европы).
Во-вторых, разработаны предписания и требования
идеологии "возрождения" и развития немецкого
государства и нации, с соответствующей для этого
"национальной" (националистически-шовинистической) идеей, однозначными мировоззренческими
установками по преобразованию сознания и всей
жизнедеятельности немцев для превращения их в
фанатичных борцов за мировое господство как
"высшей расы". В-третьих, разработан нормативноправовой и ценностный каркас программы деятельности Германской национал–социалистической рабочей партии. Именно ей отводилась главенствующая роль в создании – на базе собственных структур, определенных ее лидерами приоритетов
внутренней и внешней политики, уставных и подчеркнуто шовинистических, авторитарно-тоталитарных, вождистских принципов построения и
функционирования организации, а также ее идеологии – конституционного строя нового "органического народного", т.е. национал-социалистического
государства. В частности, характеризуя националсоциалистическое движение и партию в Веймарской Германии, Гитлер пишет: "Наше молодое движение по самой сущности своей и по формам своей
организации является антипарламентарным движением". Оно представляет собой "боевую организацию" со "средствами военной силы" и "определенным политическим верованием", "организацию, которая в своей законченности сама будет уже
представлять собой некое государство", в котором
роль церковных догматов "должны играть партийные принципы". Среди них структурно определяющий – "принцип безусловного авторитета вождя", к
роли которого "призван только герой". При этом:
"Одна из высших задач нашего движения заключается в том, чтобы дать победу этому принципу не
только в наших собственных рядах, но и во всем будущем государственном устройстве". Эффективным орудием самого национал-социалистического"
или "народнического" движения, а также идеалом
будущего немецкого "народного государства" (доктрина "Народ и отечество") признается исключительно тоталитарная модель. "…Мероприятия, которые мы предлагаем, – декларирует будущий
вождь Германии, – не ограничатся только государственным устройством, а должны будут проникнуть и во все остальное законодательство да и во
все области общественной жизни" [9, с. 213, 344345, 378-379, 382, 452, 536].
Реконструируя концептуальный каркас гитлеровского понимания сути и логики всемирной и
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германской истории, генезиса культуры, природы
рас и наций лаконично воспроизведем постулаты
"Mein Kampf". Их можно свести к набору из нескольких очень часто повторяющихся в тексте работы утверждений.
Так, главная аксиома-предписание А. Гитлера
гласит: "Проблема расы дает нам ключ к пониманию не только всего хода мировой истории, но и
всего развития общечеловеческой культуры вообще". Ибо: "Только проявления инстинкта сохранения рас имеют всемирно историческое значение
– как положительное, так и отрицательное". Вторая констатирует, что "свойство расы вечно.
Нужны только соответствующие внешние условия,
чтобы оно могло практически проявиться". Третья
постулирует: "Для образования более высоких
культур было совершенно необходимо наличие более низких рас". И наоборот, на ключевой вопрос
собственной "философии истории" о том, "для чего
же были нужны ариям низшие расы" А. Гитлер без
гуманистической затейливости отвечает: "Не будь
их, нечем было бы заменить недостаток технических средств, без которых более высокий уровень
развития вообще был бы невозможен. Первые ступени человеческой культуры больше опирались на
использование физической силы низших рас людей, нежели на использование физической силы
укрощенных животных. Только после того, как создалось рабство подчиненных рас, аналогичная
судьба начала постигать также и животных, а вовсе
не наоборот, как думают многие". Четвертая базовая идея декларирует, что "общей предпосылкой
здорового духовного развития является чистота
расы", а высшей расе, творцу культуры – арийцам
(соответственно ее главному элементу – немецкой
нации) должен принадлежать весь мир. С этим постулатом "Mein Kampf" коррелируется германоцентричная – популярная еще во времена Й. Гердера и
концептуально разработанная в философии истории Г. Гегеля – модель всемирно-исторического
прогресса и развития культуры. "Наша современная борьба, – заявляет Гитлер, – есть борьба за тысячелетнюю культуру. Древние греки и древние
германцы работали над одним делом. И мы никому
не должны позволить теперь разорвать это расовое
единство". Пятая аксиома гласит: "Природа не любит помеси рас. … Им не хватает не только качеств
более высокой из смешавшихся рас, им не хватает
не только единства крови, но и единства воли и
единства жизненной энергии вообще". К тому же,
природа "ограничивает способность к размножению у смешанных наций. Таким путем она вообще
мешает дальнейшему размножению скрещивающихся народов, и дело может дойти до полного вымирания". Но самое главное: "Такая смесь не даст
нам человека, способного быть носителем культуры или, лучше сказать, основателем культуры,
творцом культуры"; "смесь создает только большое
стадо, большую бесформенную массу стадных животных". И если такое произойдет, то "историческую миссию человечества можно считать поконченной". Поскольку закономерно, что: "единая раса
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устоит в борьбе, а смешанная при тех же обстоятельствах погибнет", т.к. "всякое расовое смешение
раньше или позже неизбежно приводит к гибели
того потомства, которое получилось в результате
смешения". Но! "Если только более высокая раса, –
провозглашает А. Гитлер, – хотя бы частью сохранилась в чистом виде на земле", то сохраняется "гарантия постепенного естественного процесса возрождения". И наоборот: "Единственной причиной
отмирания старых культур было смешение крови и
вытекающее отсюда снижение уровня расы". Шестая теоретическая константа гитлеровской доктрины сводиться к утверждению о том, что субъектом культуры (которая толкуется им весьма описательно и утилитарно, в некоторой мере, в
традициях французского словоупотребления термина "цивилизация", через признание главным ее
стержнем "научно-технической работы") является
раса и ее лучшие элементы. "Главным фактором
культуры", постоянно подчеркивает автор "Mein
Kampf", "является исключительно наличие расы,
способной стать творцом культуры", а в рамках
расы – "творческой силе отдельной выдающейся
личности". С вышеупомянутым постулатом непосредственно связана следующая аксиома идеолога
истинного, как он себя позиционировал "народничества" ("фелькише") и национал-социализма, которая без каких-либо доказательств императивно
предписывет, что к числу подлинных творцов культуры и сильной государственности принадлежит
лишь арийская раса (в ее ином, причем, крайне редком обозначении Гитлера, – "арийские народы Европы и Америки"). "Было бы совершенно праздным
занятием спорить, – многократно повторят он, – о
том, какая раса или какие расы были первоначальными носителями всей человеческой культуры. …
Все то, что мы имеем теперь в смысле человеческой
культуры, в смысле результатов искусства, науки и
техники – все это является почти исключительно
продуктом творчества арийцев. … И в прошлом
именно арийцам принадлежала эта самая высокая
роль, т.е. что арийцы явились основоположниками
человечества", они "создали фундамент и стены
всех человеческих творений", сформировали все
основополагающие "планы человеческого прогресса". А все подобные Гитлеровы посылы завершаются вполне типичным для его концепции и
идеологических предпочтений выводом о том, что
только от арийцев и "зависит существование всей
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нашей культуры". "Пусть на земле, – пишет он, –
существуют сотни самых образцовых государств,
но если бы вымерли носители культуры – арийцы,
то на земле не осталось бы никакой культуры,
сколько-нибудь соответствующей духовному
уровню ныне существующих наиболее культурных
народов". Расовообразующим ядром ариев проповедник нацизма называет немцев. В массе же самого немецкого "народного организма" "главное
сокровище", согласно его убеждениям, представляют северогермацы, якобы сохранившие наибольшую чистоту арийской крови [9, с. 288-289, 294295, 381, 339, 389-390, 396, 399-401, 407, 423, 448,
651].
На своей мифологеме об арийцах как единственном творце культуры человечества автор
"Mein Kampf" выстраивает иерархию и типологию
всемирно-исторической роли рас и составляющих
их народов. Их всех он подразделяет на три основные группы. Первая – "истинные основатели культуры". Конечно же – это арийцы. Вторая – ее "носители". Например, японцы или китайцы. И третья – "разрушители культуры" или же "народытрутни". Для А. Гитлера это, главным образом,
евреи, которые "никогда не имели своего государства", а по этой причине "никогда не имели собственной культуры". Тогда как их "внешняя культура" – это не более чем "извращенная ими культура других народов". Как раса они –
олицетворение мирового зла, ибо "всеми средствами стараются" "разрушить расовые основы
того народа, который должен быть подчинен их
игу", хотя и "всегда будут господствовать только
над народами, потерявшими чистоту крови". Но
главное убеждение идеолога национал-социализма,
определяющее весь способ его мышления – евреи
повинны во всех грехах и трагических последствиях культурного и политического развития мира
и, особенно, Германии, т.к. любыми средствами
стремятся к "созданию диктатуры интернационального финансового капитала еврейства"2. А поэтому
их (гитлеровский излюбленный ярлык – "вшивых
евреев") попытке "завоевания мира" надо решительно противостоять. [9, c. 289, 299-327, 352-354,
454].
По многочисленным оценкам вождя националсоциалистов в Германии, все те народы и расы (которые принадлежат к группам "носителей", "паразитов" и "разрушителей" культуры) лишь наложили

Формально гитлеровская оценка "еврейского национального духа" созвучна некоторым идеям видных представителей немецкой политико-философской мысли.
