
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

КОМАР ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ 

 

 

УДК 94(477):316.624 «192» 

 

 

СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ  

НАСЕЛЕННЯ УСРР 20-х рр. XX ст. 

 

 

Спеціальність 07.00.01 – історія України 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

кандидата історичних наук 

 

 

Науковий керівник 

Черевичний Геннадій Семенович, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

 

 

Київ – 2015  



 

 

2 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.............................................................. 3 

ВСТУП................................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ................................................................................................. 9 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження......................................... 9 

1.2. Принципи і методи дослідження............................................................... 30 

Висновки до першого розділу.......................................................................... 45 

РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ  

У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР................................. 48 

2.1. Соціально-економічні чинники кримінальної злочинності, 

алкоголізму та проституції................................................................................ 48 

2.2. Політико-правові умови соціальних аномалій........................................ 80 

2.3. Культурні причини соціальних аномалій................................................ 108 

Висновки до другого розділу........................................................................... 120 

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ВИЯВІВ СОЦІАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ СЕРЕД 

НАСЕЛЕННЯ УСРР…………………………………………………………… 122 

3.1. Стан кримінальної злочинності у першому міжвоєнному 

десятиріччі.......................................................................................................... 122 

3.2. Проблема алкоголізму у повсякденному житті населення..................... 149 

3.3. Поширення проституції в період НЕПу................................................... 160 

Висновки до третього розділу.......................................................................... 172 

ВИСНОВКИ.......................................................................................................... 175 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ....................... 183 

ДОДАТКИ.............................................................................................................. 208 

 

 

 



 

 

3 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) 
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ГПУ – див. ДПУ 

Губком – Губернський комітет 

Держархів Київської обл. – Державний архів Київської області, м. Київ  

ДПУ (ГПУ) – Державне політичне управління, Государственное 

политическое управление (російська назва зустрічається в архівних 

документах) 

КК – Кримінальний кодекс 

КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 

ЛКСМУ – Ленінська Комуністична Спілка Молоді України 

НЕП – Нова економічна політика 

НКВД – див. НКВС 

НКВС (НКВД) – Народний комісаріат внутрішніх справ, Народный 

комиссариат внутренних дел (російська назва зустрічається в архівних 

документах) 

РКП(б) – Російська комуністична партія (більшовиків) 

РНК (СНК) – Рада народних комісарів, Совет народных комиссаров 

(російська назва зустрічається в архівних документах) 

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

СНК – див. РНК 

СРСР (СССР) – Союз Радянських Соціалістичних Республік, Союз 

Советских Социалистических Республик (російська назва зустрічається в 

архівних документах) 

СССР – див. СРСР 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 
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та управління України 
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об’єднань України 

ЦК – Центральний Комітет 

 



 

 

5 

 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Суспільно-політичні та соціально-

економічні зміни 20-х рр. ХХ ст. характеризувалися як позитивними 

(підвищення соціальної мобільності, зменшення розриву у доходах і рівні 

життя усіх груп населення, поширення грамотності й освіченості, 

запровадження доволі широких соціальних гарантій тощо), так і негативними 

тенденціями. 

Серед негативних тенденцій помітне місце посідали соціальні аномалії  

як конституйовані прояви девіантної поведінки (поведінка, яка відхиляється  

від соціальних норм), що набували форм кримінальної злочинності, 

алкоголізму, проституції, безпритульності, жебракування, самогубств та ін. 

Для поглибленого, об’єктивного, наукового розуміння повсякденного 

життя населення УСРР у 1920-х рр. необхідне, серед іншого, комплексне 

дослідження соціальних аномалій. 

Актуальність теми дисертації посилюється тим, що узагальнюючі 

історичні дослідження з цієї проблематики досі відсутні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність” 

(державний реєстраційний номер 11БФ046-01). 

Об’єктом дослідження є соціальні аномалії у повсякденному житті 

українського населення на різних етапах його історичного розвитку. 

Предметом дослідження є прояви та динаміка соціальних аномалій, 

передусім кримінальної злочинності, алкоголізму та проституції  

у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст., чинники їх поширення, 

а також кримінальне законодавство, яке встановлювало відповідальність за 

скоєння злочинів. 
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Хронологічні межі роботи охоплюють період від початку 1921 р. 

(остаточне утвердження радянської влади в Україні, запровадження НЕПу),  

до кінця 1929 р. (повне згортання НЕПу, утвердження одноосібної влади 

Й. Сталіна). Для більш аргументованого розкриття окремих питань їх розгляд 

дещо винесено за межі вказаного періоду.  

Територіальні межі дослідження визначені адміністративно-

територіальними кордонами УСРР 1920-х рр. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі ключових проявів, 

чинників поширення і динаміки кримінальної злочинності, алкоголізму  

та проституції у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких 

завдань: 

 проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу  

та методи дослідження; 

 визначити ключові соціально-економічні, політико-правові та 

культурні чинники, які впливали на динаміку соціальних аномалій; 

 дослідити стан кримінальної злочинності в УСРР і дати 

характеристику основних видів злочинів; 

 проаналізувати алкоголізм як соціальну проблему тогочасного 

населення, а також відстежити масштаби самогоноваріння; 

 з’ясувати специфіку розповсюдження проституції як виду соціальних 

аномалій у повсякденному житті населення УСРР. 

Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, 

об’єктивності, системності та комплексності. Для виконання поставлених мети  

і завдань використано загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

типологізація), загальноісторичні (історико-системний, проблемно-

хронологічний, історико-психологічний, історико-компаративний, історико-

генетичний, конкретно-історичний) та спеціальні (соціокультурного аналізу, 

культурологічний, біхевіористичний, соціальної стратифікації, статистичної 
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обробки даних, граматичного тлумачення законодавчих актів) методи вивчення 

історії повсякденності та соціальних аномалій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше  

на основі комплексного аналізу історіографії, архівних й опублікованих 

матеріалів, періодичних видань досліджено соціальні аномалії у повсякденному 

житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст.; введено у науковий обіг раніше 

неактуалізовані джерела з фондів Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України, Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України та Державного архіву Київської області  

з обраної проблематики; виявлено і досліджено масштабну “хабарницьку 

піраміду” у Київській губміськміліції першої половини 1920-х рр., 

контрабандні схеми, до функціонування яких були залучені керівники 

правоохоронних органів УСРР. Уточнено масштаби поширення кримінальної 

злочинності, алкоголізму, самогоноваріння та проституції серед українського 

населення у період НЕПу. Набуло подальшого розвитку вивчення ключових 

соціально-економічних, політико-правових та культурних чинників соціальних 

аномалій. З нових позицій розкрито процес криміналізації партійно-державного 

та керівного господарського апарату, судових та правоохоронних установ.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування фактографії й ключових положень дослідження при підготовці 

посібників, нормативних та спеціальних курсів з історії України у вищих 

навчальних закладах. Результати роботи можуть бути використані для 

подальших наукових розвідок з проблематики соціальних аномалій  

у повсякденному житті населення УСРР в 1920-х рр. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та  

матеріали дисертації представлені на міжнародних наукових конференціях:  

І Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

“Дні науки історичного факультету” (Київ, 2008), ІІ Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки історичного 

факультету” (Київ, 2009), ІІІ Міжнародній науковій конференції студентів, 
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аспірантів та молодих учених “Дні науки історичного факультету” (Київ, 2010), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискусії” (Дніпропетровськ, 2013) та ІV Міжнародній науковій 

конференції молодих учених “Дні науки історичного факультету” (Київ, 2013). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено  

в 6 публікаціях у наукових фахових виданнях (з них 1 – у зарубіжному 

виданні). Окремі положення та результати додатково відображені у 5 

публікаціях тез і виступів на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження 

Історіографія соціальних аномалій у повсякденному житті населення 

УСРР в 1920-х рр. до сьогодні не ставала окремим предметом вивчення як 

радянськими, так і сучасними науковцями. При цьому доцільно зазначити, що, 

окрім історичних досліджень, окремим аспектам соціальних аномалій  

20-х рр. ХХ ст. були присвячені праці юристів, соціологів, педагогів та 

спеціалістів у галузі медицини, які містять важливу фактологічну інформацію, 

експертні висновки з відповідної тематики, а також проливають світло на 

різноманітні чинники поширення алкоголізму, проституції та злочинності серед 

українського населення періоду НЕПу. 

У 1920-х рр. організація статистичної справи та політика у сфері боротьби 

з соціальними аномаліями перебували на стадії становлення.  

З метою вивчення динаміки злочинності в СРСР був створений спеціальний 

відділ “Моральна статистика”, який підпорядковувався Центральному 

статистичному управлінню. При цьому статистика злочинності велась як на 

загальносоюзному, так і республіканських рівнях, а зібрані матеріали  

у цілому були доступними для наукового співтовариства. 

У 1923 р. за ініціативи члена президії Московської міської ради  

В. Орлеанського з науковою метою було проведено масштабне обстеження 

арештних будинків і створено Кабінет із вивчення особистості злочинця  

та злочинності. Заснування аналогічного Кабінету в Україні у 1924 р. 

ініціювали працівники Одеської губернської виправно-трудової інстанції
1
.  

                                                 
1
 Міхеєва О. К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919–

1929) / О. К. Міхеєва ; Донецький держ. ун-т управління, Донецьке від-ня Наук. 

т-ва ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – С. 10. 
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Значна кількість наукових праць 1920-х рр. у сфері соціальних аномалій 

були видані у Москві та належали авторству російських дослідників. В них 

проводився аналіз цієї проблематики на загальносоюзному рівні, у тому числі  

в УСРР. Значний вклад у вивчення проблем злочинності, особистості злочинця, 

соціальних умов, які обумовлювали криміналізацію радянського суспільства  

у 1920-х рр., внесли Б. Утєвський, М. Гернет та М. Полянський
2
. Проблему 

поширення злочинності серед неповнолітніх, що набула гостроти у період 

НЕПу, а також правові, педагогічні та соціально-побутові методи її подолання 

активно вивчали В. Куфаєв, П. Люблінський і С. Копелянська
3
. 

У збірнику наукових праць “Хулиганство и хулиганы”, виданого  

у 1929 р., розглянуто питання соціально-побутових умов поширення 

хуліганства, мотивацію жінок, причетних до грубого порушення громадського 

порядку, а також правову регламентацію і тогочасні методи протидії вказаному 

явищу
4
. 

Дослідженням господарських злочинів у 1920-х рр. займався П. Мамот, 

який прийшов до висновку щодо існування стійкої тенденції до збільшення 

                                                 
2
 Утевский Б. С. Как советская власть исправляет преступников / 

Б. С. Утевский. – М. : Изд-во НКВД, 1930. – 67 c.; Гернет М. Н. Преступность и 

самоубийства во время войны и после нее / М. Н. Гернет. – М. : Изд-во ЦСУ 

СССР, 1927. – 270 с.; Полянский Н. Должностные растраты: их уголовное 

преследование / Н. Полянский. – М. : Правовая защита, 1926. – 41 с. 
3
 Куфаев В. И. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних / 

В. И. Куфаев. – М. : Новая Москва, 1924. – 51 с.; Куфаев В. И. Юные 

правонарушители / В. И. Куфаев. – М. : Новая Москва, 1925. – 360 с.;  

Куфаев В. И. Педагогические меры борьбы с правонарушениями 

несовершеннолетних / В. И. Куфаев. – М. : Работник просвещения, 1927. – 

167 с.; Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском 

возрасте (социально-правовые очерки) / П. И. Люблинский. – М. : Юридическое 

издательство НКЮ, 1923. – 301 с.; Люблинский П. И. Охрана детства и борьба с 

беспризорностью / П. И. Люблинский, С. Е. Копелянская. – Л. : Academia,  

1924. – 146 с. 
4
 Хулиганство и хулиганы : сб. / [под ред. В. Н. Толмачева]. – М. : Изд-во НКВД 

РСФСР, 1929. – 172 c. 



 

 

11 

 

показників цієї групи правопорушень протягом періоду НЕПу, окресливши 

головні недоліки механізму їх моніторингу і розкриття
5
. 

Об’єктом інтенсивного дослідження у 1920-х рр. стало також кримінальне 

і виправно-трудове законодавство
6
, що обумовлювалося ініціюванням 

більшовиками масштабних правових реформ у різних галузях суспільних 

відносин, спрямованих на формування легітимних основ для функціонування 

нової держави. Проте негативним явищем у цьому контексті була ліквідація 

більшовиками здобутків і напрацювань юриспруденції часів Російської імперії, 

у тому числі у сфері законодавчого регулювання і протидії поширенню 

злочинності, проституції та алкоголізму. 

У 1920-х рр. проблемам зловживання алкоголем була присвячена значна 

кількість наукових і науково-практичних праць. Зокрема, у дослідженнях  

А. Герцензона, Д. Воронова, Д. Шепілова, Р. Влассака, Е. Дейчмана,  

О. Раппопорта та Ю. Ларіна
7
 піддавались детальному аналізу причини  

і наслідки алкоголізму серед різних груп населення, передусім робітників  

і селян, а також вплив алкоголізму на поширення злочинності і проституції. 

Крім того, протягом зазначеного періоду соціологами, юристами та 

істориками активно досліджувалися проституція і безпритульність. Проте  

у вивченні цих соціальних аномалій поступово починав домінувати 

                                                 
5
 Мамот П. Дослідження господарських злочинів / П. Мамот. – Х. : Юр. вид-во 

Наркомюсту УСРР, 1928. – 177 с. 
6
 Исаев М. М. Основы пенитенциарной политики / М. М. Исаев. – М. : ГИЗ, 

1927. – 195 с.; Ширвиндт Е. Г. Советское пенитенциарное право /  

Е. Г. Ширвиндт, Б. С. Утевский. – М. : Юриздат, 1927. – 276 с. 
7
 Герцензон A. A. Современная преступность и алкоголизм / А. Герцензон // 

Советское государство и революция права. – 1930. – № 3. – С. 125–141; 

Воронов Д. Алкоголь в современном быту / Д. Воронов. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 

1930. – 132 с.; Шепилов Д. Алкоголизм и преступность / Д. Шепилов. – М. : 

Изд-во Ин-та по изуч. преступности и преступника, 1930. – 104 с.; Алкоголизм 

как научная и бытовая проблема / [Р. Влассак и др.]. – М. ; Л. : Госиздат, 1928. – 

286 с.; Дейчман Э. И. Алкоголизм и борьба с ним / Э. И. Дейчман. – М. : 

Московский рабочий, 1929. – 224 с.; Раппопорт А. М. Алкоголь и 

производительность труда / А. М. Раппопорт. – М. ; Л. : Госмедиздат, 1931. – 

62 с.; Ларин Ю. Алкоголизм промышленных рабочих и борьба с ним /  

Ю. Ларин. – М. : ОБСА, 1929. – 47 с. 
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ідеологізованих підхід. Зокрема, у тогочасній науковій і публіцистичній 

літературі стверджувалося, що у Радянському Союзі соціальні причини 

проституції ліквідовані. Тому достатньо спрямувати пріоритетні зусилля 

громадськості на перевиховання жінок, котрі займаються проституцією, 

роз’яснити їм шкідливість такого стилю життя, і явище торгівлі жіночим тілом 

з часом зникне назавжди
8
. 

Водночас неординарним на той час дослідженням є праця  

Л. Василевського, у якій автор проаналізував зарубіжний досвід боротьби  

з проституцією, специфіку поширення венеричних захворювань статевим 

шляхом у Радянському Союзі, наголосивши при цьому на існуванні значних 

масштабів дитячої проституції, що обумовлювалося, на його думку, 

невирішеністю проблем безпритульності та надзвичайно низької якості життя
9
.  

У науковій праці, написаній у співавторстві Г. Григоровим та  

С. Шкотовим
10

, автори через занепокоєння зростанням показників проституції 

закликали молодь не піддаватися хаотичним статевим потягам, критикували 

ідеї “кохання-товариства” О. Коллонтай та обґрунтовували важливість сім’ї  

й шлюбу у суспільстві.  

                                                 
8
 Лифшиц Г. И. Социальные корни проституции / Г. И. Лифшиц, Я. И. Лифшиц. 

– Ярославль : Санитарное просвещение, 1920. – 44 с.; Коллонтай А. М. 

Проституция и меры борьбы с ней : (речь на 3 Всерос. совещ. зав. 

губженотделами) / А. М. Коллонтай; РСФСР, Отд. ЦКРКП по раб. среди 

женщин. – [М.] : Гиз, 1921. – 23 с.; Василевский Л. М. Проституция и новая 

Россия / Л. М. Василевский, Л. А. Василевская. – [2-е изд.]. – Тверь : Октябрь, 

1923. – 136 с.; Гельман И. Половая жизнь современной молодежи: Опыт 

социально-биологического исследования / И. Гельман. – М. : Гос. изд-во,  

1923. –149 с.; Луначарский А. Мораль и свобода / А. Луначарский // Красная 

новь. – 1923. – № 1. – С. 130–136; Гернет М. Н. К статистике проституции /  

М. Н. Гернет // Статистическое обозрение. – 1927. – № 7. – С. 86–89.; Ласс Д. 

Современное студенчество : быт, половая жизнь / Д. Ласс. – М. ; Л. : Молодая 

гвардия, 1928. – 216 с.; Броннер В. М. Проституция и пути ее ликвидации /  

В. М. Броннер. – М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1931. – 47 с. 
9
 Василевский Л. М. Проституция и рабочая молодежь : социально-

гигиенический очерк / Л. М. Василевский. – М. : Новая Москва, 1924. – 76 с. 
10

 Григоров Г. Старый и новый быт / Г. Григоров, С. Шкотов. – М. ; Л. : 

Молодая Гвардия, 1927. – 183 с. 
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У праці С. Мельгунова, яка вийшла у 1924 р., посилаючись на ряд джерел, 

автор підтверджував існування протягом досліджуваного періоду категорії 

повій, що використовувалися адміністративними органами в агентурних 

цілях
11

. 