Так, еще в статье "К еврейскому вопросу", написанной
молодым евреем (или, по П. Джонсону, "раввином-беглецом", своеобразным "нееврейским евреем" и "антисемитом", а также творцом "теоретического антисемитизма")
[См.: 11, с. 398-406, 511-515] К. Марксом в 1843 году
было дано обоснование идее, согласно которой "денежное мышление" составляет сущность "еврейства". "Торгашество" – это его "мирской культ", а "деньги" – "мирской бог", – констатировал основоположник марксизма
[12, с. 408-411]. Иди же О. Шпенглер в "Закате Европы"
(особенно во 2-м его томе опубликованном в 1922 году),

решительно отбросив в своем анализе свойств еврейской
нации такой "бессмысленный ярлык" как "арийцы" и "семиты", "позаимствованный из языкознания", отстаивал
точку зрения, что "евреи" – это не расовая или этно-конфессиональная общность, а фактически особая каста, что
образуется представителями любой из старых магических наций ("любой другой в арабской культуре"), обитающих в среде народов других культур (в том числе и в
западноевропейской или фаустовской) и обладающих
уже стадиальным "цивилизационным холодным умом и
безжалостной деловой хваткой". А главное, что их характеризует, – это "денежное мышление" и общественный
статус в виде финансово-экономической власти [См.,
например: 14, c. 1070–1075, 1081-1086].
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на здание мировой культуры только "свой отпечаток". Их созидательное влияние проявилось не более чем во "внешней форме и окраске", а культурно-историческая миссия ограничилась "выполнением планов" предначертанных арийцами.
Причем, по Гитлеру, сама способность быть хотя
бы "носителями культуры" свидетельствует не более чем о возможности "развиваться в сторону общечеловеческого прогресса, только усваивая европейскую и американскую (т.е. арийские, по Гитлеру, – В. В.) технику и науку". Да и вообще, само
такое развитие возможно лишь при том условии,
что воздействие "арийской культурной волны" будет непрерывным. В тоже время, любую неарийскую расу (и принадлежащие к ней нации) и ее
культуру – когда она "утеряет основное творческое
расовое (арийское. – В. В.) ядро" или "остатки крови
прежних владык" – неизбежно ждет стагнация. В
дальнейшем, несомненный цивилизационный итог
– полная культурная и государственно-политическая деградация [9, c. 289-291, 299-330, 352-354,
375, 454]3.
В контексте вышеприведенных заявлений и
концептуальных постулирований наглядным примером гитлеровских обобщений и прогнозов может
послужить размышления в которых, с одной стороны, объединены и базовые аксиомы о значении
расового неравенства, и панегирики в отношении
роли германского "ядра" в истории российской государственности, и указаны причины ее взлетов, и
очерчена специфика главных факторов неизбежного краха СССР. А с другой стороны, с позиций
расовой модели декларируется ярый антисемитизм.
"Когда мы говорим о завоевании новых земель
в Европе, – пишет А. Гитлер, – мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей
подчинены.
Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма (понятого Гитлером как
порождение "марксизма и еврейства". – В. В.),
судьба лишила русский народ той интеллигенции,
на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила
залогом известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу
и крепость русскому государству. Всем этим
Россия обязана была германским элементам –
превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть
германские элементы, действуя внутри более
низкой расы. Именно так были созданы многие
могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов
стояли германцы, превращались в могущественные
государства и затем держались прочно на ногах,
пока сохранялось расовое ядро германцев. В тече-
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ние столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца.
Место германцев заняли евреи. … Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее
ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К
этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом
России как государства. Судьба предназначила
нам быть свидетелем такой катастрофы, которая
лучше, чем что бы то ни было, подтвердит, безусловно, правильность нашей расовой теории (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 665].
Отметим, что в "Mein Kampf" мировоззренческие идеалы и предписания нацистской веры для
немцев непосредственно увязаны А. Гитлером с его
постулатом, провозглашающим: "Попробуйте
устранить роль арийской расы на будущие времена
и, быть может, уже всего через несколько тысячелетий земля опять будет погружена во мрак, человеческая культура погибнет и мир опустеет". А
также с аксиомой, которая гласит: "Закон природы
заключается в том, что более сильное должно побеждать более слабое и тем содействовать совершенствованию более сильного". Однако, что же в
рамках таких установок предлагается неарийцам?
А рекомендация идеолога национал-социализма до
банального проста: "Человек, не понимающий законов расового развития и пренебрегающий этими
законами, сам себя лишает счастья, которым он мог
бы воспользоваться. Такой человек мешает победному шествию лучшей из рас и тем самым уничтожает основную предпосылку всякого человеческого прогресса". К тому же, подчеркнем, что в
этом случае А. Гитлер не просто переносит на социальное бытие, общественную жизнь, на ход всемирно-исторического процесса человеческого развития и включает в нравственные императивы
смыслы идей вульгарно понятого им природного
закона "борьбы за существование" как "положительного" проявления "расового инстинкта сохранения" и еще старого ницшианского понятия "воли
к жизни". Он (своеобразный анти-Гердер). Настаивает на абсолютной моральности права более сильного народа/расы подчинять себе и властвовать над
более слабыми. И наоборот, высшей ценностью,
"этической идеей" для "низшей расы" считает покорность и помощь более сильной расе в ее борьбе
за "подчинение ей худшей и более слабой расы".
Причем тот из представителей худшего этнорасового сообщества, "кто подымает руку на высшее
воплощение подобия Божия на этой земле (т.е.
арийца, читай – немца. – В. В.), тот восстает на
всеблагого Творца всех чудес на земле", чем, собственно, и совершает "самое большое преступление". Он способствует "изгнанию нашему из рая",
противодействует "велениям природы", "которая
одна только ведет к высшему совершенству и одна

Что касается славян (по Гитлеру – расы, "чуждой германской" и стоящей на "более низкой ступени развития"),

то в тексте "Mein Kampf" они почти не удостоены внимания. За редким исключением – поляки и русские, и их
государственность.
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только способна содействовать победе лучшей
расы, которая должна владеть всей землей". В общем, все приведенные идеи подчинены главному
пангерманскому нацистскому моральному предписанию: "Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете.
Нация, которая предается этим грехам обречена
(выделено нами. – В. В.)" [9, с. 249, 288-289, 295,
350-351, 381-382].
Дополнительным
идейным
наполнением
нацистского концепта "борьбы за существование" и
национал-социалистического "гуманизма", становиться гитлеровская формулировка основного закона истории человечества. Согласно ей существование "целиком подчинено железному закону необходимости, сохранению права на победу за более
сильным и более высоким", а тот "кто хочет жить,
тот должен бороться, а кто в этом мире вечной
борьбы не хочет участвовать в драке, тот не заслуживает права на жизнь". Отсюда следует, что "если
нация не борется за свое существование, то она не
настолько велика чтобы существовать в этом мире"
и если "окажется, что тот или другой народ в своей
борьбе за права человека (т.е. самовыживание. – В.
В.) потерпел поражение, то это значит, что он был
слишком легковесен и недостоин сохраниться как
целое на земле". "Для трусливых народов нет места
на земле" – таков окончательный вывод-лозунг А.
Гитлера [9, с. 95, 258, 288].
По сути, в рамках традиционного дискурса
немецкого политико-философского мышления по
поводу проблемы выбора стратегии и идеологемы
бытия народов: "вечный мир" (И. Кант) либо "бесконечная война" (Г. Гегель) Гитлер однозначно занимает сторону последнего. "Никто не может сомневаться в том, – заявляет он, – что нашему миру
еще придется вести очень тяжелую борьбу за существование человечества. В последнем случае всегда
побеждает только инстинкт самосохранения. Под
давлением этого инстинкта вся так называемая человечность, являющаяся только выражением чегото среднего между глупостью, трусостью и самомнением, тает как снег на весеннем солнце. Человечество стало великим в вечной борьбе – человечество погниет при существовании вечного
мира". В контексте приведенной установки идеолог немецкого нацизма формулирует и свое понимание смысла и роли миролюбия и человеколюбия.
"Идеи гуманизма и пацифизма", заявляет он, "будут вполне у места тогда, когда вышестоящая
раса предварительно завоюет весь мир и в самом деле станет господствовать над всей землей.
… Итак – сначала борьба, а потом может быть
пацифизм (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 135, 287].
Для самой же немецкой нации А. Гитлер предлагает моральную апологию любых захватнических войн. "Не надо допускать до того, – пишет
он, – чтобы современные политические границы
затмевали нам границы вечного права и справедливости. Если верно, что наша планета обладает достаточным количеством земли для всех,
то пусть же нам дадут то количество земли, которое необходимо и нам для продолжения
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жизни. Конечно, никто не уступит нас земель
добровольно. Тогда вступает в силу право на самосохранение нашей нации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего нельзя получить добром, то приходится взять силой кулака
(выделено нами. – В. В.)". И, наоборот, "если бы
наши предки в прошлом выводили свои решения из
тех же пацифистских нелепостей, которыми мы руководствуемся теперь", то в таком случае "немецкой нации в нынешнем смысле слова и вообще не
было бы в Европе" [9, с. 139].