Історіографічний аналіз праць 1920-х рр. дає підстави стверджувати,  

що вивчення соціальних аномалій у період НЕПу здійснювалося досить 

інтенсивно, проте ґрунтовних досліджень комплексного характеру не 

проводилось. Незважаючи на це, праці тогочасних науковців насичені 

важливою фактологічною інформацією, без врахування якої неможливо 

об’єктивно оцінити масштаби і причини поширення соціальних аномалій серед 

населення у 1920-х рр. 

Протягом початку 1930-х – середини 1950-х рр. базовим у вивченні 

соціальних аномалій стало марксистське положення про те, що причини 

девіантної й асоціальної поведінки коріняться, передусім, у пережитках 

капіталізму і не мають стійкого зв’язку з умовами життя населення після 

більшовицької революції. Наголошувалося на тому, що сприяти подоланню 

вказаних негативних проявів капіталізму має розбудова соціалістичного 

суспільства, у якому не існуватиме приватної власності. При цьому 

інтерпретувати історичні події на офіційному рівні дослідникам дозволялося 

винятково у межах “Короткого курсу історії ВКП(б)”.  

У 1930 р. припинив існування відділ “Моральна статистика” 

Центрального статистичного управління СРСР. З початку 30-х рр. ХХ ст. навіть  

у періодичних виданнях із зведень кримінальних новин зникли будь-які згадки 

щодо проституції. У цілому населенню став активно і методично нав’язуватися 

міф про послідовне і успішне викорінення “пороків минулого”
12

. 

                                                 
11

 Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918–1923 гг. / C. П. Мельгунов. – 

М. : Айрис-пресс, 2006. – 352 с. 
12

 Пашин В. П. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, 

общество : [моногр.] / В. П. Пашин, С. В. Богданов ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Курский гос. технический ун-т. – Курск : Курский гос. 

технический ун-т, 2006. – C. 26. 
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Крім того, дослідники злочинності піддавалися переслідуванням та 

репресіям за нібито наслідування ідей італійського вченого-психіатра  

Ч. Ломброзо, який був засновником антропологічної школи у рамках 

біологічного напряму вивчення особи злочинця. Протягом згаданого періоду 

наукові праці у сфері соціальних аномалій фактично не видавалися,  

а діяльність науково-дослідних установ щодо розробки проблем боротьби  

з протиправними діями була переорієнтована, передусім, на дослідження 

кримінально-правових, кримінально-процесуальних та пенітенціарних питань. 

Певним виключенням із усталених на той час правил стала “Педагогічна 

поема” А. Макаренка, який у 1920-х рр. завідував колонією для неповнолітніх 

ім. М. Горького. Хоча згадана праця написана у публіцистичному стилі, у ній 

ґрунтовно розглядається проблема поширення злочинності й алкоголізму серед 

дітей і підлітків, а також шляхи їхнього перевиховання
13

. 

На початку 1963 р. був організований Всесоюзний інститут з вивчення 

причин злочинності. Почали з’являтися нові наукові праці, але всі вони тяжіли 

до марксистсько-ленінської методології і були спрямовані на критику 

“буржуазних пережитків минулого”.  

У праці Г. Діденка було досліджено структуру робітничого класу та 

процес зростання його чисельності до середини 1920-х рр., а також 

проаналізовано повоєнні соціально-побутові проблеми робітників
14

.  

О. Герцензон прослідкував показники зростання обсягів вживання алкоголю 

населенням у 1920-х рр., встановивши стійкий зв’язок між злочинністю та 

алкоголізмом
15

.  

                                                 
13

 Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – К. : Радянська 

школа, 1957. – 635 с. 
14

 Диденко Г. Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления народного 

хозяйства (1921–1925) / Г. Д. Диденко. – К. : Изд-во АН УССР, 1962. –  

375 с. 
15

 Герцензон А. А. Советское законодательство в борьбе с алкоголизмом: 

[научно-методич. совет по пропаганде вопросов государства и права] /  

А. А. Герцензон. – М. : Знание, 1966. – 32 с. 
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У 1965 р. вийшла комплексна праця “Из истории милиции Советской 

Украины”
16

, основна мета якої – продемонструвати відвагу та героїзм 

співробітників правоохоронних органів та проілюструвати тенденцію до 

зменшення показників злочинності у процесі розвитку радянської України. 

Проте у вказаному дослідженні наводяться конкретні прояви злочинності,  

у тому числі організованої, у 1920-х рр. Досить ґрунтовне дослідження 

структури правоохоронних органів, кримінального законодавства та 

злочинності в УСРР в період НЕПу здійснив П. Михайленко
17

. 

Вивченням кількісних показників злочинності активно займався  

М. Гернет
18

. Автор зосередив головну увагу на дослідженні впливу 

економічних факторів на поширення злочинності серед неповнолітніх. Проте 

існують значні складнощі з опрацюванням наведених дослідником даних  

у контексті виокремлення регіональних показників злочинності, оскільки автор, 

як правило, окреслював загальносоюзні тенденції. 

На початку 1970-х рр. активно досліджувалися демографічні показники 

розвитку населення у період НЕПу. Серед відповідних досліджень слід 

відзначити роботу Ю. Корчак-Чепурківського, у якій автор провів порівняльний 

аналіз статистичних даних щодо шлюбів та розлучень у західноєвропейських 

країнах та СРСР. Це дозволило йому дійти висновку про масштабну 

трансформацію на початку 1920-х рр. громадської думки стосовно явища 

                                                 
16

 Из истории милиции Советской Украины / [Ю. В. Александров, 

Б. А. Воронин, И. А. Гельфанд и др.] ; М-во охраны обществ. порядка УССР ; 

под ред. д-ра юрид. наук проф. полк. П. П. Михайленко. – К. : [Б. и.], 1965. – 

XV, 399 с., 10 л. ил., портр. 
17

 Михайленко П. П. Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2 т. Т. 1. 

(1917–1925 гг.) / авт. очерка и сост. сборника документов проф. 

П. П. Михайленко ; М-во охраны обществ. порядка УССР, Киевская высш. 

школа. – К. : [Б. и.], 1966. – 831 с.; Михайленко П. П. Борьба с преступностью в 

Украинской ССР : в 2 т. Т. 2. (1926–1967 гг.) / авт. очерка и сост. сборника 

документов проф. П. П. Михайленко ; М-во охраны обществ. порядка УССР, 

Киевская высш. школа. – К. : [Б. и.], 1967. – 952 с. 
18

 Гернет М. Н. Избранные произведения / М. Н. Гернет. – М. : Юр. литература, 

1974. – 640 с. 
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вільного кохання та проституції
19

. С. Томілін виявив тенденцію стосовно 

зростання показників абортів упродовж 1920-х рр.
20

, що засвідчує зміну 

моральних цінностей тогочасного населення. 

Як один із чинників поширення соціальних аномалій у 1920-х рр. активно 

вивчалася проблема безробіття серед робітників. У загальних рисах складнощі 

повоєнного життя представників робітничого класу, у тому числі проблему 

безробіття, окреслено у дослідженні “Історія робітничого класу Української 

РСР”
21

. Комплексним дослідженням з вказаної тематики, хоча і не позбавленим 

ідеологічних нашарувань, є праця В. Лобурця
22

. На основі низки архівних 

матеріалів автор проаналізував причини та структуру безробіття як одного  

із суттєвих факторів поширення соціальних аномалій. 

 Проблематика соціально-правових засобів боротьби з алкоголізмом  

і пов’язаними з ним прогулами на виробництві у перші роки НЕПу 

досліджувалась у роботі Н. Черненка, який встановив зв’язок між масштабами 

допомоги зареєстрованим на біржах праці безробітнім та економічним 

розвитком республіки
23

.  

Л. Вітрук у своїй статті дослідила проблему жіночого безробіття та 

заходи щодо її подолання у другій половині 1920-х рр., зробивши сумнівний 

                                                 
19

 Корчак-Чепурковский Ю. А. Избранные демографические исследования /  

Ю. А. Корчак-Чепурковский. – М. : Статистика, 1970. – 387 с. 
20

  Томилин С. А. Демография и социальная гигиена / С. А. Томилин. – М. : 

Статистика, 1973. – 311 с. 
21

  Історія робітничого класу Української РСР : у 2 т. Т. 2 / [відп. ред. 

І. О. Гуржій]. – К. : Наук. думка, 1967. – 568 с. 
22

 Лобурець В. Формування кадрів Радянського робітничого класу України 

(1921–1932 рр.) / В. Лобурець. – Х. : Вища школа, 1974. – 158 с. 
23

 Черненко Н. В. Борьба Коммунистической партии за восстановление 

промышленности и консолидацию рабочего класса Украины в 1921–1925 гг. : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук / Черненко Николай Валерьянович ; М-во 

высшего и среднего спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. 

Т. Г. Шевченко. – К., 1962. – 43 с. 
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висновок про те, що проблема зайнятості жінок і проституції поступово 

вирішувалася
24

.   

У першій половині 1980-х рр. якісно нові дослідження на тему соціальних 

аномалій та чинників їх поширення у житті населення 1920-х рр. не 

проводились, окрім досить успішної спроби Н. Лєбіної підготувати роботу  

з історії радянського повсякдення
25

. Крім вивчення життя робітників 

Ленінграду 1920-х рр., дослідниця окреслила загальнорадянські риси поведінки 

тогочасних робітників та їх шкідливі звички, використавши при цьому деякі 

елементи концепції соціальної аномії Е. Дюркгейма. 

Стаття О. Єрмака та П. Денисовця дозволяє розширити уявлення про 

демографічні зміни у житті селян та процес їх розшарування під час НЕПу,  

що було обумовлено, на думку авторів, інтенсифікацією урбаністичних 

процесів
26

. У 1984 р. вийшов 7 том “Истории Украинской ССР”, в якому 

розглядалося питання “політичного бандитизму” початку 1920-х рр. Під цим 

терміном, як правило, розумівся “куркульський” спротив більшовицьким 

органам влади, передусім, з боку селянства, котре не поділяло політику 

відчуження майна та засобів виробництва на користь держави
27

.  

Вивчення  алкоголізму та методів боротьби з цією соціальною аномалією 

у першій половині 1920-х рр. здійснював О. Пархоменко. Автор намагався 

дослідити проблему алкоголізму на основі комплексного підходу, виділивши 

                                                 
24

  Вітрук Л. Д. Підвищення загальноосвітнього та технічного рівня робітниць 

України в 1926–1932 рр. / Л. Д. Вітрук // Український історичний журнал. – 

1967. – № 3. – С. 48–58. 
25

 Лебина Н. Б. От поколения к поколению: Историко-социологический портрет 

молодого ленинградского рабочего / Н. Б. Лебина. – Ленинград : Лениздат, 

1983. – 174 с. 
26

 Денисовець П. М. Податкова політика Радянської держави щодо селянства 

України / П. М. Денисовець, О. П. Єрмак // Український історичний журнал. – 

1982. – № 6. – С. 88–96. 
27

 История Украинской ССР : в 10 т. Т. 7. Украинская ССР в период 

строительства и укрепления социалистического общества (1921–1941) / [гл. ред. 

Ю. Ю. Кондуфор]. – К. : Наукова думка, 1984. – 720 с. 
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сприятливе середовище та причини поширення цієї вади у тогочасному 

суспільстві
28

. 

Отже, праці дослідників середини 1950-х – середини 1980-х рр. у цілому 

містили широкий спектр відомостей з соціальної історії 1920-х рр. Незважаючи 

на використання марксистської методології, у згаданих працях окреслено 

загальні умови та причини поширення соціальних аномалій. 

Плюралізація суспільного життя, доступ до широкого кола архівних 

матеріалів протягом 1985 – 1991 рр. дали змогу концептуально переглянути 

низку наукових проблем, сформувати нові напрями історичних студій.  

Так, з другої половини 1980-х рр. (після масштабної антиалкогольної кампанії  

1985 р.), поряд із кон’юнктурними монографіями і статтями, почали з’являтися 

серйозні публікації історичного, соціологічного, медичного і психологічного 

характеру. Зокрема, досить вагомим здобутком у контексті вивчення 

проблематики пияцтва є статті Ф. Шерегі й Т. Коржихіної
29

. У згаданих працях 

розглянуто державну політику у сфері виробництва і продажу спиртних напоїв, 

динаміку алкоголізму у 1920-х рр., соціальне походження, вік і стать п’яниць,  

а також причини потягу до спиртного.  

Науковці А. Габіані, М. Мануїльський, О. Авдєєв та О. Меліксетян 

досліджували проблему проституції та абортів у 1920-х рр. через призму зміни 

суспільної моралі
30

. Аргументовані докази щодо існуванням прямої залежності 

між венеричними захворюваннями та проституцією наведені у першому томі 

                                                 
28

 Пархоменко А. Г. Государственно-правовые мероприятия по борьбе с 

пьянством в первые годы Советской власти / А. Г. Пархоменко // Советское 

государство и право. – 1984. – № 4. – С. 112–116. 
29

 Шереги Ф. Э. Причины и социальные последствия пьянства / Ф. Э. Шереги 

// Социологические исследования. – 1986. – № 2. – С. 144–152; Коржихина Т. П. 

Борьба с алкоголизмом в 1920-е – начале 1930-х годов / Т. П. Коржихина 

// Вопросы истории. – 1985. – № 9. – С. 20–32. 
30

 Габиани А. А. Цена “любви” / А. А. Габиани, М. А. Мануильский // 

Социологические исследования. – 1987. – № 6. – С. 61–68; Авдеев А. А. Аборты 

и рождаемость / А. А. Авдеев // Социологические исследования. – 1989. –  

№ 3. – С. 54–63; Меликсетян А. С. Проституция в 20-е годы /  

А. С. Меликсетян // Социологические исследования. – 1989. – № 3. – С. 71–74. 
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видання “Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР”
31

.  

Вміщені в цьому дослідженні статистичні дані представляють наукову цінність 

у контексті встановлення масштабів поширення проституції на 

республіканському рівні. 

Комплексно до вивчення проблеми соціальних аномалій в період НЕПу 

підійшов Г. Бордюгов. Зокрема, він висвітлив специфіку ставлення влади  

до різних форм девіантної поведінки населення, проаналізувавши генезис та 

значення термінів “соціальний паразитизм” і “соціальні аномалії”  

в досліджуваний період
32

.
 
 

У праці колективу авторів “Пьянство и преступность: история, 

проблемы”
33

 на прикладі історії 1920-х рр. прослідковано зв’язки між 

зазначеними видами соціальних аномалій, наведено різні статистичні дані щодо 

вживання алкоголю населенням. Подібним за змістом є збірник наукових 

статей “Проституция и преступность”
34

. У ньому міститься багато 

переконливих аргументів та прикладів з історії НЕПу щодо існування зв’язків 

між повіями і кримінальним світом. 

Отже, видані з середини 1980-х рр. наукові праці характеризувалися 

поглибленим теоретичним аналізом соціальних аномалій, проте не враховували 

концептуально-методологічні здобутки західноєвропейських дослідників,  

які почали братися до уваги науковцями тільки з 1991 р. 

                                                 
31

 Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР : в 3 т. Т. 1. 

Здравоохранение в Украинской ССР, пути и итоги развития / [под. ред. 

А. Е. Романенко] ; Отд-ние истории медицины и здравоохранения Киев. НИИ 

общ. и коммун. гигиены им. А. Н. Марзеева. – К. : Здоров’я, 1987. – 478, [1] с. 
32

 Бордюгов Г. А. Социальный паразитизм или социальные аномалии?  

(из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, 

бродяжничеством в 20–30-е годы) / Г. А. Бордюгов // История СССР. – 1989. – 

№ 1. – С. 61–73. 
33

 Лановенко И. Пьянство и преступность: история, проблемы / И. Лановенко, 

А. Светлов, В. Скибицкий. – К. : Наукова думка, 1989. – 528 с. 
34

 Проституция и преступность : (проблемы, дискуссии, предложения) :  

сб. ст. / [под ред. Ю. М. Хотченкова]. – М. : Юр. лит., 1991. – 304 с. 
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Після проголошення незалежності України та розпаду СРСР 

інтенсивність розгляду алкоголізму, проституції та злочинності як пережитків 

капіталізму була значно знижена. Перед дослідниками відкрилися нові наукові 

горизонти. Відтепер стало можливим залучати до вивчення вітчизняної історії 

здобутки зарубіжних науковців, у тому числі історичні, соціологічні  

і політологічні концепції.  

З 1991 р. проблеми удосконалення нормативно-правової бази та інших 

механізмів боротьби з проституцією, злочинністю та алкоголізмом у роки 

НЕПу вивчались О. Мироненком, О. Беньком, М. Грінбергом, Б. Литваком,   

Т. Приваловою та С. Голодом
35

. І. Діптан та М. Зезіна дослідили динаміку 

дитячої безпритульності 20-х рр. XX ст.
36

. Жебракування і бродяжництво 

досліджувалися К. Черемським, М. Чабадою, Н. Кононенком та  

Б. Жеплинським
37

. Проблематику трансформації моральних установок  

                                                 
35

 Мироненко А. Н. Проблемы законности на этапе новой экономической 

политики (1921–1927) / А. Н. Мироненко, А. П. Бенько. – К. ; Днепро- 

дзержинск : МП “Юрлен”, 1992. – 25 с.; Гринберг М. С. Уголовное право и 

массовые репрессии 20-х и последующих годов / М. С. Гринберг // Государство 

и право. – 1993. – № 1. – С. 63–73; Литвак Б. К. Самогоноварение и потребление 

алкоголя в российской деревне 1920-х гг. / Б. К. Литвак // Отечественная 

история. – 1992. – № 4. – С. 76–77; Привалова Т. Пьянство в деревне. 

Статистика 1910–1920-х годов / Т. Привалова // Деловой мир. – 1995. – 8 апр. 

(№ 65). – С. 15; Голод С. И. Проституция в контексте изменения половой 

морали / С. И. Голод // Социологические исследования. – 1998. – № 2. – С. 53–

57. 
36

 Діптан І. І. Проблема дитячої безпритульності на Україні (1919–1932 рр.) / 

І. І. Діптан // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки :  

зб. ст. / [під ред. Ю. Ю. Кондуфора]. – К., 1992. – Вип. 2. – С. 52–60;  

Зезина М. Р. Система социальной защиты детей-сирот в СССР / М. Р. Зезина // 

Педагогика. – 2000. – № 3. – С. 58–67. 
37

 Черемський К. П. Повернення традиції / К. П. Черемський. – Х. : Центр Леся 

Курбаса, 1999. – 288 с.; Чабада М. Кобзарі та лірники / М. Чабада //  

Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 25–28; Кононенко Н. Суспільний статус 

українських кобзарів і лірників / Н. Кононенко // Матеріали I конгресу 

Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 

1995. – С. 290–301; Жеплинський Б. До питання про християнські основи 

традиційного кобзарства / Б. Жеплинський // Народна творчість та етнографія. – 

1998. – № 4. – С. 100. 
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та релігійних норм, а також впливу антицерковної політики держави на 

суспільство вивчав В. Пащенко
38

. 

У працях М. Дорошка, М. Фролова й І. Ніколаєва досліджено особливості 

становлення та функціонування компартійно-державної номенклатури УСРР  

в період НЕПу, що дає змогу виокремити найбільш сприятливі чинники 

криміналізації радянських органів влади
39

. 

О. Божко та Р. Подкур на основі архівних матеріалів дослідили процес 

становлення та функціонування системи радянських органів державної безпеки 

в УСРР протягом 20-х рр. ХХ ст., а також їхню роль у боротьбі з політичним  

і кримінальним бандитизмом в Україні
40

. 

Праці В. Литвина, Ю. Ніколайця, К. Лобача, В. Калініченка, О. Сушка  

та В. Шарпатого, присвячені розвитку різних галузей народного господарства 

УСРР, основним напрямам економічної політики більшовиків, ставленню влади 

до прошарку підприємців, особливостям соціально-економічного життя 

населення та проблемам функціонування ринку під час НЕПу, є цінними для 

розуміння матеріальних та соціальних чинників, які впливали на динаміку 

                                                 
38

 Пащенко В. Свобода совісті в Україні. Міфи і факти 20–30-х років / 

В. Пащенко. – К. : Полтава, 1994. – С. 14.; Пащенко В. Ніч минула, а день 

наблизився: держава і православ’я в Україні у 20-ті роки / В. Пащенко. – К. : 

Полтава, 1994. – С. 26. 
39

 Дорошко М. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20–30-ті роки 

ХХ століття : соціоісторичний аналіз : моногр. / М. Дорошко. – К. : ВПЦ 

“Київський університет”, 2004. – 154 с.; Фролов М. О. Компартійно-радянська 

еліта в УСРР (1917–1922 рр.): становлення і функціонування / М. О. Фролов. – 

Запоріжжя : Прем’єр, 2003. – 448 с.; Ніколаєв І. Комуністичне єдиновладдя в 

УСРР у 1920-х рр. : історико-правовий аспект / І. Ніколаєв. – Миколаїв : Вид-во 

ФОП “Швець”, 2013. – 437 с. 
40

 Божко О. І. Особливі відділи в системі органів державної безпеки 1918–

1946 рр. / О. Божко // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4 

(13/15). – С. 335–361; Подкур Р. Ю. Організаційне становлення економічного 

управління ВУЧК–ГПУ на початку 1920-х рр. / Р. Ю. Подкур // Історія України. 

Маловідомі імена, події, факти : [зб. наук. ст.]. – 2005. – Вип. 29. – С. 130–142. 
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кримінальної злочинності, алкоголізму та проституції у повсякденному житті 

населення УСРР протягом 20-х рр. ХХ ст.
41

. 

Дослідження С. Кульчицького та О. Мовчан мають вагоме значення  

у контексті концептуального перегляду низки історичних проблем 1920-х рр.  

у цілому
42

. 

За роки незалежності України було перекладено та видано ряд праць 

зарубіжних науковців з історії Радянського Союзу, які, хоча і мають 

узагальнюючий характер, проте у них висвітлюються окремі питання корупції, 

спекуляцій та сприятливих чинників поширення злочинності у 1920-х рр.
43

. 

У методологічному контексті важливою для вивчення соціальних 

аномалій 1920-х рр. є докторська дисертація української дослідниці  

О. Коляструк, у якій проаналізовано історіографію повсякденності в західній та 

російській гуманітаристиці, розкрито міждисциплінарний характер історії 

                                                 
41

 Литвин В. М. Історія України : в 3 т. Т. 3. (Новітній час), кн. 1 /  

В. М. Литвин. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 2005. – 832 с.; Ніколаєць Ю. О. 

Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) : 

моногр. / Ю. О. Ніколаєць. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 

188 с.; Лобач К. В. Непмани на споживчому ринку України (20-ті рр.) / 

К. В. Лобач. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 41 с.; Калініченко В. В. 
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повсякденності як напряму соціоантропологічних досліджень, удосконалено  

її понятійно-категоріальне забезпечення, розглянуто поведінкові реакції та 

життєві практики у процесі трансформації повсякдення, визначено роль 

інтелігенції у формуванні нового стилю життя населення у цілому
44

. 

В. Файтельберг-Бланк та В. Шестаченко вивчали злочинність в Одесі  

у повоєнний час
45

. Дослідники навели багато важливих і маловідомих фактів, 

які дозволяють оцінити рівень криміналізації одеського суспільства на початку 

1920-рр., але відсутність посилань на джерела значно знижує наукову цінність 

їхньої праці. 

О. Міхеєва проаналізувала стан та динаміку кримінальної злочинності  

у межах Донбасу протягом 1920-х рр.
46

. Злочинність розглянута нею  

як специфічна складова політико-економічних трансформацій в УСРР. Крім 

загальних тенденцій злочинності, у праці досліджено окремі її види, здійснено 

соціально-демографічну характеристику злочинців та проаналізовано державну 

політику у сфері протидії злочинам. Також О. Міхеєва дослідила структуру 

правоохоронних органів УСРР періоду НЕПу
47

. 

Проблему проституції у межах Києва 1920-х рр. вивчав  

О. Ковалинський
48

. Він проаналізував зміни у специфіці “найдавнішої професії” 

у порівнянні з дореволюційним періодом, реакцію більшовиків на поширення 
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цього виду соціальних аномалій та мотивацію жінок, котрі займалися 

проституцією. 

Дослідниця О. Розовик комплексно дослідила статус і роль жіноцтва  

у громадському, політичному, економічному та соціально-культурному житті 

УСРР
49

. Цінність її наукової роботи у контексті вивчення соціальних аномалій 

полягає у тому, що у ній досліджено чинники проституції та злочинності серед 

жінок, а також державну політику у сфері боротьби з цими негативними 

явищами.  

Проблематика розповсюдження соціальних аномалій в радянському 

соціумі періоду НЕПу, зокрема в УСРР, досліджувалася також російськими 

істориками. Зокрема, Г. Ульянова вивчала вплив тогочасних політико-

економічних реалій на динаміку соціальних аномалій
50

. У праці “Девиантность 

и социальный контроль в России (XIX – XX вв.)” досліджено різні прояви 

соціальних аномалій 1920-х рр., включаючи менш поширені на той час 

гомосексуалізм та наркоманію, проте виключно на загальносоюзному рівні
51

.
 
 

Основні тенденції поширення злочинності протягом XX ст. вивчав   

В. Лунєєв
52

. Зроблені у його науковій праці висновки можуть 

використовуватися для порівняння показників динаміки злочинності на різних 

етапах розвитку СРСР, у тому числі УСРР.  

Н. Лєбіна прослідкувала зміни в уявленнях радянського суспільства про 

норми та аномалії у ході міжвоєнних років, окреслила особливості побуту 
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тогочасного населення, специфіку розповсюдження злочинності, проституції, 

алкоголізму і наркоманії, а також висвітлила основні напрями політики 

держави щодо боротьби з різними проявами девіантної поведінки
53

. Хоча 

пріоритетна увага у дослідженні приділена Ленінграду, проте в ньому також 

прослідковуються загальнорадянські тенденції поширення соціальних 

аномалій.  

Науковці Г. Валієв та В. Ісаєв доволі глибоко і системно дослідили різні 

прояви соціальних аномалій у 1920-рр., а також соціально-економічні, 

культурні й політичні умови їх поширення за матеріалами Сибіру
54

. 

У монографії В. Пашина та С. Богданова проаналізовано теоретичні 

засади дослідження соціальних аномалій. З метою належного вивчення питання 

розповсюдження злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції та 

самогубств серед населення СРСР періоду НЕПу залучено широке коло 

архівних, статистичних, монографічних і періодичних матеріалів. На думку 

дослідників, найбільш сприятливими чинниками девіантної поведінки  

населення у 1920-х рр. були трансформація моральних цінностей у тогочасному 

суспільстві, економічні труднощі повоєнного життя та половинчастість 

здійснюваних у період НЕПу реформ
55

. 

У дослідженні В. Пашина, С. Богданова та С. Ємельянова на основі 

маловідомих архівних матеріалів розглянуто специфіку державної політики  

у сфері регулювання виробництва алкогольних напоїв в умовах різних 
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політичних режимів
56

. Автори наголошують на тому, що протягом 1920-х рр. 

державна політика у сфері виробництва алкогольних напоїв була 

непослідовною, що сприяло алкоголізації населення СРСР. 

Проривом у сучасній українській історіографії соціальних аномалій  

в УСРР 20-х рр. ХХ ст. є кандидатська дисертація І. Іщенка, присвячена 

державній політиці у сфері боротьби з різними проявами девіантної поведінки 

населення
57

. На базі цієї роботи у 2006 р. вийшла монографія, у якій вперше в 

українській історичній науці на базі широкого кола архівних матеріалів 

системно досліджено соціальні аномалії у південних губерніях УСРР протягом 

періоду НЕПу
58

. Однак, у рамках монографії було лише побіжно розглянуто 

питання злочинності. Крім того, автори не приділили належної уваги доробку 

російських істориків, зокрема Г. Валієва і В. Пашина, у яких розглядалися 

проблеми поширення соціальних аномалій серед радянського населення 

періоду НЕПу. 

Отже, історіографія соціальних аномалій серед населення УСРР  

1920-х рр. у цілому характеризується значною фрагментарністю. Особливо 

інтенсивно вказана тема почала вивчатися істориками тільки з середини  

80-х рр. XX ст. Проте переважна більшість досліджень здійснювались окремо 

по злочинності, алкоголізму, проституції та іншим соціальним аномаліям  

1920-х рр., на регіональному рівні, тоді як комплексно у адміністративних 

межах УСРР ця проблема фактично не вивчалася.  

У ході опрацювання теми дослідження, поряд із аналізом наукової 

літератури, значні зусилля спрямовувалися на пошук і вивчення джерельної 
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бази, зокрема неопублікованих і опублікованих матеріалів, а також 

періодичних видань. 

З неопублікованих матеріалів ЦДАВО України опрацьовано фонди 

Народного комісаріату внутрішніх справ (Ф. 5), Головного управління міліції 

УСРР (Ф. 6), Опису справ прокурора південного округу шляхів сполучення  

(Ф. 10). Цінність матеріалів вказаних архівних фондів полягає у тому, що у них 

містяться щомісячні звіти дільничних слідчих, звіти про діяльність губернських 

відділів карного розшуку, Головного управління міліції та Управління карного 

розшуку УСРР, прокуратури військово-транспортного трибуналу, відділів 

робітничо-селянської міліції. За допомогою цих матеріалів можна відтворити 

рівень та динаміку поширення основних видів злочинів у 1920-х рр., у тому 

числі прослідкувати співвідношення побутової та професійної злочинності, 

фактори криміналізації тогочасного населення, а також проблеми та умови 

функціонування органів правопорядку УСРР. 

Опрацьовувалися також фонди Народного комісаріату охорони здоров’я 

(Ф.342). Інтерес до цього фонду був обумовлений тим, що у ньому міститься 

важлива документальна інформація стосовно показників поширення 

венеричних захворювань у містах, округах, губерніях УСРР, а також висновків 

досліджень причин венеричних захворювань в окремих населених пунктах, які 

дають змогу прослідкувати роль проституції в їх розповсюдженні. У цьому 

фонді знаходяться також звіти окружних інспекцій охорони здоров’я щодо 

рівня поширення проституції в містах, матеріали Української центральної ради 

по боротьбі з проституцією. Крім того, наявні у фонді архівні документи 

містять статистичні таблиці з показниками поширення алкоголізму в УСРР, 

рівня витрат населенням коштів на алкогольні напої з прив’язкою до аналізу 

демографічних особливостей пияцтва. 

У ЦДАГО України опрацьовано матеріали ЦК КП(б)У (Ф. 20) і протоколи 

засідань Політбюро ЦК КП(б)У та матеріали до них (Ф. 6), що дало змогу 

поглибити знання про соціально-економічні, політичні, адміністративно-

правові та соціокультурні чинники поширення соціальних аномалій серед 
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населення УСРР. Крім того, на основі вказаних архівних матеріалів досліджено 

динаміку злочинності за окремими її видами, а також процес криміналізації 

органів державної влади УСРР, у тому числі судових і правоохоронних установ. 

У вказаному контексті виявлено значний масив задокументованих свідчень про 

хабарництво, розкрадання державного майна, неправомірне застосування 

міліцією сили до населення та катування підсудних, фінансові махінації, 

контрабанду, алкоголізм, проституцію та інші злочинні та аморальні дії,  

до яких були причетні тогочасні радянські чиновники – “взірці” (відповідно  

до офіційної владної доктрини) для населення. 

У фондах Державного архіву Київської області (Киевский окружной 

исполком совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

Ф. Р-112; Київський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, Ф. Р-126; Київська губернська прокуратура,  

Ф. Р-1000) виявлено і проаналізовано матеріали стосовно політико-економічних 

умов поширення соціальних аномалій серед населення тогочасної Київської 

губернії та м. Київ. Прослідковано динаміку кримінальної злочинності, 

проституції та алкоголізму на території губернії, а також вивчено комплекс 

заходів, що вживалися місцевою владою та правоохоронними органами  

з метою протидії соціальним аномаліям у 1920-х рр.  

Серед опублікованих матеріалів проаналізовано тексти кримінальних 

нормативно-правових актів 1920-х рр., зокрема КК УСРР 1922 р. та КК УСРР  

у редакції 1927 р., та науково-практичних коментарів до них
59

, що дозволило 

поглибити знання про тогочасне кримінальне законодавство.  
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Досліджено публікації офіційних матеріалів органів внутрішніх справ  

і державної безпеки, ЦК КП(б)У, а також урядових рішень
60

.  

У збірнику Центрального статистичного управління СРСР містяться 

кількісні показники різних видів злочинів, демографічна та соціальна 

характеристика злочинців
61

. Через нерегулярність надходження матеріалів  

з УСРР до ЦСУ СРСР ці відомості є фрагментарними.  

Відомості про масштаби безробіття як важливого економічного чинника 

поширення соціальних аномалій, а також чисельність, структуру населення  

в УСРР у другій половині 1920-х рр. вивчалися, серед іншого, за матеріалами 

українського статистичного щорічника
62

.   

Досить вагомою групою джерел, які досліджувалися, були матеріали 

періодичних видань 1920-х рр. У них відображалися різні прояви девіантної 

поведінки тогочасного населення та реакція держави і громадськості на це 

явище. Зокрема, за допомогою інформаційних повідомлень, опублікованих  

у газетах “Звезда” та “Коммунист”, можна відслідкувати конкретні прояви 

соціальних аномалій як у межах Катеринославщини та Харківщини, так  

і по УСРР у цілому. Пріоритетна увага у цих газетах була спрямована на 

подолання проблем кримінального бандитизму, крадіжок і пограбувань, 

розбійних нападів та вбивств, а також висвітлення процесу боротьби  

з алкоголізмом, самогоноварінням, притоноутримуванням та ін. 
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У статтях журналу “Коммунистка” багато уваги відводилося проблемам 

життя жіноцтва, зокрема емансипації, нової ролі сім’ї і трансформації в ній 

статусу жінки, поширення проституції.  

У контексті вивчення проблеми алкоголізму в 1920-х рр. важливим 

джерелом є журнал “За тверезість”, у якому містяться відомості про обсяги 

споживання алкоголю населенням, поширення самогоноваріння у середовищі 

селянства, витрати громадян на спиртні напої, форми боротьби з алкоголізмом 

та протиалкогольні змагання між окремими округами УСРР наприкінці  

1920-х рр.  

Проте під час опрацювання тогочасних періодичних видань слід 

критично їх оцінювати через пропагандистські та ідеологічні нашарування, 

притаманні для газет і журналів. 

1.2. Принципи і методи дослідження 

Питання пошуку оптимальних теоретичних засад вивчення соціальних 

аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 1920-х рр. актуалізується 

відсутністю усталеного алгоритму виконання подібних досліджень, складністю 

та багатофакторністю зазначеної сфери життя населення, а також подальшою 

необхідністю концептуального перегляду історичних напрацювань радянського 

періоду із притаманною їм методологічною одноманітністю. 

Зокрема, очевидним є той факт, що протягом тривалого часу 

марксистсько-ленінська методологія підміняла предмет історії – процес життя 

людей, суспільств, соціальних груп, народів і націй – соціологічними  

і політико-економічними дослідженнями. Саме життя індивіда і колективів,  

у які він входив, людських поколінь, в їх конкретній предметності,  

з реальними потребами й інтересами людей, з їхніми захопленнями та думками 

(не з одними тільки ідеями великих носіїв “громадської думки”, але й  

з намірами та емоціями “простої людини”) у рамках згаданого економіко-

соціологічного підходу виключались із розгляду як “нескінченно мала 
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величина”. Усі грані реального життя не вкладалися у загальноприйнятну 

гносеологічну схему, а дослідження їх проявів могли тільки завадити 

формаційному аналізу
63

. Відтак, сфера повсякденності, як правило, перебувала 

за межами предметного дослідження істориків у радянський період. 