Фактически, в своем проекте "возрождения
немецкой нации" А. Гитлер полагается на установки доходчивой и однозначной логики безальтернативности: либо духовный расцвет арийцев,
прежде всего, германце (что означает их культурное и государственно-политическое мировое господство); либо их расовое вырождение, культурный и политический упадок. И опять же, в традиции немецкой философской мысли (Й. Гердер, Й.
Фихте, Г. Гегель) [см., например: 7, с. 105-116; 102130, 6, с. 141-142], первопричиной регресса германцев идеолог нацизма признает негативные свойства
их духа, национального характера. Так, если в
начале исторического процесса арийские народы –
особенно "единокровный народ" немцев – отличал
"идеализм", понятый Гитлером как "инстинкт самосохранения", основанный на сознательном "подчинении интересов и всей жизни отдельного лица интересам и всей жизни общества", как "готовности к
личному самопожертвованию" и "добровольному
признанию преимуществ более сильного". То в
эпоху Нового времени в немецком народе, считает
бывший фронтовик, в силу интенсивного "вливания чужой крови", в инстинкте самосохранения, в
национальном духе произошли радикальные перемены. А именно, наступило господство "сверхиндивидуализма". Наряду с ним в национальном характере немцев возобладал меркантилизм и пацифизм, ослабли "здоровый инстинкт стадности" и
"чувство национальной гордости", проявился "недостаток силы воли, силы решимости, энергии и
смелости", "веры в величие нации" [см., например:
9, с. 296, 298, 388, 395, 426-427, 432, 438].
С целью устранения отмеченных негативов
национал-социалистический вождь провозгласил
первоочередной задачей такой путь "возрождение
немецкой нации", для которого "общей предпосылкой здорового духовного развития является чистота
расы". В свою очередь для реализации этой "повелительной необходимости" ставятся задачи: "оздоровление национального инстинкта самосохранения" (прежде всего – "возрождение инстинкта к политическому
самосохранению");
решение
"проблемы самоутверждения нации" и "защиты
государства"; "возвращения единой воли народа";
усиление "моральной силы сопротивления". А
главным инструментом и способом духовного возрождения германской нации и государственности
объявляется переход "на точку зрения крайнего
национализма", "завоевание под знамя националь-
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ной идеи самых широких слоев народа", "возрождение полной солидарности нации" как "единокровного народа" [9, с. 332-338, 395, 407, 409].
В результате, общая система национал-социалистических моральных установок и картина пангерманской политики рисуется следующим образом: "Если бы в ходе исторического развития
немецкий народ обладал таким же прочным единством, как остальные народы, то Германское государство ныне, безусловно, господствовало бы над
всем земным шаром. Ход мировой истории в этом
случае был бы совершенно другой. … Только тогда
могли бы мы добиться действительно прочного
мира, ибо мир, основанный на победах меча, куда
прочнее, нежели "мир", выклянчиваемый слезоточивыми старыми бабами пацифизма; только такой
мир был бы прочен и только такой мир поставил бы
весь земной шар под руководство народа-господина, способного обеспечить высший расцвет культуры" [9, с. 395].
II
Среди аксиоматических постулатов "Mein
Kampf", непосредственно относящихся к проблемам государственности и конкретной политики,
представляют интерес не только расово-культурологические умозаключения А.Гитлера либо его рассуждения, связанные с вековыми традициями
немецкой философии политики и теории государства и права, но и те новации, которые инициированы идеологическим и институциональным возникновением и утверждением доктрины националсоциализма и фашизма.
Тут отметим, что в условиях послевоенной "катастрофы Германии" начала 20-х годов минувшего
столетия А. Гитлер заявляет в "Mein Kampf" о
насущной потребности в "возникновении нового
учения о государстве", которое "в свою очередь
само должно было стать составной частью нового
мировоззрения". Свое же толкование сущности и
функций государства он базирует на критической
оценке предшествующих концептов. Однако, принимает во внимание, главным образом, не те классические теоретические модели происхождения и
сущности государства, которые были разработаны
предшествующей философской и политической
наукой Нового времени, а те, что, по сути, соответствуют лишь этатистской разновидности интерпретации национальной общности, что сформировалась в западноевропейской общественно-политической мысли второй половины XVII – начала XIX
веков [см., например, 6, с. 60-91; 2, с. 131-142]. Так,
он выделяет три основных точки зрения или
группы концепций. Первая из них (по его мнению
"наиболее многочисленная"), "под государством
понимает просто более или менее добровольное
объединение людей под эгидой одной и той же правительственной власти". Вторая (не столь распространенная) "не довольствуется" признанием того,
что государство это "такое-то и такое-то количество граждан", которое "живет под эгидой одной
правительственной власти, но требуют еще одинаковости языка, исходя при этом, правда, только из
административно-технических
соображений".
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Наконец, третья теоретическая позиция усматривает в государстве "средство к завоеванию определенных политических позиций для народа, объединенного одним языком и являющегося главным носителем государственной идеи". Хотя и в данном
концептуальном случае "стремление к тому, чтобы
в государстве существовал единый государственный язык, определяется у этих людей тем, что на
этих путях они рассчитывают добиться расширения
территории и увеличения политической власти своего государства. Но рядом с этим ими руководит
еще и то в корне неправильное мнение, будто через
влияние языка вообще возможно проникнуть в новые территории и "национализировать" их" [9, с.
384-386].
Общим же недостатком выделенных трех
групп "воззрений" на происхождение и сущность
государства А. Гитлером называется то, что все они
опять-таки "объединяются непониманием той главной мысли, что все развитие культуры обусловливается прежде всего расой и что поэтому главнейшей задачей государства должно являться сохранение расы, улучшение расы, от чего прежде всего и
зависит весь ход развития человеческой культуры"
[9, с. 388-389]. А определяющая установка понимания им государства методологически ориентирует
на "строжайшее разграничение" этого феномена, с
одной стороны, и расы, с другой. Так, в духе гегелевской традиции интерпретации государства (однако фактически заменив в роли субъекта государственной власти народ на расу-нацию) он подчеркивает, что это образование есть лишь некая
"форма" [См.: 8, с. 37-38, 48]. Оно своеобразный
"сосуд", "живой организм" как "воплощение инстинкта самосохранения, заложенного в народе", а
не "механизм определенной организации", не "формально-механическое учреждение". И наоборот, этнорасовая общность – это "содержание сосуда",
высшая цель служения, под которой следует понимать "суверенные интересы нации, народа" [9, с.
388-389, 392, 397, 581].
Дополнительно необходимо отметить, что с
позиций расовой теории А. Гитлер также критикует
и такие популярные в начале ХХ века представления о происхождении и сущности государства, как
марксистская и буржуазно-демократическая, поскольку, по его убеждению, они "насквозь отравлены теми же самыми ядами". "Современный ходячий взгляд на роль государства, – указывает
идеолог национал-социализма, – заключается в
том, что государство ничего общего не имеет с
расовыми предпосылками (выделено нами. – В.
В.). За государством, правда, признается определенная творческая и культурная сила, но в нем
больше всего видят продукт определенных хозяйственных необходимостей, в лучшем случае – естественный результат стремлений определенного человеческого конгломерата к расширению своей политической власти". Но опять-таки, как идеолог
нацизма и расового элитизма, он тут же подчеркивает, что "такой взгляд в своем логическом развитии ведет не только к отрицанию расового фактора,
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но и к недооценке роли личности". Он ведет к "отрицанию роли различных рас в деле развития культуры" [9, с. 380-381].
Что же касается противоположности между
сторонниками марксистской и буржуазно-демократической идеологем или политических доктрин в
понимании социально-политических основ и субъекта суверенности государственной власти, то они,
убежден автор "Mein Kampf", всего лишь в следующем: "Вся разница в том, что буржуазия верит в
возможность господства одних групп людей (буржуазии), в то время как марксизм стремится к тому,
чтобы отдать всю власть в руки другой группы – евреев". Вообще Гитлер, который по его собственному признанию "из расслабленного "гражданина
мира" стал фанатиком антисемитизма", в своей
"борьбе за уничтожение еврейства" стал "бороться"
как "за дело Божее". Потому, объявив "главным вопросом, имеющим решающее значение для судеб
всей германской нации вопрос об уничтожении
марксизма", осудил не только его политическую
доктрину, но и базовые социально-философские
постулаты его теоретической модели исторического процесса. "Еврейское учение марксизма, –
подчеркивает он, – отвергает аристократический
принцип рождения и на место извечного превосходства силы и индивидуальности ставит численность массы. … Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он оспаривает значение народности и расы и отнимает таким образом у
человечества предпосылки его существования и его
культуры" [9, с. 64-65, 157, 381].
Сам автор немецкой национал-социалистической, нацистской доктрины, в отличие от идейнотеоретических установок как марксистов, так и революционных идеологов буржуазии XVIII – первой
половины ХІХ веков, и в противовес идеям социалдемократов либо "либерально-космополитического" толкования источников и сути государственной власти, требует признать государство главным
орудием и слугой рас в их бескомпромиссной
борьбе друг с другом. "…Народническое (фелькиш) миросозерцание, – подчеркивает он, присвоив
себе право быть единственно правильным представителем этого многовекового идейного течения в
Германии, – главную роль признает за расой.