Наразі у вітчизняній історичній науці склалася традиція, відповідно до 

якої дослідження проблематики функціонування нормативної системи 

суспільства в історичній ретроспективі тісно ув’язується науковцями  

із концептуальними засадами, сформованими на межі ХІХ – ХХ ст. 

європейськими соціологами М. Вебером і Е. Дюркгеймом, а також у рамках 

т.зв. “нової історії” (як синоніми вживаються терміни “нова історична наука”, 

“нова соціальна історія”).  

Дослідники соціальних аномалій “на зламі століть” відкинули 

натуралістичні моделі пояснення суспільних процесів, замінивши їх на 

концепції, у яких домінував принцип соціологізму. Нова хвиля соціологів 

усвідомлювали невідповідність станового світогляду суспільним потребам 

індустріальної доби
64

. 

На противагу “всезагальному економічному імпульсу” ліберальних теорій 

або “виробничим силам” історичного матеріалізму, німецький соціолог  

М. Вебер поставив людину у центр уваги дослідника-історика. Вказаний 

науковець розробив концепцію “соціальної дії”, під якою розуміється дія 

людини, що співвідноситься із діяльністю інших людей або орієнтується на неї 

й носить раціональний, ціннісно-раціональний, традиційний або афектний 

характер
65

. М. Вебер був послідовним прибічником методів антипозитивізму, 

наголошуючи, що для дослідження соціальної дійсності краще 

використовувати не чисто емпіричні, а “пояснювальні” й “інтерпретуючі” 

                                                 
63

 Гуревич  А.  Я. О кризисе современной исторической науки /  

А. Я. Гуревич // Вопросы истории. – 1991. – № 2/3. – С. 25. 
64

 Рущенко І. П. Соціологія злочинності: Монографія / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-

во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2001. – С. 79. 
65

 Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер ; [гл. ред. и сост. 

Ю. Н. Давыдова] ; [пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 1990. – С. 602–603. 



 

 

32 

 

методи. У рамках заснованої дослідником розуміючої соціології особлива увага 

приділялася вивченню соціальної дії, а також її сенсу і мотивації з точки зору 

причетного індивіда
66

. 

М. Вебер приділив значну увагу дослідженню процесів переходу 

суспільства від традиційної до індустріальної епохи, результати якого були 

оформлені у його науковій праці “Протестантська етика і дух капіталізму” 

(1905 р.), методологічно виконаній на стику економічної соціології та соціології 

релігії. 

Ключовою ідеєю наукового доробку М. Вебера є необхідність 

комплексного підходу до соціальної історії й вивчення соціальної дійсності на 

основі принципу єдності “людина-культура” як необхідної умови адекватного 

розуміння минулого
67

. Водночас доробок вказаного вченого не вичерпується 

методологічними рекомендаціями про необхідність дослідження суспільства  

у нерозривному зв’язку з його культурою.  

Не менш вагомий вклад в удосконалення теоретичних засад дослідження 

соціальної дійсності великих колективів людей на перехідних етапах  

їх розвитку здійснив французький соціолог Е. Дюркгейм. Тяжіючи до 

позитивістських методологічних засад наукового дослідження, він визначив  

у якості предмета соціології соціальні фати, які існують поза індивідом і мають 

по відношенню до нього нормативно-примусову силу. На думку  

Е. Дюркгейма, завданням соціології є дослідження таких питань: що змушує 

людей жити спільно, чому для них стабільний соціальний порядок має значну 

вагу і які закони визначають міжособистісні людські відносини?
68

. 

Згаданий науковець наголошував на тому, що люди за своєю природою  

є егоїстами, проте норми, переконання і цінності, які формують масову 
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свідомість, становлять моральну основу суспільства, за допомогою якої 

забезпечується соціальна інтеграція індивідів. 

Вивчаючи проблему самогубств, Е. Дюркгейм як один із типів вказаного 

явища виділив аномічне самогубство, пов’язане з втратою індивідом ціннісної 

системи орієнтирів у суспільстві, коли в ньому старі соціальні норми вже не 

функціонують, а нові – ще не сформувалися. Вказана невідповідність, на думку 

дослідника, породжує стан аномії, на фоні якого швидкими темпами зростають 

різні прояви девіантної (невідповідної існуючим соціальним нормам) поведінки 

з огляду на незадоволення індивіда життєвими реаліями, а також руйнацію 

усталеної ціннісно-нормативної системи суспільства
69

. 

Е. Дюркгейм вважав, що найменша кількість проявів соціальних аномалій 

фіксується у тих людських колективах, де розвиненими є механізми 

соціального контролю (як на рівні держави, так і громадських інституцій).  

На його думку, злочинність доцільно вивчати у нерозривному зв’язку із 

фундаментальними умовами усього суспільного життя, оскільки вона виконує 

певну соціальну функцію
70

. Зокрема, стан злочинності може свідчити про 

нагальність змін у суспільстві, а інколи – створювати сприятливі умови для 

таких змін. 

Протягом ХХ ст. теорія соціальної аномії Е. Дюркгейма була розвинена 

низкою науковців, зокрема К. Шоу, Г. Маккеєм, Г. Блохом, Д. Гейсом,  

Д. Ломаном, Ч. Фрейзером, Г. Россом та Р. Мертоном. При цьому найбільший 

інтерес з точки зору дослідження соціальних аномалій становлять теоретичні 

напрацювання останніх двох вчених. Так, Г. Росс зосередив головні зусилля на 

розробці теорії соціального контролю, яка орієнтувала дослідження  

на відносини між особою та державою, юридичними інститутами, органами 
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правопорядку
71

. Політико-правова система у рамках вказаної теоретичної 

моделі розглядалася як визначальний фактор, що може обумовлювати 

юридичний та соціальний статус злочинця. 

У свою чергу, Р. Мертон змістовно удосконалив концепцію соціальної 

аномії та девіантної поведінки. Зокрема, на думку дослідника, серед елементів 

соціальної та культурної структури найбільш важливу роль відіграють цілі, 

наміри та інтереси, з одного боку, та прийнятні способи їх реалізації – з іншого. 

Багато способів, які окремими особами вбачаються як найбільш ефективні  

з точки зору досягнення бажаних цілей (наприклад, незаконні операції  

з акціями нафтових компаній, грабунок, шахрайство тощо), виключені  

з інституційної сфери дозволеної поведінки
72

. 

На основі викладеного Р. Мертон визначив девіантну поведінку як 

симптом неузгодженості між обумовленими культурою цілями та соціально 

організованими засобами їх досягнення. Відтак, доктрина “ціль виправдовує 

засоби”, на думку вченого, стає провідним принципом діяльності у випадку, 

коли структура культури занадто звеличує ціль, а соціальна організація надміру 

обмежує можливий доступ до апробованих засобів її досягнення
73

. 

Р. Мертон виокремив різні форми пристосування індивідів до схвалених 

суспільством цілей та інституційних засобів їх досягнення. Домінування 

конформізму по відношенню до культурних цілей та засобів характеризує 

суспільство як неаномічне. Інші форми, такі як інновація (сприйняття 

встановлених культурою цілей, проте незгода з існуючими засобами їх 

досягнення), ритуалізм (незгода з цілями при одночасному сприйнятті засобів 

їх досягнення), ретретизм (несприйняття як цілей, так і засобів їх досягнення), 

бунт (заміна на нові існуючі цілі і засоби на фоні їх несприйняття) 
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розглядаються дослідником як механізми девіантного вирішення згаданих 

протиріч
74

. 

Водночас прийнято вважати, що науковий доробок М. Вебера,  

Е. Дюркгейма та їх послідовників сприяв формуванню “нової історії”, 

започаткованої у 1930-х рр. представниками школи “Анналів” (Л. Февр,  

М. Блок). Вказаний науковий напрям пройшов період інституціоналізації  

у 1950 – 1960-х рр. і мав значний вплив на розвиток сучасної історичної науки. 

З 1980-х рр. термін “нова історія” почав використовуватися як узагальнююча 

категорія для окреслення окремих напрямів, що протиставляються 

традиційному позитивізму та ортодоксальній марксистській концепції 

соціальної історії
75

. 

Дослідників “нової історичної науки” об’єднує методологічне тяжіння  

до аналітичної міждисциплінарної історії, збагаченої теоретичними моделями  

і дослідницькими методами суспільних наук, на противагу традиційній історії, 

що розглядається як сфера звуженого гуманітарного знання
76

. У результаті 

становлення і розвитку “нової історичної науки” значно розширилися предмет, 

проблематика і методи історичних досліджень, були сформовані нові ефективні 

прийоми аналізу історичних джерел. 
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Незважаючи на специфіку розвитку “нової історії” у різних країнах світу, 

вона базується на системі основоположних епістемологічних принципів, серед 

яких доцільно виокремити:  

1. Несприйняття позитивістського досвіду історіографії та притаманного 

йому уявлення про функцію історика як регістратора подій минулого, а також 

дії універсальних законів і закономірностей. “Нова історія” протиставляє 

традиційній концепції “історії-оповіді” концепцію “історії-проблеми”, яка 

принципово змінює статус історика та його евристичні установки у процесі 

пізнання. Вона орієнтується не на поверховий опис фактів, а фокусує увагу 

дослідника на реконструкції і розумінні глибинного сенсу їх інформативності, 

прихованих за ними систем уявлень, поведінки, соціально-психологічних 

установок.  

2. Прагнення розробити “тотальну історію”, яка враховує та включає  

у себе найбільш суттєві аспекти активності людських спільнот та соціальних 

практик людини в їх системно-структурній цілісності й соціокультурній 

єдності. Відштовхуючись від позитивізму та долаючи його, “нова історія” 

зосереджує головну увагу на рядовій людині, культивує інтерес до окремих 

груп людей, колективної психології, релігійності та ін. 

3. Ідентифікація часу як історичної та культурної категорії, що 

перебуває у предметному полі вивчення історичної науки. У вказаному 

контексті прибічники “нової історії” звернули увагу на ту обставину, що люди 

не народжуються з “відчуттям часу”, оскільки їх часові та просторові уявлення 

завжди визначаються тією культурою, до якої вони належать. 

4. Актуалізація необхідності міждисциплінарної практики історії та 

гуманітарних (соціальних) наук. При цьому підкреслюється ключова роль 

історії, оскільки вона, на відміну від інших галузей гуманітарного знання, 

вивчає людський феномен у всіх його культурних і соціальних вимірах  

в хронологічному контексті, у його тривалості й еволюції, трансформаціях  
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і розвитку
77

. Однією з методологічних особливостей “нової історії” є намагання 

сформулювати питання до минулого, виходячи із сучасного контексту
78

. 

Серед найбільш впливових напрямів “нової історії” доцільно виокремити 

історію повсякденності та історію ментальностей. У рамках останньої 

пріоритетна увага дослідників зосереджується на вивченні структур свідомості, 

соціально-психологічних установок, способів бачення світу, уявлень людей, 

котрі належать до певної соціально-культурної спільноти. Історія 

ментальностей як історичний напрям сформувалася, передусім, під впливом 

етнології, культурної антропології та соціальної психології.  

У той час, як різні теорії, ідеологічні конструкції та доктрини  

є організованими у формі закінчених та продуманих систем, ментальності 

перебувають у дифузному стані, розпорошуючись у культурі та суспільній 

свідомості. Фактично ментальності не створюються самими людьми, проте 

проявляються у їх поведінці та висловлюваннях незалежно від намірів та волі
79

. 

Відтак, ментальності виражають не стільки приватні установки особи, скільки 

знеособлену сторону суспільної свідомості, проявляючись у формі звичаїв, 

традицій та вірувань. 

У свою чергу, у межах історії повсякденності досліджуються умови 

життя, відпочинку та праці (раціон харчування, побут, соціальна адаптація),  

а також чинники, що впливають на формування свідомості та норм поведінки 

населення певної країни у конкретний історичний період. На думку О. Удода, 
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історія повсякденності сформувалася на контрасті з глобальними теоріями в 

умовах гострої кризи традиційних історіографічних підходів
80

. Аналіз 

повсякденного життя дозволяє дослідити усю багатогранність історії, 

відображення політики певного режиму в реальних ситуаціях, детальніше 

проаналізувати особливості певного історичного періоду
81

. 

За оцінкою О. Коляструк, історія повсякденності набуває особливого 

значення у контексті розуміння переломних епох, коли відбувається перехід  

до нових норм і стандартів життя або формується культура опору/конформізму 

нав’язуваним цінностям, відповідно вдосконалюються/дисгармонізуються вже 

усталені структури повсякденності
82

. Вказане, серед іншого, обумовлюється 

тим, що у перехідні періоди зміщуються акценти зі стандартного до 

одиничного, яке також є фактором історичного розвитку. 

Як зазначалося вище, переважна більшість радянських істориків, котрі 

вивчали проблематику алкоголізму, проституції, злочинності, безпритульності, 

використовували марксистсько-ленінську методологію, відповідно до якої 

соціальні аномалії жорстко ув’язувались із пережитками “буржуазного 

минулого” та наділялися яскраво вираженим класовим характером. У період 

існування СРСР різні прояви девіантної поведінки, як правило, вивчались  

у рамках спеціальних дисциплін: кримінології, наркології тощо
83

. При цьому 

концептуальні напрацювання західних істориків, у тому числі в рамках “нової 
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історії”, для радянських науковців довгий час були недоступними через 

ідеологічні перепони.  

Лише окремі дослідники у своїх наукових працях робили обережні 

припущення стосовно необхідності врахування комплексу факторів 

об’єктивного і суб’єктивного характеру (умови побуту людини, її матеріальний 

достаток, менталітет, психологія, ідеологічні переконання, виховання та ін.) під 

час дослідження соціальних аномалій, у тому числі в історичній 

ретроспективі
84

. 

Паралельно з радянськими дослідниками, окремі аспекти поширення 

соціальних аномалій серед населення СРСР вивчали європейські науковці, 

котрі використовували передові на той час західні методологічні концепції. 

Крім того, конкретні прояви девіантної поведінки серед населення різних країн 

світу у історичній ретроспективі вивчали дослідники, що емігрували з СРСР на 

Захід, найбільш відомим серед яких є Б. Соколов. Зокрема, вчений дослідив 

вплив морально-етичних та соціально-економічних чинників на рівень 

поширення девіантної поведінки серед населення США у ХХ ст. та провів 

порівняльний аналіз вказаного аспекту повсякденного життя із реаліями СРСР, 

використовуючи при цьому концепції аномії та історії повсякденності
85

. 

У вказаному контексті доцільно наголосити на тому, що у західній 

історіографії з початку ХХ ст. для узагальненого позначення алкоголізму, 

проституції, злочинності, наркоманії дослідники активно використовують 

термін “девіація”/“соціальна девіація” (англ. – “deviance”/ “social deviance”)
86

.  
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Водночас в Україні склалася дещо інша традиція. Зокрема, у роки 

“воєнного комунізму” досліджувані явища отримали назву “соціальний 

паразитизм”, який вважався несумісним із соціалістичним устроєм
87

. Протягом 

1923 – 1924 рр. серед радянських науковців та співробітників правоохоронних 

органів відбувалися дискусії стосовно доцільності розмежування змісту понять 

“соціально-паразитичні” і “соціально небезпечні елементи”
88

. У ході 

проведених у 1926 р. наради наркомів внутрішніх справ союзних і автономних 

республік та засідання Центральної ради по боротьбі з проституцією 

розглядалося питання упорядкування заходів у сфері боротьби з соціальними 

відхиленнями. Головним підсумком вказаних нарад стала критика пропозиції 

деяких керівників правоохоронних органів вважати усіх бродяг, алкоголіків  

та повій соціально небезпечними. 

У Державній програмі по боротьбі з алкоголізмом, бідністю, 

безпритульністю та проституцією, закладеній у 1928 р. в першому 

п’ятирічному плані, поняття “соціальний паразитизм” було замінене на термін 

“соціальні аномалії”
89

 (від грець. anomalia – відхилення від норми, 

закономірності). Значно ширший соціальний контекст вказаного терміну став 

результатам тривалого пошуку радянським керівництвом оптимальної моделі 

протидії різним проявам девіантної поведінки шляхом реалізації як 

адміністративно-правового впливу, так і виховних заходів превентивного 

характеру. Зазначений термін досить швидко утвердився у рамках радянської 

історіографії й активно використовується сучасними українськими істориками. 
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Наразі доцільно констатувати, що дослідження соціальних аномалій  

як невід’ємної частини життя українського населення на різних етапах його 

історичного розвитку, у тому числі в 20-х рр. ХХ ст., перебуває на стадії 

утвердження як окремий науковий напрям. Його змістовну складову 

наповнюють праці ряду сучасних українських та російських дослідників,  

які аналізувалися у попередньому підрозділі. Принагідно лише зазначити,  

що ці праці методологічно тяжіють до соціальної історії та історії 

повсякденності. 

Водночас серед дослідників не існує єдиного підходу до класифікації 

соціальних аномалій. Зокрема, Г. Ульянова до згаданого явища відносить 

безпритульність, жебракування, бродяжництво, проституцію, алкоголізм та 

наркоманію. Водночас В. Іваненко, І. Іщенко, Н. Лєбіна, В. Пашин, С. Богданов 

та С. Ємельянов наголошують на тому, що до соціальних аномалій доцільно 

відносити усі масові соціальні явища, які мають негативне забарвлення  

з позицій будь-якого орієнтованого на загальнолюдські цінності суспільства, 

додаючи до згаданого переліку хуліганство та злочинність. На нашу думку, 

позиція останньої групи істориків є більш аргументованою й може 

використовуватися у подальших дослідженнях окресленої проблематики, 

оскільки кримінальна злочинність перебуває у нерозривному зв’язку з усіма 

іншими видами соціальних аномалій, є найбільш радикальним і суспільно 

небезпечним їх проявом. 

Враховуючи викладене, на нашу думку, поняття “соціальні аномалії” 

доцільно визначити як конституйовані прояви девіантної поведінки,  

що набувають форм кримінальної злочинності, алкоголізму, проституції, 

наркоманії, самогубств, гомосексуалізму, безпритульності та ін.  

При цьому термін “соціальні аномалії” у рамках вказаного дослідження 

використовується, передусім, по відношенню до таких масових та недостатньо 

вивчених відхилень від соціально прийнятих норм, як: 

– кримінальна злочинність (у дослідженні детально не аналізується 

проблема так званого “політичного бандитизму”, пов’язаного із силовим 
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опором селянства більшовицькому керівництву, через яскраво виражену 

політичну забарвленість вказаного процесу); 

– надмірне вживання спиртних напоїв, позначуване як пияцтво і 

алкоголізм та, як правило, пов’язане з цим явищем підпільне самогоноваріння; 

– проституція, яка в умовах НЕПу набула помітних масштабів  

і супроводжувалася динамічним поширенням венеричних захворювань серед 

тогочасного населення.  

Досить часто на науковому і побутовому рівнях виникають дискусії щодо 

доцільності означення згаданих форм девіантної поведінки терміном “соціальні 

відхилення/аномалії”. Вказане обумовлюється тією обставиною, що частина 

населення, усупереч моральним цінностям та масштабним деструктивним 

наслідкам проституції, алкоголізму, наркоманії і злочинності, розглядає 

соціальні аномалії (у цілому або окремі їх види) як прийнятний і невід’ємний 

від соціуму процес. У вказаному контексті доцільно навести приклад  

1920-х рр., коли алкоголізм і самогоноваріння досягли таких масштабів 

розповсюдження, що стали скоріше нормою, аніж аномалією. Однак,  

як наголошують історики Г. Валієв та В. Ісаєв, “cоціальна хвороба не перестає 

бути хворобою, навіть якщо нею хворіє більшість”
90

. 

Соціальні аномалії неможливо вивчати без оцінки їх співвідношення  

і зв’язку з соціальними нормами – правилами, які виражають суспільні вимоги 

щодо оптимальної поведінки у відносинах між індивідами, групами осіб та 

соціальними інститутами. Регулююча функція норм полягає у тому, що вони 

встановлюють умови й форми поведінки, колективні та індивідуальні  цілі,  

а також дозволені засоби їх досягнення. 
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 Валиев Г. Х. Социальные аномалии в Сибири : историко-криминологический 

анализ (1920-е гг.) / Г. Х. Валиев, В. И. Исаев. – Новосибирск : Изд-во СГУАСа, 

2006. – С. 15. 
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Порушення норм викликає конкретну і чітку негативну реакцію з боку 

соціальної групи, суспільства, його інституціональних форм, спрямовану на 

протидію поширенню девіантної поведінки
91

.  

Соціальні норми встановлюються, як правило, з метою спрямування 

людської поведінки у конструктивне русло. Можна здійснювати класифікацію 

норм за різними критеріями. На нашу думку, одну з найбільш вдалих 

класифікацій запропонували В. Пашин та С. Богданов. Відповідно до їхньої 

класифікації, за об’єктом і сферою дії норми бувають політичними, 

економічними, естетичними, релігійними та ін.; за змістом – норми, які 

регулюють майнові відносини, забезпечують права і свободи особи, 

регламентують діяльність установ; за місцем у нормативно-аксіологічній 

ієрархії – основоположні і другорядні, загальні й конкретні; за формою  

фіксації – жорсткі та гнучкі; за масштабом застосування – загальні та локальні; 

за способом забезпечення – ті, що забезпечуються силою внутрішнього 

переконання або силою державного апарату; за функціями – норми-оцінки, 

орієнтуючі, контролюючі, регламентуючі, караючі, заохочувальні; за ступенем 

стійкості – норми, що базуються на соціальній звичці, звичаї, традиції тощо
92

.  

У ході дослідження також необхідно враховувати особливий семіотичний 

зміст слова “норма” для радянської людини. Радянська держава базувалася на 

жорстко нормованому централізованому розподілі соціальних і економічних 

благ. Норми існували в системі постачання продуктів харчування, предметів 

побуту, вони функціонували в житловій сфері, регламентували доступ до 

духовних цінностей
93

. Закріплені у юридичних актах та реально діючі  
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у повсякденному житті, вказані норми здійснювали значний вплив на 

ментальність тогочасного населення. 

Отже, окреслені тенденції розвитку теоретичних підходів сучасних 

істориків до вивчення проблематики соціальних девіацій обумовили 

використання у ході дослідження деяких елементів міждисциплінарного 

підходу, зокрема історико-соціологічних концепцій М. Вебера, Е. Дюркгейма, 

Р. Мертона, а також методологічних засад “нової історії”, передусім історії 

повсякденності.  

При цьому не відкидалися і теоретичні напрацювання традиційної 

історіографії, зокрема у контексті дослідження кримінальної злочинності, 

державної політики у сфері протидії соціальним аномаліям,  

а також соціально-економічних факторів їх поширення. 

Дисертаційне дослідження базується на принципах історизму, 

об’єктивності, системності та комплексності. Для виконання поставлених мети 

і завдань дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи,  

як аналізу, синтезу, індукції, дедукції, типологізації (для ідентифікації типових 

та одиничних явищ, пов’язаних із різними проявами девіантної поведінки 

населення, а також з метою класифікації соціальних аномалій та факторів  

їх поширення на основі виокремлення певних спільних ознак).  

Також застосовувалися загальноісторичні методи, серед яких: історико-

системний (у контексті аналізу сфери повсякденності радянського населення  

та визначення у ній ролі соціальних аномалій); проблемно-хронологічний  

(з метою дотримання послідовності у часовому структуруванні дослідження); 

історико-психологічний (для вивчення ставлення тогочасного населення  

до ідеології та політики радянської влади, спрямованої на протидію різним 

проявам девіантної поведінки); історико-компаративний (з метою порівняння 

динаміки соціальних аномалій у 1920-х рр. з відповідним процесом  

у дореволюційний період і на початковому етапі утвердження тоталітаризму); 

історико-генетичний (у рамках виокремлення закономірностей поширення 

соціальних аномалій протягом досліджуваного періоду й еволюції державної 
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політики щодо протидії цьому явищу); конкретно-історичний (у ході вивчення 

злочинності, проституції та алкоголізму у нерозривному зв’язку з конкретними 

історичними умовами розвитку тогочасного суспільства, економіки і 

державного апарату). 

Крім того, специфіка предмета дослідження обумовила необхідність 

використання низки спеціальних методів вивчення історії повсякденності та 

соціальних аномалій, зокрема: соціокультурного аналізу (за допомогою якого 

вивчалися усталеність моральних принципів і ціннісних орієнтирів населення  

1920-х рр., зміни у свідомості людей під час переходу від традиційної до 

індустріальної епохи); культурологічний (для встановлення ступеню залежності 

поведінки тогочасної людини від її культурно-освітнього рівня), 

біхевіористичний (з метою вивчення впливу поведінки політичних лідерів на 

суспільство); соціальної стратифікації (у контексті аналізу соціальної структури 

населення та інтенсивності проявів девіантної поведінки серед різних 

соціальних груп), статистичної обробки даних (для опрацювання статистичних 

даних щодо динаміки кримінальної злочинності, алкоголізму та проституції), 

граматичного тлумачення законодавчих актів (з метою чіткої ідентифікації 

змісту законів і підзаконних нормативно-правових актів 1920-х рр.). 

Висновки до першого розділу 

Дослідження соціальних аномалій як невід’ємної частини повсякденного 

життя українського населення на різних етапах його історичного розвитку,  

у тому числі в 20-х рр. ХХ ст., наразі перебуває на стадії утвердження як 

окремий науково-історичний напрям. Однією з особливостей останнього є 

необхідність дослідження праць юристів, соціологів, педагогів та спеціалістів  

у галузі медицини, які містять важливу фактологічну інформацію, експертні 

висновки з відповідної тематики, а також окреслюють різноманітні чинники 

алкоголізму, проституції та кримінальної злочинності серед українського 

населення протягом різних історичних періодів його розвитку. 
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При цьому аналіз історіографії соціальних аномалій в УСРР 1920-х рр. 

демонструє, що вивчення вказаної теми у історичному контексті почало 

найбільш активно здійснюватися лише після проголошення незалежності 

України та розпаду СРСР. Основу сучасних досліджень цієї проблематики 

складають праці ряду українських (передусім, В. Іваненко, І. Іщенко,  

О. Міхеєва) та російських (В. Пашин, С. Богданов, Н. Лєбіна) дослідників. 

Водночас відсутність комплексних наукових праць, присвячених поширенню 

соціальних аномалій серед українського населення УСРР у період НЕПу, 

актуалізує пошук та залучення максимальної кількості нових джерел, особливо 

архівних. 

Аналіз теоретичних особливостей дослідження соціальних аномалій  

у повсякденному житті населення УСРР демонструє необхідність використання 

деяких елементів міждисциплінарного підходу, зокрема історико-соціологічних 

концепцій Е. Дюркгейма, Р. Мертона, М. Вебера, а також методологічних засад 

“нової історії”, передусім історії повсякденності. Застосування теоретико-

методологічних здобутків вказаних наукових напрямів дозволяє висвітлити 

найбільш суттєві особливості визначеного предмета дослідження, 

прослідкувати динаміку розвитку пов’язаних із ним процесів політичного, 

соціально-економічного та культурного характеру.  

Водночас існує доцільність застосування у ході дослідження, поряд із 

вищезгаданими підходами, теоретичних напрацювань традиційної історіографії 

у контексті вивчення кримінальної злочинності, державної політики у сфері 

протидії соціальним аномаліям, а також соціально-економічних факторів  

їх поширення. 

Ключовим питанням у сфері теоретичного забезпечення дослідження  

є визначення терміну “соціальні аномалії”. Вперше на теренах нашої країни 

вказаний термін офіційно був застосований у Державній програмі по боротьбі  

з алкоголізмом, бідністю, безпритульністю та проституцією, закладеній  

у 1928 р. в першому п’ятирічному плані.  
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Згадане поняття досить швидко утвердилося у рамках радянської 

історіографії й активно використовується сучасними українськими та 

російськими істориками. Наразі термін “соціальні аномалії” застосовується 

науковцями для позначення конституйованих проявів девіантної поведінки,  

які набувають форм злочинності, алкоголізму, проституції, наркоманії, 

самогубств, гомосексуалізму, безпритульності тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ  

У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР  

2.1. Соціально-економічні чинники кримінальної злочинності, 

алкоголізму та проституції 

Історія радянського суспільства довгий час зображалася переважно під 

кутом зору визначних здобутків та перемог, прогресивного і динамічного 

розвитку різних сфер його життя, духовної єдності та благополуччя. Водночас 

негативні та суперечливі тенденції в житті населення СРСР, процес 

утвердження нової системи соціальних цінностей, зміни у повсякденному житті 

громадян у контексті побуту та дозвілля, сімейних стосунків, домашнього 

господарства залишались “у тіні” радянської історіографії або висвітлювалися 

побіжно, заідеологізовано.  

Офіційна статистика демонструвала наявність алкоголізму, проституції, 

злочинності, безпритульності, але в контексті комплексної та об’єктивної 

оцінки причинно-наслідкових зв’язків ці явища та чинники, що їх породжували, 

не досліджувалися. Тому не випадково в історичних джерелах 1920-х рр. 

міститься достатньо інформації про “боротьбу з пережитками минулого”, проте 

різноманітні соціально-економічні, політико-правові та культурні чинники 

соціальних аномалій, які активно формувалися у новоствореній державі, 

практично відсутні у тогочасному інформаційному полі. 

Перехід радянської держави до мирного життя у 1920 – 1921 р. відбувався 

у складній внутрішньополітичній та міжнародній обстановці. Перемогу 

більшовицької революції більшість сусідніх держав, передусім Заходу, 

сприйняли досить негативно. Наслідками бойових дій, які велися під час 

Першої світової війни та української революції 1917 – 1921 рр., стали численні 

людські жертви, руйнація економічних осередків та транспортної 

інфраструктури на загальну суму понад 15 млрд. крб. золотом. Протягом 
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періоду революційних потрясінь також відбулися кардинальні зміни у 

соціальній структурі населення, оскільки були ліквідовані стани, знищені 

колишні підприємницькі прошарки населення та завдано значний удар  

по церковному духовенству. 

Загалом в Україні з 1914 по 1920 рр.  кількість  населення  зменшилася на 

1,5 млн. осіб. Такий високий показник був обумовлений масштабними 

бойовими діями, голодом, терором, хворобами. Частина населення, передусім 

представники національної інтелектуальної, політичної еліти та ділових кіл, яка 

категорично не сприймала запропоновану більшовиками модель політичного 

устрою країни, емігрувала за кордон і у подальшому почала продуктивно 

працювати на Заході
94

. 

На початку 1920-х рр. обсяги виробництва великої промисловості,  

у порівнянні з 1913 р., знизилися у 7 разів. На фоні гострого дефіциту палива й 

сировини масово зупинялися підприємства. З існуючих до війни і революції 

10773 підприємств діючими були тільки 4060. Безперебійно функціонували 

набагато менше підприємств, серед яких переважали дрібні. У найбільш 

завантажених замовленнями п’яти заводах важкої індустрії – Єнакіївському, 

Миколаївському, Юзівському, Алчевському металургійних і Луганському 

паровозобудівному – у першій половині 1921 р. робітник у середньому 

одержував менше 1700 кілокалорій, а члени його сім’ї – до 800 кілокалорій на 

добу
95

, що не відповідало й половині мінімальної норми. 

Виробництво машинобудівної промисловості знизилося до 4%, 

сільськогосподарського машинобудування – до 8,5% довоєнного рівня. 

Видобуток вугілля на Донбасі знизився до 18%. Великих збитків завдано 

металургійній індустрії. Виплавка металу становила лише 3% довоєнного рівня, 
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майже не працювали копальні Криворіжжя, Нікопольського марганцевого 

району, фактично повністю була зруйнована легка та харчова промисловість
96

.  

Надзвичайно жахливим був стан на залізницях, річковому та морському 

транспорті. На території республіки було повністю знищено близько 40 тис. км 

залізничної колії, зруйновано 748 залізничних мостів. Обсяги перевезення по 

Катеринославській залізниці у 1921 р. зменшилися майже у 35 разів, у місті 

було зруйновано 320 будівель, а значна частина житлового фонду потребувала 

капітального ремонту. Якщо у 1917 р. в Катеринославі проживало 268 тис. чол., 

то у 1920 р. – 189 тис.
97

.   

Катастрофічними темпами знецінювалася радянська валюта (радзнаки) на 

фоні безперервної грошової емісії та гіперінфляції. Наприклад, протягом  

січня – березня 1920 р. ціни на хліб зросли з 12 до 60-70 крб. за 1 фунт
98

. 

Грошовий обіг в країні на початку 1921 р. перебував у повному розладі.  

За період з 1 січня 1918 р. по 1 січня 1921 р. кількість паперових грошей,  

що знаходилися в обігу, зросла у 42,8 рази – із 27 млрд. 300 млн. крб. до 1 трлн.  

168 млрд. 600 млн. крб.
99

. За цей час реальна цінність грошової маси знизилася 

у 18,9 разів. 

Деструктивні явища у економіці охопили й українські села, більшість  

з яких перебували на грані занепаду – значно скоротилися посівні площі, 

зменшилося поголів’я худоби, у тому числі робочої, близько половини 

селянських господарств не мали чоловіків, котрі загинули у ході лихоліть війни 

та революційних потрясінь.  
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Загалом сільськогосподарської продукції вироблялося лише близько 60% 

довоєнного рівня, що створювало значні труднощі у вирішенні продовольчого 

питання. Зокрема, пайок у містах було знижено до критичного рівня – четверті 

фунта хліба (100 г)
100

, до того ж він видавався не щодня. 

Декретом РНК УСРР від 12 квітня 1919 р. “Про розкладку надлишків 

урожаю 1918 р. і попередніх років” вироблена в Росії практика заготівлі хліба, 

що ґрунтувалася на позаекономічному примусі, поширювалась і на Україну. 

Таким чином уряд фактично оголосив війну селянству, взявши курс на 

посилення розколу серед різних верств населення
101

. У 1920 р., попри 

відчайдушний спротив селян, асортимент продукції сільського господарства, 

що підлягав стягненню за продрозкладкою, розширився. Націоналізація 

промисловості під час політики “воєнного комунізму” досягла небачених до 

того розмахів, охопивши і дрібні підприємства. Таким чином зменшувалася 

роль приватної власності у виробничих відносинах країни. 

Одночасно більшовики реалізовували комплекс заходів, спрямованих на 

формування нової моделі економіки комуністичного типу, яка протиставлялася 

ринковим методам регулювання економіки, що були домінуючими у країнах 

Заходу. У вказаному контексті швидкими темпами формувалася система 

главків, що неодмінно супроводжувалося загальним зростанням чиновницького 

апарату.  

Через основні вертикальні структури Вищої ради народного господарства 

(главки) більшовики намагалися сформувати систему жорсткого управління 

націоналізованими підприємствами. У рамках ВРНГ було створено Бюро  

з відбудови промисловості, що складалося з розгалуженої мережі відділів, 

управлінь та центрів, через які наприкінці 1920 р. здійснювалося управління 
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переважною більшістю підприємств республіки
102

. За таких умов ефективно 

керувати значною кількістю вітчизняних підприємств з одного центру було 

фактично неможливо, до того ж надмірне обмеження економічної діяльності 

виробничих осередків з боку держави суттєво знижувало їхню орієнтацію на 

високий комерційний результат. 

На початку 1920-х рр. гостро постала проблема дитячої безпритульності. 

Так,  в Україні з 9 млн. дітей у віці від 4 до 15 років лише 2 млн. охоплювалися 

шкільною мережею, близько 200 тис. втратили рідних. Станом на 1921 р. в 

Україні близько 1 млн. дітей потребували державної опіки
103

. Безпритульні 

легко піддавалися впливу з боку злочинного середовища, рано починали 

вживати алкоголь, палити, часто залучалися старшими здеморалізованими 

життям людьми до жебракування та проституції. 