Народничество принципиально видит в государстве только средство к цели, саму же цель видит в
сохранении расовых основ человечества. Народничество таким образом, ни в коем случае не верит в
равенство рас. Оно знает, что расы различны между
собой, что расы делятся на низшие и высшие и что
наша задача на земле – помогать победе лучшей,
более сильной расы, которая должна подчинить
себе худшую и более слабую расу". Более того
"народничество" (в лице, безусловно, национал-социалистов) будет внедрять свою особую идею справедливости, поскольку "откажет в праве на существование и любой этической идее, если только эта
последняя представляет собой какую-либо угрозу
расовой жизни, носительнице самой высшей этики.
Ибо в онегритянившсмся мире ублюдков (в каче-
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стве примера ссылается на результаты иммиграционной политики Франции. – В. В.) все человеческие
понятия о прекрасном и возвышенном, все человеческие представления об идеальном будущем были
бы навсегда потеряны" [9, c. 381].
В конечном итоге, декларируя в "Mein Kampf"
"правильный взгляд" на природу и функциональное
предназначение институционализированной политической власти идеолог нацизма делает окончательный вывод, что хотя "без государства нет высокой человеческой культуры", поскольку определяющим
фактором
"последней
является
исключительно наличие расы, способной стать
творцом культуры", тем не менее машина государственной власти всегда представляла и представляет "могучее орудие в великой и вечной борьбе за
существование" и "выражение общей воли к сохранению жизни". Таким образом, пусть "не само государство создает определенную ступень культуры", тем не менее оно выполняя свои основные
функции по "сохранению чистоты расы" и ее "основного ядра" ("наиболее ценные в расовом отношении элементы" для "физического и духовного
развития"), поддерживает достигнутую расойнацией "ступень культуры", "обеспечивает развитие тех сил, которые заложены в расе". В целом, по
Гитлеру, "государство является народным организмом, а не организмом хозяйственным". "Важнейшей предпосылкой" его "образования и сохранения
является наличие определенного чувства общности, основанного на принадлежности к одинаковому роду и виду, наличие готовности всеми средствами бороться за сохранение этой общности" [9,
с. 152-153, 389-392, 403-404, 442].
В контексте критики теорий государства и пропаганде своих национал-социалистических взглядов на идеал будущего "народного государства", а
так же его права на экспансию и колониальные завоевания, А. Гитлер особый акцент делает на отрицании роли экономических и территориальных
предпосылок и детерминант образования и функционирования института государства. В частности,
предлагая свою трактовку признаков государства,
он заявляет, что оно "является совокупностью физически и духовно равных человеческих существ,
совокупностью, ставящей своей задачей как можно
лучше продолжать свой род и достигнуть целей,
предназначенных ему провидением. Цель и смысл
существования государства – только в том, а не в
чем-либо другом. Хозяйство является при этом
только одним из многих подчиненных средств, необходимых для достижения указанных целей". Таким образом, лишь исходя из данной идеи и "можно
понять, почему государство как таковое вовсе не
имеет своей необходимой предпосылкой ту или
другую территориальную ограниченность. Эта
последняя характерна только для тех народов,
которые хотят собственными силами обеспечить пропитание своих жителей, т.е. готовы
своим собственным трудом обеспечить свое существование (выделено нами. – В. В.)". Да и вообще, заявляет Гитлер: "Природа не признает политических границ". Повторяя известную истину, но
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добавляя к ней германские геополитические претензии, он пишет: "Как границы Германии являлись
и являются случайными, так случайны и границы
других народов. Границы всех государств являются
только результатом политической борьбы, результатом данного соотношения сил. Только безыдейные и слабоумные люди могут считать, что те или
иные государственные границы на нашей земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям. На самом деле все границы
только временны. Это только пауза перед тем
как наступит новая борьба за переделку границ.
Сегодня эти границы кажутся незыблемыми, а
уже завтра они могут быть изменены". Ибо, в конечном счете, "право данного завоевателя основано только на его силе (выделено нами. – В. В.)",
а потому нет и не может быть никаких моральных или политико-правовых предписаний в отношении суверенитета государств, их территориальной целостности или неприкосновенности государственных границ. И наоборот, "восстать
против" сложившегося территориально-государственного размежевания, существующих границ
любой державы – "законное право" немцев [9, с.
134, 151-152, 663].
Предлагая свою модель обустройства национал-социалистического, "народного государства"
А. Гитлер не только отвергает принципы парламентаризма, демократического политического режима,
но и выступает против республиканской формы
государственной власти. Особенно неприемлемы
для него политические порядки Веймарской республики, которую он называет "еврейско-демократическим режимом, ставшим настоящим проклятием для немецкого народа". Кроме того, полагаясь
на собственные политико-идеологические убеждения лидер национал-социалистов пытается доказать, что форма государственного устройства "не
имеет принципиального значения" и ее выбор "целиком зависит от практической целесообразности".
А при возникших на тот момент насущных социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических проблем, он ратует в "Mein Kampf" за сохранение федеративного устройства в Германии.
Именно такие политические реалии, полагает будущий вождь Рейха, способны противостоять республиканской централизации жизнедеятельности
немецкой нации, якобы проводимой в начале 20-х
годов ХХ века только лишь в интересах "пресловутой политики выполнения" (выплаты репараций4,
существенного ограничения типов вооружения
(броне-танкового, авиационного, военно-морского)
и численного состава, а также допустимого ранга
военнослужащих в армии и т.п.) и не дают возможность противодействовать сохранению "рабской зависимости" Германии "от интернационального капитала" [9, с. 346, 576, 579].
Кроме того, особенности гитлеровских взглядов на природу и типологию государств в "Mein
Kampf" проявляются через ответ на вопрос об их
Кстати, ФРГ закончила выплачивать репарации за поражение еще в Первой мировой войне только в 2010 году.
4
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происхождении. "Вечной истиной, – утверждает А.
Гитлер, – остается следующее: никогда еще в истории ни одно государство не было создано мирной
хозяйственной деятельностью; государства всегда
создавались только благодаря инстинкту сохранения вида, независимо от того, определялся ли этот
инстинкт героической добродетелью или хитрым
коварством; в первом случае получались арийские
государства труда и культуры, во втором случае –
еврейские паразитарные колонии". Их идеолог
нацизма характеризует в духе шпенглеровского
"Заката Европы", утверждая, что это "государство в
государстве", которое "никогда не было территориально ограничено" и "контрабандно" выдавало себя
"за религию". Хотя, на самом деле, пишет он, "религия Моисея есть не что иное, как учение о сохранении еврейской расы" [9, с. 158, 152].
Согласно Гитлеру (который провозглашает:
"Одна кровь – одно государство"; "Германизировать можно только землю, а не людей"), цель завоеваний в Европе – захват территории для дополнительного расселения немцев, которое обеспечит в
дальнейшем возможность их политической и хозяйственной целостности, национального единства
и условий для возрождения, интенсивного развития
и мирового господства. При этом, государство, подчеркивает он, "должно учредить специальные "расовые" комиссии, и только они могут выдавать разрешение на переселение в эти новые земли. Комиссии должны при этом исходить только из того,
насколько чиста в расовом отношении кровь данного переселенца. Только так можем мы постепенно создать вокруг государства кольцо колоний,
все жители которых являются людьми одной чистой расы, и только так можем мы содействовать
совершенствованию расы". В целом, же задача германского государства заключается не в том, чтобы
"германизировать" другие расы посредством политики их языковой ассимиляции (т.к. – по Гитлеру –
это будет на самом деле самой настоящей "дегерманизацией"), а в том, чтобы "охватить собой всех
немцев" и "не только собрать и сохранить, но постепенно помочь занять господствующее положение" "наиболее ценным в расовом отношении элементам" [9, с. 7, 386-397, 396-397, 404-405].
В общественно-политической и гражданскоправовой сферах обустройства будущей Германии
А. Гитлер усматривал задачу народного, националсоциалистического государства в том, чтобы ввести
жесткую стратификацию населения (позднее, по
ряду признаков, ставшую некоторым прообразом
модели разделения людей на "граждан" и "неграждан" в некоторых постсоветских республиках).
"Наше будущее народническое государство, –
настаивал он, – введет подразделение жителей
страны на три класса: граждане, подданные и
иностранцы". Таким образом: "Самый факт рождения в данном государстве будет принципиально
обеспечивать только право подданства. Поддан-
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ство, как таковое, не дает еще права занимать общественные должности и участвовать в политической
деятельности. Ни активного, ни пассивного избирательного права! Государство проведет тот принцип, что в документах каждого подданного будет
ясно говориться о том, к какой расе и национальности он принадлежит". И снова, главная задача означенных требований гражданско-правовой
и политической стратификации – "воспитать из
подданного верного сына своей нации и расы". А
главное средство такого воспитания, прежде всего
для мужчин, – "воинская служба", через которую
"будет проходить каждый немец". В отношении
же немецких женщин-ариек "Mein Kampf" прямо
предписывает: "Немецкие девушки являются
лишь подданными и права гражданства будут
получать только после замужества (выделенноео
шрифтом нами выше. – В. В.). Но женщинам, живущим своим собственным трудом, в известных случаях (конкретно не оговаривается. – В. В.) могут
быть предоставляемы гражданские права и независимо от замужества". Последнее, для А. Гитлера,
имеет принципиальное значение, т.к. главное предназначение женщины в национал-социалистическом государстве – быть "настоящей матерью",
чтобы "рожать новое поколение здоровых мужчин"
[9, с. 410, 441-442].