Через зупинку підприємств у містах, що обумовлювалося дефіцитом 

сировини й палива, зростанням рівня інфляції, робітники разом зі своїми 

родинами були змушені переїздити у сільську місцевість для порятунку від 

голоду та безробіття. У селах можна було займатися кустарним виробництвом  

і хоч якось прогодуватися.  

Економічна криза швидко переростала у соціальну. Голод, розруха, 

злиденність, виснаженість переповнювали життя багатьох людей.  

У великих містах УСРР наприкінці 1920 – початку 1921 рр. часто відбувалися 

страйки. Вимоги робітників не обмежувалися суто економічними питаннями,  

а передбачали також відміну політики “воєнного комунізму”, заміну її на більш 

зважену та поміркованішу. Наприклад, в Катеринославі страйки першої 

половини 1921 р. переросли у повстання місцевих робітників – залізничників, 

яке отримало назву “Маленький Кронштадт”. Робітники постійно мітингували 

біля будинку управління залізниці. У представників влади із натовпу 
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страйкуючих кидали каміння. Чекістів, які намагалися розігнати натовп, іноді 

забивали до смерті інструментами, а начальника залізничної міліції викинули  

з четвертого поверху будинку управління
104

.  

Проте найбільш очевидну небезпеку для більшовиків становило 

селянство, для якого політика “воєнного комунізму” була справжнім викликом. 

Вказана більшовицька політика призвела до виснаження ресурсів українських 

сіл, оскільки відособлені господарства як ключові постачальники 

сільськогосподарської продукції на споживчі ринки країни були позбавлені 

будь-яких матеріально-фінансових стимулів для розширеного відтворення. 

Відмовившись від своїх обіцянок щодо тотального перерозподілу землі на 

користь безземельних і малоземельних селян, більшовики здійснювали зовсім 

іншу земельну політику. Суть її полягала у переході від одноосібного 

господарювання до колективного і державного. Внаслідок цього надії селян 

отримати у власне користування усі колишні поміщицькі землі не справдилися. 

Форсованими темпами в селах створювалися комуни, артілі, радянські 

господарства. У травні 1919 р. в УСРР функціонувало 300 комун,  

у липні – понад 500. Крім того, було створено 1256 радгоспів. З 15 млн. десятин 

поміщицької землі селянам в одноосібне користування перейшло лише  

5-6 млн.
105

. 

Враховуючи це, селяни пішли на відкритий збройний опір радянським 

силовим та виконавчим органам державної влади, що було розцінено 

більшовиками як “політичний бандитизм” у широкому сенсі або “куркульський 

бандитизм”, хоча серед повсталих були різні соціальні верстви населення. 

Масштаби поширення вказаних виступів вражають. Тільки за першу половину 
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липня 1919 р. в Україні було зареєстровано 207 селянських виступів
106

. 

Найбільшого розмаху вони набули у Київській, Полтавській, Херсонській, 

Волинській, Чернігівській та Подільській губерніях. Часто після того,  

як селянські банди вчиняли розправи над представниками радянської влади у 

певних населених пунктах, до останніх в’їздили звичайні селяни на підводах  

і починали займатися грабунками, що вказує на зв’язок між політичною  

і кримінальною злочинністю. 

Політика “воєнного комунізму” за короткий проміжок часу фактично 

зруйнувала економічні зв’язки між містом і селом. Природний ринковий обмін, 

за якого вагома роль належить приватнопідприємницьким відносинам, 

більшовики намагалися замінити на штучні методи регулювання, які 

ґрунтувалися на застосуванні позаекономічного примусу (ревізії, конфіскації, 

продрозкладка та ін.). Боротьба більшовиків проти ринку, 

приватнопідприємницької ініціативи та самих підприємців у роки “воєнного 

комунізму” мала вкрай негативні наслідки для економіки країни й населення  

у цілому.  

Усю згубність наслідків становища, у якому опинилася країна, чудово 

розуміли ті, хто не був позбавлений об’єктивного і неупередженого погляду на 

реальну ситуацію у країні. Показовою у цьому відношенні є позиція 

тогочасного письменника і громадського діяча В. Короленка, викладена в  

1920 р. у листах до радянського наркома освіти А. Луначарського, в одному  

з яких він зазначав: “Ви прищепили повсталому і збудженому народу, що так 

звана буржуазія представляє тільки клас ледарів, грабіжників, що стрижуть 

купони і нічого більше... Тепер іноземне слово “буржуа” – ціле величезне 

складне поняття – з вашої легкої руки перетворилося в очах нашого темного 

народу, що доти його не знав, у спрощене уявлення про буржуя, виключно 

ледаря і грабіжника, нічим не зайнятого… Ви перемогли капітал, і він лежить 

тепер біля ваших ніг, спотворений і розбитий. Радіючи своїми перемогами над 

                                                 
106

 Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928) / 

С. Кульчицький. – К. : Основи, 1996. – С. 132. 



 

 

55 

 

денікінцями, над Колчаком, над Юденічем і поляками, ви не помітили, що 

зазнали повної поразки на значно ширшому і важливішому фронті. Ви знищили 

буржуазну промисловість, нічого не створивши взамін, і ваша комуна –  

це величезний паразит, що харчується від цього трупа”
107

. 

Внаслідок економічних негараздів, невідповідності жорстких методів 

управління політики “воєнного комунізму” процесу переходу до мирного 

життя, а також численних виступів робітників і селян  більшовицька влада була 

вимушена шукати нові шляхи виходу з кризи. Тому на X з’їзді РКП(б) у березні 

1921 р. було вирішено скасувати політику “воєнного комунізму” та замінити її 

на НЕП. Остання передбачала відновлення багатоукладності в економіці,  

а також запровадження ринкових механізмів економічного регулювання  

з одночасним збереженням контролю держави над промисловим комплексом. 

З прийняттям постанови ВУЦВК від 27 березня 1921 р. “Про заміну 

продрозкладки продподатком” було легалізовано обмін у межах місцевого 

ринку, на який могли надходити харчові, сировинні й фуражні запаси після 

виконання хліборобами податку
108

. Приватна торгівля мала сприяти 

інтенсифікації обігу товарів у рамках економіки країни, відновленню 

зруйнованих господарських зв’язків між селом і містом. Водночас було 

заборонено торгувати на ринках у обсягах, більших за різницю між кількістю 

виробленої продукції в індивідуальних господарствах та сплаченим 

продподатком. Таким чином, від самого початку НЕПу закладалися протиріччя 

у розвитку країни.  
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Влітку 1921 р. спостерігалася найбільша активність селянських банд.  

За цей час в УСРР було зареєстровано 470 бандитських нападів
109

. Згодом їхня 

кількість  почала  знижуватися, оскільки з нового врожаю замість чутливої для 

селян продрозкладки запроваджувався продподаток. На учасників повстання, 

які припинили свої виступи до середини квітня 1921 р., поширювалася амністія. 

Але і в наступному році явище “політичного бандитизму” було відчутним. 

Наприклад, у середині 1922 р. ще діяла значна кількість банд  

в Олександрівському, Чигиринському та Черкаському уїздах  Кременчуцької 

губернії. У місцевих лісах дислокувалися близько 100 куренів ватаг,  

які використовували печери та підземні проходи. Їх нейтралізація тривала  

до кінця 1922 р.
110

.  

Частина більшовицьких керівників сприймала нову економічну політику 

як тимчасовий захід, спрямований на відбудову господарства та відновлення 

економічного потенціалу держави після розрухи, створення більш широкої 

соціальної опори для нової влади, нівелювання напруженості у суспільстві, 

подолання міжнародної ізоляції країни. Важливу роль НЕП мала відіграти  

у процесі переходу від воєнного до мирного життя населення.  

Після запровадження нової економічної політики почалося відмежування 

від практик примусу в різних сферах життя населення, надзвичайних заходів 

управління країною. Внаслідок цього формувалася більш м’яка та гнучка 

внутрішня політика, допускався значний у порівнянні з наступними періодами 

історії Радянського Союзу рівень інтелектуального, духовного та соціального 

плюралізму при одночасному збереженні більшовиками усієї повноти влади. 

Державна політика на цьому етапі носила подвійний характер – надання 
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економічних свобод населенню суперечило небажанню більшовиків 

відмовлятися від надбань революції. 

 Половинчастість НЕПу полягала у тому, що, наприклад, орендні 

підприємства юридично залишалися у власності держави, яка передавала їх  

у тимчасове користування приватним особам. Регулюванню підлягали  

не відносини власності, а соціально-економічні питання у сфері організації 

виробництва, його обсягів та форм реалізації продукції. 

Проведення політики денаціоналізації промислових підприємств, яка 

тривала протягом 1922 – 1927 рр., обумовило виникнення суперечливих 

взаємин між державними органами влади та колишніми власниками. Держава 

визнала часткову приватизацію, проте заперечувала сам інститут приватної 

власності, що загалом негативно вплинуло на розвиток приватного 

підприємництва в Україні. Адміністративні обмеження значно гальмували 

розвиток підприємницької діяльності серед населення. Так, 14 червня 1922 р. 

комісія з денаціоналізації промислових підприємств Харкова, посилаючись на 

постанову від 15 лютого 1922 р., відмовляла власникам у поверненні їхніх 

дрібних майстерень, заводів, мотивуючи це тим, що вони перебували в 

оренді
111

. 

Наслідки запровадження НЕПу виявилися досить суперечливими, що 

яскраво демонструє соціальний вимір вказаної більшовицької політики. 

Зокрема, соціально-економічне становище великих міст протягом 1920-х рр. 

характеризувалося суттєвим ускладненням соціальних процесів, пов’язаних з 

розшаруванням населення за рівнем доходів, виникненням прошарку як 

відносно заможних людей (за тогочасною термінологією, “нова непівська 

буржуазія” або “совєтська буржуазія”/“совбури”), так і чисельних соціальних 

низів – декласованих елементів, злочинних угруповань, повій, безробітних, 

безпритульних. Вище керівництво держави протягом усього періоду НЕПу 
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виражало значне занепокоєння масштабною криміналізацією населення, 

зростанням антирадянських суспільних настроїв та поширенням різних проявів 

девіантної поведінки. 

Незважаючи на короткочасний характер НЕПу, соціальні аномалії як 

явища міцно укорінилися у повсякденному житті радянської людини. Приватна 

переписка значної кількості міщан, датована 1924 – 1925 рр., свідчила, що їх 

лякало безробіття, викликала невдоволення дуже низька заробітна платня, 

неспроможність влади впоратися зі зростаючою вуличною злочинністю
112

. 

Заміна продрозкладки на продподаток була природнім заходом, до якого 

вдавалося більшовицьке керівництво для того, щоб оживити сільське 

господарство. В Україні обсяг продподатку був значно нижчим, ніж 

продрозкладки (встановлений у розмірі 117 млн. пудів замість  

160 млн.
113

). Внаслідок цього формувалися певні сприятливі умови для 

розвитку сільського господарства, з чим були пов’язані й плани більшовиків 

щодо відбудови легкої і важкої промисловості, транспортної інфраструктури, 

торгівлі. Нові економічні умови вимагали відмовитися від переважаючих 

натуральних податків. Водночас відсутність протягом вказаного періоду 

зваженої фінансової політики, ініціювання урядом постійної емісії грошових 

знаків, девальвація і деномінація валюти формували значні складнощі у сфері 

покращення фінансового життя країни. 

На фоні отримання підприємствами і приватними особами певної свободи 

економічної діяльності зросла кількість виданих державою торговельних 

патентів. Зокрема, з жовтня по грудень 1921 р. на всесоюзному рівні було 

видано 185 тис. патентів, у першому півріччі 1922 р. – близько 450 тис. 
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патентів, у другому півріччі цього року – 522 тис. патентів. Якщо на початку 

НЕПу приватні підприємці концентрували капітал на суму 300-350 млн. руб. 

золотом, то протягом 1922 –1923 рр. його розмір зріс до 600 млн. руб.
114

. Проте 

у оптовій торгівлі частка приватних підприємців не перевищувала 30%, тому 

будь-якої реальної загрози для влади більшовиків приватний торговельний 

капітал становити не міг.  

У 1922 – 1924 рр. була здійснена грошово-фінансова реформа. Внаслідок 

її проведення головною грошовою одиницею країни став червінець (золотий 

карбованець), який замінив знецінену масу паперових грошей (радзнаків). 

Вказаний крок створив сприятливі умови для удосконалення фінансової 

політики країни. 

Водночас негативно на добробут населення впливала так звана “криза 

розміну” (зумовлена браком дрібних грошей у обігу), яка при обрахуванні 

бюджету тогочасних родин фактично не враховувалася. Видача заробітної 

плати виключно червінцями завдавала чимало незручностей та збитків 

робітникам. У день нарахування зарплати вони зазвичай отримували замість 

копійок до червінців спільний червінець на декілька осіб. У робітничому 

середовищі такі групи іронічно називали “червінцевими колективами”. 

Безуспішно намагаючись розміняти спільний червінець протягом декількох 

днів у касах підприємств або в кооперативних крамницях, вони, врешті-решт, 

часто вирішували витратити його на “колективне дозвілля” в шинку, проте 

залишали там вже не один червінець
115

. 

Менш збитковим, ніж у шинках, був розмін червінців у підпільних 

валютників або приватних крамарів, хоча нерідко вони також намагалися гарно 

підзаробити на робітниках шляхом стягнення великих комісій або 
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використання завищеного курсу червінця. На розмін червінців населення УСРР 

втрачало 15-20% своїх коштів
116

. 

Проте навіть після запровадження грошової реформи частина населення 

продовжувала отримувати зарплату у товарних рублях. 28 лютого 1924 р. ЦК 

КП(б)У наголошував на необхідності припинення нарахування зарплат  

у товарних рублях, що підривало грошову реформу
117

. 

Крім того, 7 березня 1924 р. Політбюро ЦК КП(б)У постановило 

посилити заходи боротьби з дороговизною шляхом зниження організаційних  

і накладних витрат, а також регулювання і вирівнювання єдиного ринку, 

передусім щодо товарів, коефіцієнт дороговизни яких був занадто високий. 

Водночас констатувався систематичний відтік коштів з кредитних установ,  

що посилювало кризові ознаки у банківській сфері
118

. 

Одним із ключових напрямів грошово-фінансової реформи повинно було 

стати удосконалення системи загальнодержавних та упорядкування системи 

місцевих податків. Остання характеризувалася розбалансованістю через так 

звану “містечкову самодіяльність”. Зокрема, станом на початок 1922 р. 

Наркомат фінансів Росії і його Уповноважений в Україні не лише  

не спромоглися навести лад, подолати анархію у місцевому оподаткуванні,  

але й зібрати достовірну інформацію із зазначеної проблеми. На місцях часто 

без дозволу центру запроваджувалися нові податки і збори, інколи абсолютно 

неузгоджені із загальнодержавним планом фінансово-економічної політики,  

а у деяких випадках – недоцільні по суті
119

.  

У цілому податкова політика радянської держави стосовно приватного 

підприємництва, починаючи від запровадження системи продподатку на 

початку НЕПу, не відігравала стимулюючої ролі, а навпаки – всіляко 
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обмежувала та стримувала економічний розвиток. Так, у серпні 1921 р. держава 

обкладала приватників продподатком, прямим податковим збором, акцизним 

збором, натуральним податком, прибутковим податком, єдиним 

сільськогосподарським митом, високою орендною платою та іншими 

стягненнями. Оподаткуванню підлягав кожен прес на приватних маслозаводах 

та олійнях
120

.  

7 квітня 1924 р. ЦК КП(б)У постановив надати з дозволу центру окремим 

губерніям можливість здійснення обкладання податками “нетрудові елементи” 

(казино, лото, театри, кіно) на користь безробітних
121

. Вказане свідчить про те, 

що у період НЕПу до підприємців продовжував застосовуватися неприхований 

класовий підхід.  

У 1925 р. Політбюро ЦК КП(б)У констатувало, що єдиний 

сільськогосподарський податок є занадто високим і призводить у низці 

губерній УСРР до подальшої деградації селянських господарств
122

. До того ж 

свавілля з боку органів влади у сфері оподаткування населення продовжувало 

мати місце і після реалізації фінансової реформи. Це яскраво проявлялося під 

час запровадження у 1928 – 1929 рр. так званої процедури експертної оцінки 

розміру сільськогосподарського податку для окремих господарств, відповідно 

до якої експертна комісія прибувала на місця і визначала в експертному 

порядку розмір оподаткування заможних господарств. Вказана процедура 

породила значне поле для маневру експертних комісій, які часто встановлювали 

розміри податків необґрунтовано, діючи на власний розсуд. 

Протягом періоду НЕПу позика на розвиток сільського господарства 

також набула форми грошової повинності для населення України. Поширення 

позик відбувалося за принципом розкладки, а їхнє виконання – з використанням 

адміністративно-примусових методів. Влада розглядала позику як “натиск 
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економічного характеру”, в рамках якого фіноргани виконували роль 

мобілізації селянських коштів. Для поширення облігацій держпозик 

застосовувалися обходи селянських дворів, виклики селян до сільських рад, 

вручення письмових зобов’язань. За таких умов селянство фактично не 

позичало кошти державі, а виконувало грошову повинність. 

Відтак, фінансові відносини в УСРР протягом 1920-х рр. носили 

суперечливий характер, оскільки, з одного боку, керівництво країни прагнуло 

стимулювати розвиток дрібного і середнього підприємництва, залучати у 

виробництво приватний капітал, а з іншого – намагалося посилювати контроль 

над товарно-грошовими відносинами і розширювати масштаби оподаткування, 

що обумовлювало перманентну нестабільність фінансово-грошової галузі. 