Согласно убеждениям Гитлера, общественнополитический строй и институты государственной
власти обязаны отвергнуть принципы западной,
представительной демократии и парламентаризма
и воплотить нормы радикального элитизма ("аристократический принцип"), вождизма и тоталитаризма. Поэтому: "Начиная с общины и кончая главными руководящими органами государства, нигде
не будет представительных органов, которые что
бы то ни было решали по принципу большинства".
Национал-социалистическое, фашистское государство внедрит принцип "сочетания абсолютной ответственности с абсолютной властью" ("власть
каждого вождя сверху вниз и ответственность
перед вождем снизу вверх"), что институционально будет представлять собой "отборную
корпорацию вождей". При этом национал-социалистическая партия "принципиально берет себя
право навязывать свои принципы всей германской
нации", не останавливаясь перед границами тех или
других отдельных государств Германии" [9, с. 450452, 583].
Таким образом, даже в контексте сказанного
очевидно, что в силу антизападничества, откровенного неприятия демократии, жесткого требования
социально-политической и гражданско-правовой
иерархизации немецкого общества ("применения
аристократического принципа внутри самого
народа"), гитлеровская модель национальной общности не предполагала создания политической или,
в иных терминах, гражданской нации (в современных, общепризнанных смыслах-значениях такого
национально-государственного образования, которое понимается как добровольная ассоциация, политико-правовое сообщество равных в правах и
свободах жителей страны; как совокупность всех
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граждан, что обладают внутренним и внешним суверенитетом государственной власти, определяют
ее политику и на различных уровнях осуществляют
политическое самоуправление) [см., например: 1, с.
5-17; 2, с. 296-330, 10, с. 8-11; 16, с. 225-237; 17, с.
365-380].
Среди характерных признаков "идеальной модели" национал-социалистического государства
весьма показательны и те, что заявлены в "Mein
Kampf" посредством декларации задач и функций
по социализации и организации жизнедеятельности
немцев в будущем государственном обустройстве
Германии. Это, прежде всего, (за исключением
псевдосоциалистических нормативно-ценностных
предписаний в отношении разделения труда и вознаграждении за его результаты) следующие расовоселективные и пропагандистско-агитационные
меры: "положить конец всякому дальнейшему смешению рас"; "поддержать наиболее ценные в расовом отношении элементы", "повышать их размножение" и "обеспечить им соответствующую роль в
практической жизни"; "позаботится о том, чтобы
потомство производили только люди здоровые", а
потому "объявит ребенка самым ценным достоянием народа" и "поставит институт брака на такую
высоту", чтобы "давать потомство людей, являющихся образом и подобием божиим, а не потомство, состоящее из помеси человека и обезьяны". И
наоборот: "Кто в физическом и моральном отношении недостаточно здоров, тот не смеет увековечивать свою болезнь в организме своего ребенка".
Среди предложенных мер и такие: "воспитать достойных носителей идей государства", для чего
"написать такой курс истории, в котором доминирующее положение займет расовая проблема" [9, с.
401-405, 408-416, 421, 426-427, 442-443].
В общем, генеральная политико-правовая и
нравственно-психологическая
фундаментальная
установка доктрины немецкого фашизма и нацизма
предписывает: "Право индивидуальной свободы
должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения расы (выделено нами. – В.
В.)". А коллективными символами веры немецкой
нации и народного, национал-социалистического
государства должны стать: расовое самосознание
(т.е. четкое осознание "расового превосходства" и
безусловной "необходимости сохранения чистоты
расы"); "уважение к национализму", а не "республиканский патриотизм и пацифизм"; "преданность,
верность, готовность к самопожертвованию" за
идеалы и величие нации и расы; "сила воли" и "умение молчать"; "сознание своей непобедимости"
способное преодолеть мировоззренческие установки пацифизма и "страх перед шовинизмом", как
"симптомом импотентности эпохи" [9, с. 423-428,
450-452, 583].
И повторим, что в контексте вышеприведенных духовных предписаний для сознания "истинного арийца" главными врагами – политическими,
экономически-финансовыми, культурными, духовными, расовыми – Германии как государства и
немцев как нации и расы объявляются евреи, а
также марксизм ("марксистские и большевистские
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банды"), которые являются порождением и орудием борьбы "интернационального еврейства" за
"покорение всего мира", установление над ним своего "вечного суверенитета и господства" [9, с. 630631, 672-674].
Что касается стратегической геополитической
и имперской установки в "Mein Kampf" (как средства решения всех актуальных проблем существования немецкой нации), то она прямо указывает
географическое направление территориальных
приобретений. Это, несомненно, "исключительно
завоевание новых земель, которые могли бы заселить немцами, которые непосредственно примыкают к коренным землям" Германии. Такое
"право на приобретение новых земель становится не только правом, но и долгом", поскольку
"без расширения своих территорий великий
народ обречен на гибель (выделено нами. – В. В.)".
Таким образом, территориальное расширение Германии требует "приостановки вечного германского
стремления на юг и на запад Европы" и нуждается
в "смене западной ориентации на восточную", т.е.
обязывает к "завоеванию новых земель", расположенных на востоке европейского континента. Конкретно – захвата территорий принадлежащих "Советской России". "Ясно, – подчеркивает будущий
вождь Третьего Рейха, – что политику завоевания
новых земель Германия могла бы проводить только
внутри Европы. … Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем
и целом только за счет России. … Для такой политики мы могли найти в Европе только одного союзника: Англию". (Она бы "прикрыла тыл" "великого
германского похода"). Иной вариант – без союза с
Англией, возможно в союзе с Италией, но обязательно против Франции. Однако, в этом случае
"напряжение военных сил собственной страны"
(т.е. Германии) "заставило бы нас лет на 40-50 совершенно отодвинуть на задний план все культурные задачи" [9, с. 140, 619-620, 664-678].
Причем, что показательно, все гитлеровские
геополитические проекты, включая аргументацию
и мотивацию жизненной необходимости восточной
экспансии Германии, базируется не столько на
убеждении в недееспособности низшей славянской
расы к обороне (это в расчет даже не принимается
как незначительный фактор), сколько на том, что
достаточно устранить в СССР еврейский правящий
класс ("накипь человеческую", которая "захватила
врасплох громадное государство, произвела дикую
кровавую расправу над миллионами передовых интеллигентных людей, фактически истребила интеллигенцию и теперь, вот уже скоро десять лет, осуществляет самую жестокую тиранию") и завоевание нового жизненного пространства будет легко и
быстро обеспечено. А текстуально логика рассуждений следующая. Во-первых: "Вся неграмотная
масса русского народа попала в рабство к еврейским диктаторам, у которых, конечно, хватило ума
задрапировать свою диктатуру в тогу "диктатуры
народа"". Во-вторых, идеолог нацизма убежден,
что "евреи никогда добровольно не откажутся от
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своих стремлений к мировой диктатуре". И в-третьих: "Русский большевизм есть только новая,
свойственная ХХ веку попытка евреев достигнуть
мирового господства". На основании таких оценок
А. Гитлер и предлагает: "Чтобы провести успешную борьбу против еврейских попыток большевизации всего мира, мы должны прежде всего занять
ясную позицию по отношению к Советской России.
… Если даже в кругах фелькише все еще находятся
люди, мечтающие о союзе с Россией, то мы просим
их прежде всего оглянуться вокруг себя самих и отдать себе отчет в том, какие же именно силы внутри
самой Германии поддерживают такой план. Разве
не видят они, что именно интернациональная марксистская пресса (или в иной лексике Гитлера, "еврейская" или же "марксистских банд интернационального еврейства". – В. В.) рекомендует и поддерживает план союза с Россией? Кажется, одного
этого было бы достаточно, чтобы понять, куда это
ведет. С каких это пор, в самом деле, лагерь фелькише готов бороться тем оружием, которое подсовывают ему евреи?". Но в целом, заявляет А. Гитлер, "неизменный политический завет в области
внешней политики можно формулировать для
немецкой нации в следующих словах:
Никогда не миритесь с существованием
двух континентальных держав в Европе! В любой попытке на границах Германии создать вторую военную державу или даже только государство, способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое
нападение на Германию (выделено нами. – В. В.)"
[9, с. 526, 631, 672-676].
В завершение лишь напомним, что глобальный
и сокрушительный военно-политический ответ на
сформулированный А. Гитлером в "Mein Kampf"
"вызов" Европе, потом СССР и миру, стратегией
которого являлась борьба за континентальное и мировое господство немецких нацистов, был дан через двадцать лет после опубликования им этого
«Евангелия» – в мае 1945-го. 75 лет назад.
Выводы. Подводя итог проведенному анализу
следует заметить, что "Mein Kampf" до сих пор запрещена к публикации в некоторых странах. А в
ФРГ эта книга (после 70-ти лет запрета, мотивированного тем, что права на неё принадлежат исключительно правительству Баварии) была издана в
начале 2016 года. Первоначально предполагалось
отпечатать 4 тыс. экземпляров, однако в том же
году их продали 85 тысяч (позднее вышли и дополнительные тиражи). Между тем, 2-х томное издание 2016 года включает в себя не только сам оригинал текста, но сопровождается более чем 3500-ми
подробными критическими комментариями, разъяснениями и примечаниями немецких историков.
Цель такого издания, на предварительную подготовку которого у сотрудников мюнхенского Института современной истории ушло три года, не только
де-табуировать, таким образом сделать доступны
для научного исследования главный труд "идеолога
и практика" немецкого нацизма, но и объяснить те
исторические реалии, ту ситуацию, что стали при-
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чинами и стимулом к его написанию, предопределили его популярность и влияние на миропонимание и мировосприятие (и не только немцев) как в
Германии 1930-х – первой половины 1940-х гг., так
и за её пределами. Главная же задача, которая стояла перед немецкими исследователями – доказательно аргументировать, по сути, де-мифологизировать нацистскую аксиоматику, показать полную
научную несостоятельность постулирований Гитлера как автора этого манифеста или иными словами "Евангелия" немецкого национал-социализма.
Заметим, что в последнее десятилетие, вследствие усиления кризисных тенденций и умножения
фундаментальных проблем в существовании национальных сообществ (экономических, социальных,
этнокультурных, межконфессиональных, мировоззренческих, миграционных, интеграционных и
т.д.), обострения политической и идеологической
борьбы, а нередко и конфронтации различных политических сил и групп как в рамках отдельных
национальных государств, так и в рамках существующего глобального миропорядка, возрождение радикально-националистических настроений и системы ценностей представляет собой одну из нарастающих
и
опасных
антидемократических
тенденций. В особой мере это характерно для европейского континента. Причем, как для так называемой "Старой Европы", так и (причем, в наиболее радикальных формах) для новых постсоветских государственных образований. Хотя и в первом и во
втором случаях, за последние сто лет в их истории
националистическая идеология, политика и институционализованная
официальная
пропаганда
(нацизма, национал-социализма, фашизма и им подобных) сыграла трагическую роль, привела к гибели десятков миллионов человек, к геноциду и этноциду по отношению ко многим народам/нациям
и этносам.
По этой причине исследование идейного
наследия наиболее знаковых и влиятельных фигур,
ставших своеобразными "апостолами" расизма и
воинствующего национализма, создателями их доктринальных основ, как, впрочем, явившихся теми
государственно-политическими деятелями, которые с помощью расистско-нацистских доктрин и на
их идейной основе, с помощью пропаганды заложенных в них моральных императивов, предприняли попытки на практике коренным образом изменить жизнь и "завирусить" (как выражаются социальные психологи) ментальность собственных
наций, преобразовать в абсолютно тоталитарные их
государственно-политические режимы, а посредством захватнических войн перекроить карту Европы и мира, представляют особы интерес.
Подчеркнем, что предписания былых "апостолов" радикального национализма не стали достоянием истории. Во многих европейских странах
наблюдается ренессанс нацистских и фашистских
идей, растет число их последователей, которые активно консолидируются и политически заявляют о
себе. А в ряде случаев, как в некоторых странах, обретших независимость после распада СССР и ро-
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спуска "советского" (с точки зрения господствовавшей политико-экономической системы) Восточноевропейского блока, выходят на уровень государственной политики, влияют на принятие таких нормативно-правовых актов, которые ограничивают
гражданские права и демократические свободы
представителей национальных меньшинств во многих жизненно важных для них сферах существования. Особенно, в таких как: системы образования и
коммуникации (языковые запреты и ограничения),
государственного управления и самоуправления,
предоставления гражданства, деятельности общественных и политических организаций, а также
меда-пространстве и деятельности научных сообществ.
В контексте сказанного выше, следует отметить, что именно для представителей научного сообщества критический анализ расистских и националистически-шовинистических идеологем и мифологем, классическим образцом которой является
"Mein Kampf" А. Гитлера, безусловно сохраняет
свою актуальность. А публикация результатов исследований по данной тематике отвечает не только
требованиям и задачам научного познания, но и
представляет собой реализацию одной из основных
функций социально-политических наук современности – защиту гуманистических ценностей.
Что касается итоговых обобщений, то, по
нашему мнению, нет смысла их лаконично воспроизводить и фиксировать это в заключении. Поскольку сам материал, текст статьи является концентрированным изложением, теоретической реконструкцией и развернутой оценкой стилистики и
характера "обоснования" вождем Третьего рейха
его собственных представлений о природе и генезисе рас и наций, интерпретации их роди в политической и культурной истории отдельных народов и
человечества в целом. В нем систематизировано
отображено Гитлерово псевдо "теоретизирование"
и специфика критической аргументации против неприемлемых для него – как национал-социалиста –
трактовок (с позиций марксизма или буржуазно-демократических учений, предшествовавших современным концепциям либеральной демократии)
происхождения, сущности и функций государства.
Предельно наглядно показана «архитектура и механика функционирования» предложенной А. Гитлером модели «идеального государства» для немецкой нации как арийской расы. Кроме того, посредством множественного и обильного цитирования
текста "Mein Kampf" раскрыты его представления о
стратегии и целях, военных и тотально-тоталитарных способах и средствах, законодательных нормах, идеологических, пропагандистских и морально-психологических ресурсах и инструментах
необходимых для «нравственно оправданного» завоевания Германией нового «жизненного пространства», порабощения и уничтожения многих
народов, достижения мирового господства, якобы
способного обеспечить "тысячелетнее процветание
арийской нации".
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АННОТАЦИЯ
Автор оценивает итоги и прослеживает некоторые уроки Пражского восстания мая 1945 года через
призму анализа событий, предшествовавших освобождению Праги от немецкой оккупации.
ABSTRACT
The author finalizes the outcome of the Prague revolt of May 1945 and draws its consequences through the
analyses of the events preceding the liberation of Prague from German occupation.
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На мысль написать предлагаемую статью
навели события, развернувшиеся в Праге в конце
августа — начале сентября 2019 года. Власти одного из районов чешской столицы, руководствуясь
соображениями сиюминутной конъюнктуры, приступили к подготовке демонтажа памятника маршалу И.С.Коневу. Параллельно в зарубежной и в

российской либеральной прессе продолжали появляться публикации, в которых утверждалось, что
Прагу от немецких фашистов освободили не части
Красной Армии, а власовцы. Такие публикации, как
представляется, следует рассматривать как элемент
более широкой пропагандистской кампании искажения исторических фактов, имеющей целью при-
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низить роль советского народа в победе над гитлеризмом. Выставлять же власовцев в качестве избавителей чешской столицы от немецкой оккупации
по меньшей мере некорректно. У располагавшейся
в окрестностях Праги дивизии т. н. «Русской освободительной армии», несмотря на утверждения современных сторонников власовщины, физически
не было сил выбить части вермахта из всего города.
Да и задачу власовцы такой не ставили. Подтверждением этому служит тот факт, что глава РОА
Власов не поддержал участие солдат дивизии, во
главе которой стоял «генерал» С.К.Буняченко, в
восстании на стороне пражан. Мнение же о решающем вкладе власовцев в освобождении Праге основывается исключительно на воспоминаниях самих
выживших предателей.
Историю Пражского восстания мая 1945 года
и его уроки очень сложно рассматривать в отрыве
от событий, предшествовавших захвату Чехословакии гитлеровской Германией, а также без учета обстоятельств существования этой страны в условиях
германской оккупации.
Чехословацкое государство — Чехословацкая
Республика появилась на карте Европы в ноябре
1918 года в результате распада Австро-Венгерской
империи. С самого начала новое государство пользовалось поддержкой держав Антанты. Чехословакия даже была освобождена от уплаты контрибуции, наложенной по итогам Первой мировой войны
на все государства-правопреемники Австро-Венгрии. 20 февраля 1920 года была принята Конституционная Хартия Чехословацкой Республики, согласно которой главой государства являлся Президент, избираемый Национальным Собранием на 7
лет. Исполнительным органом власти являлось
Правительство, назначавшееся Президентом и несшее ответственность перед Национальным Собранием. Первым президентом Чехословацкой Республики был избран Томаш Масарик. В 1935 году его
заменил на этом посту Эдвард Бенеш.
Первая республика просуществовала в Чехословакии до 1938 года. В ночь с 29 на 30 сентября
1938 года после подписания Германией, Италией,
Великобританией и Францией Мюнхенского соглашения Чехословакия была вынуждена передать
Германии Судетскую область.
Удивительно, что Чехословакия безропотно
приняла столь унизительное для нее решение европейских держав. Не следует забывать, что страна
была одной из самых развитых в промышленном
отношении в Европе. Военная промышленность
Чехословакии производила столько же военной
продукции, сколько ее производила за тот же период времени Великобритания. Страна в те годы
являлась одним из основных мировых поставщиков
оружия. Ее армия, по экспертным оценкам, была
прекрасно вооружена и опиралась на достаточно
серьезные укрепления в Судетской области, сопоставимые с «линией Мажино» во Франции. Незадолго перед подписанием Мюнхенского соглашения в стране была проведена частичная мобилизация, а чехословацкие войска, введенные в
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Судетскую область, заняли приграничные укрепления.