Специфіка нової економічної політики об’єктивно сприяла легалізації 

тіньового капіталу, сформованого ще у попередні роки, розвитку 

кримінального професіоналізму у економіці, появі нового різновиду 

професійного злочинця у господарській сфері країни. Природа походження 

великих приватних капіталів на початку 1920-х рр. часто носила кримінальний 

або напівкримінальний характер. Не викликає сумніву, що основними 

джерелами збагачення у період перед введенням НЕПу були спекуляція, 

корупція, “мішечництво”, пограбування, різного роду шахрайства з товарними 

цінностями
123

. 

Започатковане як діяльність авантюристів-одинаків, неформальне 

“мішечництво” швидко “обросло” інфраструктурою у вигляді стабільних 

напівлегальних ринків, підпільних бірж, виробництва спеціальних човнів  

і сумок з подвійним дном, системи нелегального кредитування тощо. Саме 

“мішечники” стали фактично єдиною соціальною групою, котра отримала 

вигоду від політики “воєнного комунізму”, накопичивши стартовий капітал для 

ведення легального бізнесу у період НЕПу. Ліквідувавши представників 
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підприємницьких кіл дореволюційної Росії, самі того не бажаючи, більшовики 

створили нових підприємців, набагато менше обтяжених традиціями ведення 

чесного бізнесу
124

. Вказаний процес відбувався незважаючи на ту обставину, 

що проти “мішечників” проводилась запекла боротьба. Для цього створювалися 

спеціальні загороджувальні загони, встановлювались обмеження на провезення 

продовольчих продуктів залізницею, “мішечників” вивозили за межі України. 

Незаконність походження стартових “непівських” капіталів не могла не 

породити серед частини радянського населення негативне ставлення до 

підприємців, яких часто називали “непманами”. Вказана установка існувала  

у масовій свідомості населення фактично протягом усього періоду НЕПу
125

. 

Загальна чисельність підприємців залежала, передусім, від державної 

політики у сфері підприємництва. Так, зняття заборони на підприємницьку 

діяльність у 1921 р. призвело до зростання чисельності вказаної соціальної 

групи, яке тривало до середини 1924 р. Проте на фоні ініціювання державою 

наприкінці 1923 – початку 1924 р. першої кампанії з витіснення приватного 

капіталу з економіки кількість вітчизняних підприємців зменшилася. 

Відносне зростання промислового виробництва обумовило появу серед 

частини більшовицького керівництва впевненості у тому, що радянська влада 

спроможна забезпечувати стале зростання економіки без залучення приватного 

сектору. У зв’язку з цим у 1924 р. було прийнято низку партійних рішень, 

спрямованих на витіснення приватної торгівлі, зокрема щодо нормування цін 

на товари першої необхідності, суттєвого обмеження кредитування приватних 

організацій, заборони залучати державними структурами приватних 

посередників, підвищення відповідальності за спекулятивні дії. 
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Незважаючи на це, перехід української економіки на засади ринкових 

відносин обумовив поширення серед населення нових економічних 

правопорушень і появу сталої системи економічних злочинів, що призвело до 

суттєвої трансформації криміногенної обстановки в Україні. Такий стан речей 

не прогнозувався більшовиками на початку введення НЕПу, тому став 

справжньою несподіванкою для радянських органів влади, правоохоронних 

структур та самого населення, частина якого зазнавала значних збитків від 

економічних злочинів. 

Факт існування чисельного прошарку приватних підприємців формував 

суттєві економічні, соціальні і політичні проблеми для більшовиків, зокрема 

вплив на ціни і на рівень життя населення, породження бюрократизму  

і корумпованості державного апарату, зрив державного контролю і планування 

тощо. Обстановка НЕПу, стиль життя “нової радянської буржуазії” не могли не 

впливати на стиль роботи чиновників, стимулюючи їхню схильність до 

хабарництва і розкрадання державного майна. Слова “хабар” і “розкрадання”  

у 1920-х рр. були у всіх на слуху
126

. 

На офіційному рівні зростання масштабів хабарництва серед радянських 

чиновників пояснювалося, насамперед, “засиллям державного і господарського 

апарату вороже налаштованими по відношенню до радянської влади 

елементами, які усіма засобами намагалися руйнувати органи влади та 

дискредитувати їх в очах народних мас”
127

. У 1922 р. глава Відділу агітації  

і пропаганди ЦК РКП(б) А. Бубнов зазначав, що “контрреволюціонери 

вважають, що якщо не вдалося підірвати радянську владу шляхом прямого 

озброєного удару, не вдалося її взяти з середини, то вони на фоні НЕПу і нової 
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тактики, використовуючи легальні можливості, візьмуть радянську владу 

тихою сапою, врощуванням в усі пори радянського державного апарату”
128

.  

Однак реальні масштаби злочинності й корупції серед радянських 

чиновників вказують на необґрунтованість пов’язування більшовиками процесу 

криміналізації представників тогочасної влади із діями “ворожих комунізму 

елементів”. На нашу думку, вказаний процес криміналізації доцільно 

розглядати як специфічну форму адаптації радянських державних службовців 

періоду НЕПу до кардинальних змін соціально-економічних реалій у тогочасній 

державі. Дійсно, заробітна плата службовців була занадто низькою, особливо на 

початку НЕПу, проте можливостей для напівлегальної взаємодії з 

підприємцями вистачало. Вказана тенденція посилювалася на фоні 

перманентної реорганізації протягом 1920-х рр. державного апарату,  

що породжувало у окремих чиновників бажання швидко заробити гроші  

на випадок звільнення або настання певних соціальних потрясінь. 

Великим лихом у житті населення УСРР став голод 1921 – 1923 рр.  

Він був наслідком як сильної посухи літа 1921 р., так і попередньої політики 

“воєнного комунізму”, післявоєнної розрухи. Голод ще більше ускладнив 

проблему дитячої безпритульності, котра протягом періоду НЕПу фігурувала як 

потужне джерело поширення різних видів соціальних аномалій серед 

українського населення. У роки голоду, окрім заходів по врятуванню власних 

дітей, Україна в рамках політики солідарності взяла на себе зобов’язання 

допомогти голодуючим дітям Поволжя. Так, за ці роки до УСРР було 

направлено близько 75-80 тис. дітей, більшість з яких залишилися проживати  

у республіці після подолання наслідків голоду
129

.  

Дітям, покинутим напризволяще, доводилося самотужки задовольняти 

власні життєві потреби. Це часто призводило до приєднання цих дітей до 
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осередків маргінально-кримінального типу. Такі діти зазвичай займалися 

жебракуванням, крадіжками, бродяжництвом, вживали алкоголь, наркотики. 

Однією з вагомих причин, яка підштовхувала неповнолітніх безпритульних 

вдаватися до різних проявів девіантної поведінки, була неспроможність 

держави забезпечити цих осіб трудовими місцями і житлом. Біржі праці та 

партійні органи не могли запропонувати в умовах НЕПу ефективні методи 

забезпечення роботою значної кількості неповнолітніх, оскільки більшість 

підприємств були зацікавлені винятково у висококваліфікованих працівниках. 

Під час голоду 1921–1923 рр. навіть потужні підприємства України не 

могли забезпечити своїх робітників продовольчими пайками. Наприкінці  

1921 р. середньомісячний заробіток робітника-металіста в Миколаєві становив 

понад 476 тис. крб., на які він міг придбати внаслідок високого рівня інфляції   

3 кг житнього борошна та стільки ж м’яса
130

. Проте навіть така низька заробітна 

платня часто виплачувалася із запізненням, що демотивувало робітників 

сумлінно виконувати доручену їм роботу та впливало на збільшення кількості 

прогулів на виробництві. Щоб вижити, робітники вдавалися до різних 

підробітків, починаючи від ремесла за спеціальністю, не рідко із використанням 

заводської сировини, до торгівлі, яка для багатьох перетворювалася  

із випадкового заняття на професію. 

За підрахунками сучасних дослідників, майже 19% прибутків робітничих 

родин 1920 – 1921 рр. становили надходження від крадіжок на підприємствах,  

у тому числі сировини для виготовлення предметів вжитку для товарообміну.  

Особливо популярними на металургійних заводах стали виробництво 

запальничок (звідси це явище отримало назву “запальництво”), а також відер, 

ножів, металевих пічок (так званих “буржуйок”) та ін., а на залізничному 
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транспорті – крадіжки вантажів, нерідко без пошкодження пломб на 

опломбованих вагонах
131

. 

Середня реальна заробітна плата робітника наприкінці 1920-х рр. досягла 

довоєнного рівня. Зокрема, за даними тогочасного спеціаліста у сфері трудових 

відносин С. Струміліна, якщо зарплата робітника у 1913 р. становила 25 руб.,  

то у 1928 р. – 26,9 довоєнних руб.
132

. Проте динаміка підвищення зарплат  

у промисловості не покривала перманентно зростаючі ціни на товари першої 

необхідності, які можна було придбати на ринках.   

Кількість робітників великої промисловості в УСРР на початку 1923 р. 

становила 274 тис. чол., тоді як у 1914 р. – 631 тис. чол. До 1926 р. робітничий 

клас майже повністю відновив довоєнну чисельність і складав 541 тис. чол. 

Серед робітників великої промисловості найбільше було шахтарів, харчовиків 

та металургів
133

. Збільшення чисельності робітничого класу впливало на 

зростання показників вживання алкоголю та пияцтва, адже ця вада була 

поширена загалом у робітничому середовищі, особливо серед представників 

важкої фізичної праці та чорноробів. 

Незважаючи на встановлення на законодавчому рівні високих стандартів 

щодо умов праці, останні характеризувалися низьким санітарно-технічним 

рівнем, незабезпеченістю робітників засобами захисту, застарілістю 

промислового обладнання, поширеністю понаднормових робіт. Крім того,  

від утисків майстрів систематично страждали робітники-підлітки. Їхнє 

професійне навчання, як правило, розпочиналося із виконання завдань 

наставників, не пов’язаних із виробничою практикою (відвідування шевців для 

ремонту одягу, отримання кореспонденції, купівля цигарок тощо). Для того, 
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щоб “увійти” до трудового колективу, молоді робітники повинні були 

пригощати співробітників алкогольними напоями. 

Резонансними проявами гендерної дискримінації були випадки, коли 

керівники середньої ланки (майстри і десятники), попри заборону на 

законодавчому рівні, знімали робітниць із виробництва й відправляли їх до себе 

додому для виконання хатньої роботи – миття підлоги, прання білизни, 

закупівлі продуктів та приготування їжі. Молоді робітниці часто зазнавали 

сексуальних домагань з боку керівників-чоловіків під загрозою звільнення
134

. 

Через упереджене ставлення керівників жіноча праця не цінувалася навіть  

за умови однакової кваліфікації з чоловічою. 

Поряд із складними умовами праці, робітники, як і інші верстви 

населення, мали незадовільні житлові умови. У 1920-х рр. у містах УСРР 

панувала житлова криза, яка сформувалася ще у воєнні роки. На фоні старіння 

та руйнації житлового фонду у ході бойових дій, а також через ігнорування 

економічних стимулів розвитку комунального господарства в умовах політики 

“воєнного комунізму” житлова криза катастрофічно загострювалася. Для 

більшості робітників недосяжними залишалися навіть мізерні норми житлової 

площі. За даними перепису 1926 р., робітники були забезпечені житлом гірше, 

ніж інші категорії населення. Зокрема, на кожного робітника припадало  

у середньому по 4,9 кв. м. житлової площі
135

. 

Найбільш гостро житлова криза проявлялася у промислових регіонах –  

у Донецькому гірничому і Криворізькому металургійному районах, де 

більшість робітників залишалися незабезпеченими житлом. В окремих трестах 

від зазначеної кризи найбільше страждали робітники “Південсталі”, 

“Донвугілля”, “Коксобензолу”, “Південно-Рудного тресту”. 

Окреслені житлові умови, які ускладнювалися відсутністю у робітничих 

поселеннях елементарної інфраструктури комунально-побутового благоустрою, 
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негативно впливали на зростання виробництва. Зокрема, незабезпеченість 

робітників житлом обумовлювала інтенсивну плинність кадрів. Через дефіцит 

житла робітники заселяли будь-які надані їм помешкання, незалежно від 

їхнього стану та віддаленості від основного місця роботи. Зазначені 

помешкання робітники не мали змоги продати або обміняти через відсутність 

регламентації подібних операцій на законодавчому рівні. 

Основними типами жител, у яких мешкали робітники, були комунальні 

квартири, казарми-гуртожитки та індивідуальні будинки. Злиденними були 

інтер’єр та облаштування робітничих гуртожитків. Відповідно до повідомлення 

робітничого кореспондента Сталінського хімічно-азотного заводу, у робітничій 

казармі цього підприємства не було столів, умивальників, освітлення та джерел 

поповнення питної води. Через низьку санітарну культуру мешканців та погану 

якість житлового будівництва досить швидко занепадали навіть нові будівлі 

гуртожитків. Так, у зразковій казармі, збудованій у 1928 р. на шахті 

“Калинове”, вже через декілька місяців після її введення в експлуатацію потік 

дах, на стінах була вологість, скрізь лежав бруд і бігали таргани, не було відер, 

віників, а у багатьох вікнах бракувало шибок
136

. 

До того ж підприємства, що ставали на ринкові засади виробництва, часто 

відмовлялися утримувати будинки-комуни робітників, передаючи їх у 

володіння приватних підприємців. У свою чергу, власники будинків 

встановлювали для робітників і дрібних службовців, окрім квартирної плати, 

додаткові збори. 

Наприкінці 1923 р. ЦК КП(б)У ініціював створення спеціальної комісії по 

Донбасу, яка констатувала наявність хронічної заборгованості госпорганів по 

виплатам зарплат робітникам, а також зростання соціальної напруженості у 

робітничому середовищі. Наголошувалося на тому, що робітники жили  

у надзвичайно жахливих умовах – тільки 35% з них мали кімнату або квартиру 

з кухнею, 10% взагалі не мали житла і ночували у кочегарках, шахтах, 
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майстернях. Частина будівель були напівзруйновані, затікав дах, земляні 

підлоги були у вибоїнах, у маленькій кімнаті (6×7 кроків) проживало декілька 

сімей (8-10 осіб). Робітничі кооперативи не мали необхідного асортименту 

товарів, націнки на товари були дуже високими, що змушувало робітників 

вдаватися до масштабних протестних акцій (за 9 місяців 1923 р. по Союзу 

шахтарів Донбасу відбулися 92 протестні виступи, у яких брали участь 265254 

робітники)
137

. 

Побут робітничої молоді також був жахливим. Станом на 1927 р. значна 

кількість молодих робітників працювали дворовими і шахтарями, отримуючи 

мізерну зарплату у 20 руб. при тому, що харчі у їдальні обходилися у 

середньому в 27 руб. Молодь на заводах “пленталася з вугла у вугол”, пиячила, 

беручи приклад у старших колег. На цьому фоні активно розвивалося 

хуліганство, зокрема дебоші у робітничих клубах
138

. 

Житлова криза та житлово-комунальна політика держави обумовлювали 

погіршення житлово-побутових умов української інтелігенції. Так, після 

приходу до влади більшовиків житлові помешкання інтелігенції були 

перерозподілені у ході розгорнутої націоналізації та муніципалізації житлового 

фонду. Спочатку пролетарів розміщували лише у спорожнілих квартирах, які 

стали такими внаслідок еміграції їхніх власників за кордон, відрядження або 

вимушеної затримки у справах, а також тривалого літнього відпочинку на дачах 

або в селі. Пізніше робітників і радянських службовців стали підселяти не 

тільки у квартири заможних верств населення, а й інтелігенції, ущільнюючи їх з 

огляду на великі площі. Ще у листопаді 1917 р. В. І. Ленін запропонував 

заселяти пролетарями квартири, де число кімнат дорівнювало або 

перевищувало число мешканців
139

.  

Крім того, деякі комфортні приватні будинки інтелігенції стали 

використовуватися для функціонування в них державних установ, передавалися 
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у користування партійно-державним та місцевим адміністративним 

чиновникам. Відтак, інтелігенція у 1920-х рр. сильно потерпала від ущільнення 

житла, прямого виселення зі своїх квартир, реквізиції майна та перетворення 

квартир з приватного помешкання на комунальне, переміщення з центру на 

периферію міст. Це аж ніяк не сприяло утвердженню соціального балансу та 

стабільності в УСРР, породжувало серед частини вітчизняної інтелігенції 

недовіру до нової більшовицької влади, ставило представників інтелектуальної 

еліти у безвихідне становище. 

У середовищі приватних підприємців спостерігалося інтенсивне майнове 

розшарування. Умови нової економічної політики дозволяли швидко 

збагачуватися одним підприємцям, натомість інші могли зазнавати миттєвого 

розорення або з труднощами триматися на плаву. Водночас на фоні низького 

рівня життя робітників економічні здобутки приватних підприємців 

розглядалися у робітничому середовищі як соціальна несправедливість. 

Очікування робітниками протягом НЕПу повної соціально-майнової рівності 

відповідно до постулатів марксистської ідеології породжувало зростання у них 

ненависті до підприємців, котрі розглядалися у робітничому середовищі як 

особи, що заробляють великі кошти, фізично не докладаючи для цього зусиль. 

Серед робітників та інших верств українського населення зростало також 

невдоволення регулярним економічно необґрунтованим роздуванням штатів 

радянських чиновників. Ще на початку НЕПу низка тогочасних науковців, 

передусім С. Солнцев та В. Штейн, ініціювали дослідження проблеми 

зростання радянського бюрократизму, наголошуючи на деструктивному 

характері вказаного явища.  

Спостерігалося зростання соціальної напруженості і серед 

червоноармійців та ветеранів війни. Станом на 1921 р. кількість сімей 

червоноармійців у містах становила 90547, у сільських районах – 214226, але 

Народний комісаріат соціального забезпечення вирішив скоротити їхню 

чисельність на 30%, спираючись на поліпшення матеріального становища 

внаслідок запровадження НЕПу. Така оцінка була надто умоглядною та 
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абстрактною. У 1920 – 1921 рр. лише 12% сімей червоноармійців були 

забезпечені паливом, а в селах про них просто забули, перекладаючи 

відповідний тягар на комбіди і комнезами
140

. При цьому перспективи створення 

собезами виробничих підприємств з метою забезпечення родин 

червоноармійців виявилися також незначними. 