Более того, Чехословакия могла рассчитывать
на внешнюю помощь, вытекавшую из договоров
СССР и Франции от 2 мая 1935 года, а также СССР
и Чехословакии от 16 мая 1935 года. В попытке
найти урегулирование Судетского кризиса Советский Союз выступил с предложением провести
международную конференцию с участием всех заинтересованных государств, а также отдельное совещание высших военных представителей СССР,
Чехословакии, Великобритании и Франции. Советские дипломаты внесли предложение обсудить проблемы оказания коллективной поддержки Чехословакии в Лиге Наций. Все советские предложения
были отклонены. Великобритания и Франция блокировали инициативы Советского Союза в Лиге
Наций.
19 сентября 1938 года президент Чехословакии
Э.Бенеш в условиях нарастания угрозы войны с
Германией в связи с Судетским кризисом обратился к Советскому правительству с запросом относительно возможной позиции Москвы в случае
если военного конфликта не удастся избежать. Правительство СССР дало ответ, что окажет помощь
Чехословакии даже если Франция этого не сделает,
а Польша и Румыния откажутся пропускать советские войска через свою территорию. В качестве
двух условий оказания такой помощи Советское
правительство считало необходимым, чтобы: а) чехословацкое правительство официально обратилось к Москве за такой помощью; б) сама Чехословакия защищалась от германской агрессии. Наши
предложения о помощи не были приняты Прагой.
Вместо этого чехословацкие лидеры безропотно соглашались на все унизительные требования и территориальные притязания со стороны Германии и
других сопредельных государств.
Прага соглашалась на требования Германии и
других сопредельных государств во многом вследствие оказываемого на чехословацкое правительство давления со стороны Лондона и Парижа. Правительства Великобритании и Франции проводили
политику «умиротворения» Германии, пытаясь
максимально оттянуть войну с ней, и, по возможности, направить германскую агрессию на восток.
Так, 28 сентября 1938 года британский премьер
Н.Чемберлен заявил Гитлеру, что последний может
получить все «без войны и без промедления».
Одновременно англичане и французы предостерегали чехословацкое руководство от принятия
помощи со стороны Советского Союза. 20 и 21 сентября 1938 года британский и французский посланники в Праге сделали совместное заявление правительству Чехословакии, в котором содержалось
требования принять англо-французские предложения по уступке территорий Германии. Кроме того,
там говорилось: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового
похода против большевиков. Тогда правительствам
Англии и Франции будет очень трудно остаться в
стороне».
После потери Судетской области осенью 1938
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года в стране была установлена подконтрольная
Германии Вторая республика (государство получило название — Чехо-Словацкая Республика), которую возглавил в качестве президента Эмиль Гаха.
Вторая республика, несмотря на имевшиеся ранее у
страны тесные связи с Великобританией и Францией, проводила однозначно прогерманскую политику. Однако и у других государств территориальные претензии к ней. 2 ноября 1938 года по Первому Венскому арбитражу районы южной
Словакии с городом Кошице и южная часть Подкарпатской Руси были переданы Венгрии. Чешская
же часть Тешинской Силезии отошла к Польше.
14 марта 1939 года рейхсканцлер Германии
Адольф Гитлер пригласил в Берлин Э.Гаху и предложил последнему дать согласие на германский
протекторат над Чехословакией. И против этого
предложения Прага не стала возражать. 16 марта
1939 года А.Гитлер провозгласил в Пражском
Граде создание протектората Богемии и Моравии.
Фактическим главой протектората становился
назначаемый из Берлина рейхспротектор. Исполнительная власть состояла из отделов (аналоги министерств), в которых работали должностные лица,
направленные из Германии. Номинальным президентом протектората оставался Э.Гаха.
Словакия была провозглашена независимым
государством. 15 марта 1939 года о своей независимости заявила Карпатская Украина. Но уже через
три дня эту область оккупировали венгерские войска. Она была присоединена к Венгрии.
Таким образом в результате по сути дела тройственного германо-польско-венгерского вторжения
к концу марта 1939 года независимое чехословацкое государство было ликвидировано. Деятельность политических партий в протекторате была запрещена. Все лица еврейской национальности изгонялись с государственной службы. И хотя
протекторат Богемии и Моравии имел свои, пусть
скромные, но вооруженные силы и свою полицию,
германской фактической оккупации была оказана
лишь одна слабая быстро подавленная попытка сопротивления в городе Мистек (сейчас — ФридекМистек) ротой чехословацких военных во главе с
капитаном К.Павликом. Наряду с этим 28 октября
1939 года в день 21-й годовщины независимости
Чехословакии в стране прошли студенческие демонстрации.
В остальном чешское население не оказывало
сопротивления и покорно работало на победу Германии. Все чешские культурные учреждения были
закрыты. Проводился курс на ассимиляцию (онемечивание) чехов. В стране были созданы специальные управления, руководившие промышленностью. Жителей страны немцы обязали работать на
добыче угля, в металлургии, на изготовлении вооружений. В пределах протектората вся невоенная
промышленность была запрещена. Часть молодых
трудоспособных чехов была вывезена на работы в
Германию. Как отмечают некоторые историки,
«чехи по призыву Гитлера дисциплинированно и
ответственно стали «кузнецами немецкого оружия». Работали старательно. Не было отмечено ни
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одного факта саботажа за всю войну. Оружие делали на совесть. Именно благодаря заводам
«Шкода» вермахт пересел с телег на автомобили».
Более того, по мнению А.Самсонова, каждый третий немецкий танк, каждый четвертый грузовик,
каждый второй пулемет вермахта изготавливались
чешской промышленностью. Так что, не будет преувеличением утверждать, что Протекторат Богемии
и Моравии стал для Третьего рейха серьезным приобретением и важным подспорьем в плане подготовки к нападению на СССР. Перед 22 июня 1941
года из 21 танковой дивизий вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.
Здесь, правда, стоит оговориться, что 4 июня
1942 года в Праге был убит тогдашний рейхспротектор Рейхард Гейдрих. Однако этот случай стоит
отнести не столько к внутреннему сопротивлению
жителей протектората (исполнителями теракта
были чехи — Йозеф Габчик и Ян Кубиш), сколько
к действиям британских спецслужб, организовавших нападение.
В стране по сути дела отсутствовало движение
сопротивления. Упомянутые выше всплески недовольства никак нельзя назвать серьезным народным противодействием оккупации. 16 декабря 1943
года в ходе переговоров в Москве Э.Бенеш, создавший в эмиграции правительство Чехословакии в изгнании, был даже вынужден безмолвно выслушать
язвительное замечание В.М.Молотова об отсутствии сопротивления в протекторате.
Тем не менее, утром 5 мая 1945 года в Праге
началось восстание. Первыми выступили полицейские и военнослужащие вооруженных сил протектората, которые в 11.00 атаковали здание Пражского радио, после чего радио на чешском, английском и русском языках начало транслировать
призывы о помощи. 6 мая по радио было передано
отдельное воззвание о помощи на русском языке к
Красной Армии. До сих пор нет полной ясности,
кому и с какой целью понадобилось поднимать такое восстание. Ведь Гитлер покончил с собой 30 апреля, а уже 2 мая пал Берлин. В самой Чехии, казалось, что части вермахта и их приспешники-власовцы стремились скорее отойти в районы, занятые
американскими войсками. Сами американцы к моменту начала восстания достигли оговоренной с советским командованием на Ялтинской конференции линии разграничения (Карловы Вары — Пльзень — Ческе Будейовицы), проходившей в 150 км
южнее Праги, и остановились.
Тут важно учитывать и еще один очень важный момент. Несмотря на самоубийство Гитлера и
падение Берлина, среди немецко-фашистского командования имелись люди, не желавшие полностью складывать оружие. Серьезный расчет в этом
делался на раскол внутри антигитлеровской коалиции. Хотелось бы в этой связи указать, что назначенный рейхспрезидентом после смерти Гитлера
гросс-адмирал Дениц в своей речи во Фленсбурге 5
мая 1945 года заявил: «…моей первейшей задачей
является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели
продолжаются военные действия». В приказе
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немецкого командования от той же даты говорилось: «Складывая оружие в Северо-Западной Германии, Дании и Голландии, мы исходим из того,
что борьба против западных держав потеряла
смысл. На востоке, однако, борьба продолжается...». Нельзя исключать, что территория Чехии
могла рассматриваться наследниками фюрера, как
база для продолжения сопротивления Красной Армии и для переговоров с западными союзниками
(концепция «Альпийской крепости»).
Относительно роли союзников в освобождении Праги от войск вермахта надо сделать некоторую оговорку. Американское командование было
бы не прочь занять чешскую столицу. Так, 4 мая
1945 г. командующий союзными войсками Д.Эйзенхауэр направил письмо начальнику Генерального штаба Красной Армии генералу А.И.Антонову
с предложением продлить наступление англо-американских войск вплоть до западных берегов рек
Влтавы и Эльбы и, таким образом, занять Прагу и
прилегающие к ней районы. На это А.И.Антонов
дал категорический ответ, согласно которому Красная Армия в состоянии самостоятельно очистить от
немецких войск западные берега указанных рек.
Лишь после этого англо-американские войска остановились на согласованной линии разграничения.
Вероятнее всего, чешским политикам, понимавшим, что война заканчивается и что вскоре
встанет вопрос о дальнейшей судьбе страны, о составе послевоенного правительства, нужна была
банальная «маленькая победоносная война» над
противником, уже разгромленным, пусть и не ими.
Такая война, по их замыслу могла бы хоть в какойто степени реабилитировать чешских политиков в
глазах членов антигитлеровской коалиции и гарантировать им места в будущем руководстве страны.
При рассмотрении возможных причин, побудивших чешских политиков и военных пойти на достаточно безнадежное восстание, следует учитывать вероятность того, что имели место мотивы,
аналогичные мотивам, вызвавшим варшавское восстание во главе с «Армией Крайовой» в Польше (1
августа — 2 октября 1944 года). Чехам было известно, что Прага будет занята советскими войсками. Ни для кого не было секретом, что в этом
случае власть в послевоенной Чехословакии будет
передана Коммунистической партии. В этой связи
чешские политики и военные с учетом мнения западных союзников хотели любой ценой захватить
Прагу до прихода Красной Армии и поставить советское руководство перед тем фактом, что столица
Чехословакии уже освобождена, но не русскими. И
в связи с этим накануне восстания 4 мая в Праге
правительство протектората Богемии и Моравии во
главе с Э.Гахой договорилось о передаче власти
Чешскому национальному совету (ЧНС) во главе с
профессором
Братиславского
университета
А.Пажаком. ЧНС должен был провести выборы и
подготовить послевоенное правительство Чехии.
Однако собственными силами победить
немецкий пражский гарнизон, в который входили в
том числе части «СС», восставшие пражане не
могли. Руководители чешского восстания генерал
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К.Култвашр и его заместитель капитан Я.Неханский прекрасно понимали, что восставшие пражане, вооруженные лишь легким стрелковым оружием, будут без особых проблем перебиты остающимися в городе силами немецкого гарнизона.
Нужны были союзники. И такие союзники были
найдены в лице… власовцев. Восстание было поддержано дивизией РОА под командованием генерал-майора Буняченко.
Среди историков высказываются разные мнения и относительно того, что заставило Буняченко
поддержать восставших пражан. В частности, предполагается, что власовцы таким образом пытались
заслужить прощение у советских властей. Согласно
другому мнению, бойцы РОА рассчитывали получить убежище в послевоенной Чехословакии. Есть
предположение, что командование дивизии хотело
произвести впечатление и вызвать симпатии у американцев, которым Буняченко планировал сдаться
в плен. Высказывается также мнение, что власовский генерал, таким образом, якобы предпринял отчаянную попытку спасти дивизию от гибели.
Однако развитие событий пошло в другое
русло. В восстании участвовали разные социальнополитические силы, имевшие разные цели. Среди
пражан были как сторонники переговоров с
немцами, так и патриоты, требовавшие борьбы с
немцами до победы, не соглашавшиеся ни на какие
переговоры с фашистами. Были среди них и откровенные мародеры, воспользовавшиеся началом
боев для грабежей. Из тюрем были выпущены уголовники, которых уже потом отлавливала Красная
Армия. Немецкое командование, ведя борьбу с восставшими, прибегало к маневрированию, отчасти
соглашаясь на переговоры, с целью поиска выгодных для себя вариантов решения. Даже после официальной капитуляции немецкого гарнизона 8 мая
многие гитлеровские части, особенно, части «СС»,
продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Власовцы, оказавшие восставшим помощь на
начальном этапе, не доведя борьбы до конца, зная о
близком подходе частей Красной Армии, снялись 8
мая с позиций и начали отходить в западном
направлении, стремясь сдаться американцам. Это
резко осложнило положение повстанцев, часть из
которых в панике бросило свои позиции. Позиции
же, занимавшиеся дивизией Буняченко, были заняты немцами и бои, сопровождавшиеся грабежами
и убийствами мирных жителей, продолжались. К
вечеру 8 мая стало совершенно ясно, что восстание
обречено на поражение.
В этой ситуации рано утром (в три часа утра) 9
мая 1945 года в Прагу, опрокинув заслоны вермахта
в предместьях города, ворвались танкисты 3-й и 4й танковых армий Первого украинского фронта. К
этому времени в разных районах Праги продолжались кровопролитные столкновения между восставшими и эсэсовцами. Танкисты были вынуждены после долгого перехода из окрестностей Берлина с ходу вступать в бой с немцами и выбивать
фашистов из Праги. Но к 10 часам утра 9 мая Прага
была полостью освобождена. Однако последние
очаги немецкого сопротивления в Чехословакии
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были ликвидированы только 12 мая.
Советским солдатам оказывали сопротивление
не только немецкие войска, но и оставшиеся подразделения власовцев. Это в принципе опровергает
утверждение, что бойцы дивизии Буняченко, поддержав восставших, хотели заслужить «прощение
советского народа». Власовцы обстреливали как
бойцов Красной Армии, так и отряды пражан, возглавлявшиеся чешскими коммунистами. На подступах к Праге и в самом городе Красная Армия
безвозвратно потеряла около одной тысячи бойцов.
Доказательство тому, что и с солдатами РОА, а не
только вермахта, пришлось вступать в бой советским частям содержится в воспоминаниях командующего 4-й гвардейской танковой армии генерала
армии Д.Д.Лелюшенко, писавшего, что «банда Власова была полностью разбита в боях у Хемница».
Не стоит забывать, что после того, как
немецко-фашистские части были выбиты из Праги
советским военнослужащим пришлось очищать от
немецких мин многие здания города. Так, советские саперы уже после окончания боев с риском для
жизни разминировали уникальный историко-архитектурный комплекс — монастырь «Пражская Лорета».
***
Неоспоримым является тот факт, что частям
Красной Армии, вошедшим в Прагу 9 мая 1945
года, пришлось освобождать город не только, от
оставшихся немецких частей, включая части «СС»,
но и от власовцев, а также от многочисленных бандитов и мародеров.
Применительно к событиям современным хотелось бы отметить, что роль Красной Армии, в том
числе в деле освобождения Праги, отрицают в
первую очередь те, чьи отцы в период немецкой оккупации покорно сносили все унижения своей
страны. Те, кто благостно и расслаблено наблюдал
за кружкой пива, «куда кривая выведет» в боях в
Сталинграде и под Курском. Кто усердно трудился
на чешских заводах и на предприятиях в Германии
над созданием оружия, которым воевал вермахт в
том числе и на территории Советского Союза, воевал против нас и наших отцов и дедов.
Подход, содержащий отрицание нашего решающего вклада в разгром гитлеровской Германии,
для нас — наследников победителей в тяжелейшей
в истории войне — неприемлем. Следует продолжать настойчиво доводить до аудитории как в
нашей стране, так и за рубежом правду о великой
Победе. Мы осознаем, что против нас работает
мощнейший пропагандистский аппарат «коллективного Запада», которому подпевают российские
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либералы, понимаем, что в мире остается все
меньше людей, знающих правду о событиях Второй мировой войны. Но нас это не должно останавливать.
Все происшедшее и происходящее должно
быть уроком как для нас, так и для будущих поколений жителей России. Весьма неоднозначные изменения, происходящие вокруг нас, не должны размывать у нас историческую память, а также понимание того, что ни при каких обстоятельствах
нельзя поступаться славной историей своей страны,
ее суверенитетом и территориальной целостностью, ради кружки пива, пусть даже баварского
пива.
Литература
1. Александров К.М. Пражское восстание 5 —
8 мая 1945 г.: вооруженная борьба и политика. //
«Новый исторический вестник». 2010, т. 25, № 3.
2. Великая Отечественная война Советского
Союза. 1941 — 1945 гг. Краткая история. - М., Воениздат, 1984.
3. Великая Отечественная война. Энциклопедия. - М., Воениздат. 1985.
4. Конев И.С. Записки командующего фронтом. - М., Олма-Пресс, 2003.
5. Конев И.С. Сорок пятый. Издание 2-е, исправленное и дополненное. - М., Воениздат, 1970.
6. Лелюшенко Д.Д. Москва — Сталинград —
Берлин — Прага. Записки командарма. — М.,
Наука, 1987.
7. Павлов Н.В. Внешняя политика третьего
рейха (1933 — 1945). // www.MGIMO.ru. - 2012, январь.
8. Полевой Б.Н. Полководец: Биографическая
повесть о Маршале Советского Союза И.С. Коневе
— М., Политиздат, 1974.
9. Потемкин В.П. Дипломатия в новейшее
время (1919 — 1939 гг). - М., ОГИЗ, 1945.
10. Пражское восстание 5 мая 1945 года. //
https://rostovdon.livejournal.com/556426.html.
11. Пражское восстание в мае 1945 года. Ещё
одна трактовка событий 70-летней давности. Клайпедская ассоциация российских граждан. //
www.klaipeda1945.org/istoriya/prazhskoyevosstaniye-v-mae-1945-goda/.
12. Самсонов А. Пражское восстание 5-9 мая
1945 года. Военное обозрение. 5 мая 2012 г. // www.
topwar.ru/14129-prazhskoe-vosstanie-5-9-maya-1945goda.html.
13. Черчилль У. Вторая мировая война. Пер. с
англ. - М., Воениздат, 1991.

VOL 5, No 50 (2020)
Sciences of Europe
( Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.
Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek













Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De
partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychol
ogy and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