Притулки для інвалідів війни отримували незначне державне 

фінансування. До цих притулків потрапляли колишні солдати Першої світової 

війни та червоноармійці. 1 травня 1922 р. в Україні діяло 342 притулки для 

інвалідів, у яких перебувало 19548 осіб, у тому числі 3872 інваліди війни. 

Будинки для інвалідів не мали належних побутових умов – опалення, 

забезпечення одягом, білизною та санітарним обладнанням. При цьому, за 

даними Народного комісаріату соціального забезпечення, у 1921 р. в УСРР 

нараховувалося понад 184 тис. інвалідів праці та війни
141

. Значна кількість 

колишніх військовослужбовців, котрі повернулися додому, не подавали заяв на 

оформлення пенсій, оскільки за ордени і заслуги не нараховувалися виплати,  

а символічна допомога радянського собезу пригнічувала їхню гідність. Багато 

інвалідів війни, котрі не отримували допомогу з боку держави, були вимушені 

вдаватися до жебракування, щоб хоч якось прогодуватися. 

Питома вага селян серед загальної кількості населення України  

у 1917 р. становила 73,4%, а у 1920 р. – 78,3%. Збільшення частки селянського 

населення за ці роки пояснюється економічним занепадом міст та переїздом до 

села частини міщан України. У період відбудови народного господарства 

багато селян і робітників, які раніше переїхали у села, знову вирушили у міста. 

Тому станом на 1929 р. в УСРР питома вага селянства зменшилась і становила 

75,7% від усього населення
142

.   
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Переміщення з міської місцевості в сільську і навпаки спричинювало 

зростання декласованої частки населення УСРР у 1920-х рр. Великий вплив на 

виробничі відносини і процес декласування пролетарських мас мав голод  

1921 – 1923 рр. Процес декласування полягав у втраті особою зв’язків зі своїм 

соціальним класом та звичним соціальним середовищем. Така людина, як 

правило, “випадала” з певного ланцюга виробничих та інших суспільних 

відносин, втрачала високі моральні якості та переймалася виключно пошуками 

елементарних засобів для існування. У досліджуваний період декласовані 

елементи становили доволі чисельний маргінальний прошарок населення, так 

звану “групу ризику”. Вони були потужним джерелом поширення соціальних 

аномалій через паразитуючий спосіб свого життя, активно приєднуючись до 

кримінального середовища та/або вдаючись до алкоголізму, жебракування  

і проституції. 

Суцільна розруха викликала масове безробіття серед робітників  

та службовців, багато людей не по своїй волі опинялися на вулиці. Тільки за 

офіційними даними, у листопаді 1921 р. в 56 губерніях Росії та України 

нараховувалося близько 420 тис. безробітних. При цьому прогнозувалося 

зростання кількості безробітних у містах за рахунок притоку туди додаткової 

робочої сили з сільської місцевості на фоні зростання розміру заробітної плати 

у промисловості. За короткий проміжок часу колишній дефіцит робочої сили 

перетворився на його надлишок. Вже до серпня 1921 р. кількість вакантних 

робочих місць впритул наблизилася до кількості осіб, котрі перебували у 

активному пошуку роботи. З кінця 1921 р. розпочалося динамічне зниження 

попиту підприємств на додаткові робітничі кадри
143

. 

За офіційними даними, станом на середину 1923 р. в УСРР 

нараховувалося близько 200 тис. безробітних, з яких кваліфіковані робітники 

фізичної праці складали 31%, розумової праці – 41%. Частину безробітних 
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становили також колишні робітники промисловості, котрі перейшли у дрібний 

бізнес і зазнали невдачі. Регулярні демонстрації безробітних перед 

приміщеннями органів влади у Харкові у 1923 р. змусили ЦК КП(б)У 

ініціювати створення Комітету по боротьбі з безробіттям та спеціального фонду 

для допомоги безробітним
144

. Крім того, 13 червня 1924 р. ЦК КП(б)У 

підтримав по партійній лінії клопотання РНК УСРР перед союзним центром 

щодо підвищення дотацій для України з метою подолання безробіття
145

. 

Ще наприкінці 1921 р. було введене соціальне страхування на випадок 

безробіття. Водночас фактичні розміри соціальних виплат по безробіттю не 

відповідали рівню життя у великих містах та не досягали навіть межі бідності. 

Крім того, часто вказані виплати здійснювалися зі значними затримками.  

На цьому фоні безробітні вимагали від влади переглянути склад працюючих на 

заводах таким чином, щоб був зайнятий тільки один член сім’ї,  та за рахунок 

цього були забезпечені трудові місця для інших осіб продуктивного віку
146

. 

Економічна скрута початку 1920-х рр. негативно впливала на 

функціонування усієї системи соціального забезпечення. Оптимістичні настрої 

та революційний пафос, притаманні на початку утвердження радянської влади, 

набули виразних нігілістично-песимістичних ознак у висловлюваннях та 

позиції місцевих органів державної влади
147

. Система, звеличена ідеями 

соціальної рівності і державної турботи про знедолених, почала дискредитувати 

себе сама. 

У 1922 – 1923 рр. у зв’язку з переходом до ринкових принципів 

господарювання керівники промислових підприємств отримали право на 

власний розсуд вирішувати питання формування оптимального штату 

працівників. Керівники підприємств звільняли, як правило, непрофесійних  
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працівників, людей, які страждали на алкоголізм та інші вади, ледарів, 

залишаючи виключно кваліфікованих робітників. При цьому на фоні стрімкого 

зростання безробіття найскладніше жилося чорноробам. Під час голоду 

безробіття серед вказаної категорії робітників зросло вдвічі, проте знайти нову 

роботу чорноробам було вкрай складно через низьку кваліфікацію. 

Безробіття також було поширеним явищем серед жінок. Загалом на 

початку НЕПу безробітні жінки продуктивного віку становили близько 44% на 

Півдні України
148

. У новій державі жінки були зрівняні у правах з чоловіками, 

що являлося прогресивним кроком у політиці більшовиків. Офіційно влада 

завжди декларувала турботу про безробітних жінок, але коштів та ресурсів для 

вирішення конкретних питань не вистачало. 

Зокрема, у 1925 р. Одеська округова інспекція охорони здоров’я 

повідомляла, що до Одеського відділу праці зверталося багато безробітних 

жінок та повій, але через неможливість надати роботу їхня реєстрація була 

припинена
149

. У 1920-х рр. проблема проституції розглядалась у нерозривному 

зв’язку з безробіттям. Безробітні жінки, які шукали легкий спосіб заробітку, 

постійно поповнювали ряди повій. 

Окреслену обстановку в Україні ускладнила ще й та обставина, що на 

початку НЕПу значна кількість голодуючих з Росії переїхала до нашої країни з 

метою пошуку кращих економічних умов для фізичного виживання. При цьому 

існувало дві категорії переселенців: стихійні та організовані. Останні приїздили 

офіційно на підставі укладеної домовленості між Україною та Росією, мали 

певні пільги та підтримку з боку місцевих органів влади. Як приклад, за період 

з 12 жовтня 1921 р. до 1 липня 1922 р. у Миколаївській губернії було прийнято  

і влаштовано 7376 переселенців з Поволжя, у Катеринославській – 4832, 

Одеській – 4318, Запорізькій – 3795
150

. У свою чергу, іншу групу російських 
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переселенців в Україні складали ті особи, котрим вдалося незаконно подолати 

сформовані на адміністративних кордонах губерній, охоплених голодом, 

спеціальні загороджувальні блокпости. 

Значна частина цих переселенців, передусім нелегальних мігрантів, 

вдавалися до випадкових заробітків, а також злочинних дій та жебракування. 

Зазначені переселенці, перебуваючи з українськими безробітними та жебраками 

у нічліжних будинках, активно обмінювалися напівлегальним/нелегальним 

“досвідом” виживання у екстремальних умовах.  

При цьому особливо привабливим регіоном для трудових міграцій був 

Донбас з огляду на зростання фінансових вкладень у розвиток промисловості 

регіону. Крім того, для частини карних злочинців робота на шахтах ставала 

способом відбуття покарання. Привабливість регіону для проживання частково 

обумовлювалася також тим, що, як і в царській Росії, радянський уряд крізь 

пальці дивився на роботу шахтарями осіб, які вчинили дрібні злочини та 

правопорушення
151

. 

Існуючі на той час соціально-економічні проблеми в Україні звужували 

можливості держави із забезпечення переселенців навіть тимчасовим житлом та 

елементарними продуктами харчування. Через брак фінансування виконавчі 

структури населених пунктів нашої країни не могли забезпечити нічліжні 

будинки належними побутовими умовами, тому переселенцям інколи 

доводилося ночувати у бараках та під відкритим небом. Крім того, кількість 

нічліжних будинків була незначною. Зокрема, у 1927 р. в Києві існувало всього 

три такі будинки – два чоловічі (на 800 осіб) та один жіночий (на 70 осіб)
152

. 

Не сприяла подоланню безробіття і низька ефективність бірж праці. 

Проведене у 1927 р. обстеження Наркомату праці СРСР та його місцевих 

органів продемонструвало, що біржі праці перебували на той час у надзвичайно 

скрутному становищі. Зокрема, переважна більшість приміщень бірж праці 
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були взагалі не пристосованими до прийому громадян та перебували  

у незадовільному матеріально-санітарному стані. При цьому співробітники 

вказаних установ були надміру перевантажені та отримували мізерну зарплату. 

Так, середня заробітна плата співробітника біржі праці складала  

36 руб. 80 коп., а у низці регіонів – близько 15 руб.
153

. За таких умов серед 

співробітників бірж праці інтенсивно поширювалися такі негативні явища, як 

хабарництво, кумівство, безвідповідальність та незацікавленість у сумлінному 

виконанні своїх посадових обов’язків.  

Незважаючи на значні зусилля держави, спрямовані на подолання 

безробіття, вказана проблема зберігала свою актуальність протягом усього 

періоду НЕПу. Зокрема, за офіційними даними, кількість безробітних в у СРСР 

станом на 1929 р. (наприкінці НЕПу як безробітні реєструвалися тільки особи, 

котрі мали спеціальність, трудовий стаж, діти робітників і службовців, а також 

особи, які отримали вищу або середню освіту) становила близько  

2 млн. осіб
154

. 

Зростаючий рівень безробіття у 1920-х рр. суттєво ускладнив 

криміногенну обстановку у містах, передусім у промислових центрах. 

Безробіття безпосередньо впливало на зростання серед населення кількості 

майнових злочинів. У такий спосіб громадяни намагалися певною мірою 

покращити своє матеріальне становище, не маючи у своєму розпорядженні 

інших засобів для досягнення вказаної мети. 

Протягом періоду НЕПу формувалися також потужні економічні чинники 

розквіту самогоноваріння, передусім у селах, тому самогон був одним із 

ключових джерел розповсюдження алкоголізму. Вказаний процес 

обумовлювався тим, що серед селян набула поширення практика використання 
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самогону як еквівалента обміну при торговельних розрахунках. Так, за провіз 

лісу платили 5 ц хліба або 24 л самогону; за 10 л самогону привозили зруб для 

будівництва хати
155

. Через велику різницю в цінах на промислові та 

сільськогосподарські товари, яка виникала внаслідок державної політики 

“ножиць цін”, селянам було дуже вигідно використовувати надлишки зернових 

як сировину для самогоноваріння. 

Владна політика лавірування між новими підприємцями, селянством, яке 

позитивно сприйняло відмову від продовольчого податку та легалізацію вільної 

торгівлі, і пролетаріатом, в середовищі якого почало поставати питання заради 

чого на вівтар революції були покладені значні зусилля та жертви, 

спричинювала неоднозначність сприйняття НЕПу серед населення. Якщо 

селяни припинили збройний опір органам влади, то серед робітників як реакція 

на НЕП поширився такий вид злочинів, як убивства спеціалістів на заводах та 

підприємствах. Спеціалісти часто розцінювалися робітниками як “нові буржуї”, 

яких потрібно карати
156

. 

З кожним наступним роком НЕПу посилювалося державне регулювання 

економіки, обмежувалася самостійність підприємств, збільшувався перелік 

продукції, яка вироблялася за державними галузевими планами, зростали 

розміри податків для приватних підприємств. З другої половини 1920-х рр. 

держава почала вживати заходи, спрямовані на згортання приватної оптової та 

роздрібної торгівлі, а також розширювала масштаби ідеологічного наступу на 

“непманів” шляхом розповсюдження відповідної інформації серед населення 

через партійних функціонерів та сатиричні журнали. 

Адміністративні й економічні утиски приватних торговців мотивувалися 

представниками влади зростанням “злочинної спекуляції”. Наприклад, у газеті 
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“Звезда” за 6 травня 1926 р. містилася стаття, в якій оприлюднювалися 

результати дослідження складу черг в магазинах Харкова, на основі яких був 

зроблений висновок, що “багато спекулянтів посилають у магазини своїх 

агентів для скуповування товарів”
157

. Це була характерна для тогочасних 

друкованих видань стаття, яка мала пропагандистський характер. 

Практичним наслідком посилення податкового тиску на приватних 

торговців, звуження сфери товаропостачання та кредитних відносин було 

зменшення частки приватної торгівлі у республіканській економіці до 13%  

у 1927/1928 економічному році та 7% у 1928/1929 р.
158

. За даними Наркомфіну 

УСРР, лише за 10 місяців 1926/1927 р. було закрито 17303 приватні торговельні 

заклади з річним товарообігом у 325 млн. крб. Протягом січня-квітня 1927 р.  

в Одесі було закрито 352 приватні магазини, а вибірка патентів зменшилася,  

у порівнянні з попередніми роками, в 10 разів
159

. 

Такий стан речей викликав невдоволення з боку значної частини 

населення УСРР. Найбільш активні представники суспільства не мали змоги 

реалізувати себе у повній мірі, не могли захистити результати свого успіху від 

зазіхань з боку держави. Часто це підштовхувало до відчайдушних кроків та 

девіантної поведінки. Адже остання характеризується як симптом 

неузгодженості між визначеними культурою цілями та соціально 

організованими засобами їх задоволення
160

. Зважаючи на це, соціально-

економічні умови розвитку УСРР у 1920-х рр. були доволі сприятливими  

у контексті поширення соціальних аномалій серед населення. 
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2.2. Політико-правові умови соціальних аномалій 

Під час НЕПу перед більшовицькою владою постало багато питань щодо 

повоєнного устрою країни, виникали нові гострі проблеми, які потребували 

негайного вирішення. Значна кількість постанов та розпоряджень, які 

видавалися державними органами, були неупорядковані та не могли формувати 

стабільну правову систему. До того ж процес становлення тих органів влади,  

до функціональних обов’язків яких входила протидія поширенню соціальних 

аномалій серед населення, здійснювався повільно та гальмувався через 

недостатнє фінансування. 

У загальному масштабі одним з найбільш сприятливих факторів 

поширення соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР  

у 1920-х рр. була непослідовна і доволі суперечлива політика більшовиків  

у сфері як політико-економічного розвитку країни, так і боротьби зі 

злочинністю, алкоголізмом, проституцією та іншими проявами девіантної 

поведінки, що сильно дезорієнтувало українське населення у сприйнятті 

дозволених та заборонених діянь, а також підштовхувало громадян до 

незаконних дій на фоні злигоднів. 

 Від заборони на вищому політичному рівні приватнопідприємницької 

діяльності у перші роки утвердження більшовицької диктатури до її повної 

реабілітації з початку впровадження НЕПу і повторного витіснення 

представників ділових кіл наприкінці 1920-х рр. – траєкторія, пройдена 

Україною протягом першого десятиріччя існування радянської влади. 

Метаморфози державної політики по відношенню до підприємницької 

ініціативи громадян нанесли серйозний удар по традиційним механізмам 

адаптації різних верств населення до реальної обстановки в країні
161

. При цьому 

дискредитація нової економічної політики та підприємців, масштаби якої 
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постійно розширювалися з середини 1920-х рр., носила насамперед політичний 

характер. Образ “непмана” зображався владою в очах суспільства надміру 

ідеологізованим та викривленим, незважаючи на те, що навіть відповідно до 

офіційної статистики, на долю приватних торговців припадала доволі незначна 

частка національного багатства. 

Водночас нові тенденції у внутрішній політиці, пов’язані із 

запровадженням НЕПу, не призвели до концептуальної трансформації методів 

та підходів більшовиків до політичного управління країною. Так, ключові 

питання розвитку держави продовжували ухвалюватися в рамках партійної 

номенклатури, а не формально уповноваженими на це Радами. Зокрема, на 

противагу першим Всеукраїнським з’їздам (1917 – 1919 рр.), які 

характеризувалися наявністю елементів політичного плюралізму, з другої 

половини 1919 р. функції вирішення політичних проблем перейшли виключно 

до більшовицької партії. Реальне витіснення від роботи в Радах представників 

альтернативних партій у 1920 р. підтвердило, що Ради перетворюються  

у “революційно-правові органи”. Аналогічні процеси відбувалися у 

профспілках, виконавчих комітетах та органах місцевого самоврядування. При 

цьому більшовицька партія не допускала можливості пом’якшення 

“пролетарської диктатури” у сфері партійно-політичних відносин. Дозволяючи 

певну свободу у створенні національно-культурних, економічних та інших 

громадських об’єднань, жорстко гальмувалися навіть потенційні спроби ротації 

політичної еліти. 

Процес легітимізації ідейної монополії партії базувався на дії механізмів 

витіснення інакодумства, що виключало можливість співпраці з іншими 

політичними силами. Незначний рівень допуску плюралізму на початковому 

етапі НЕПу, пов’язаний з впровадженням приватновласницьких відносин, 

викликав у суспільстві далеко неоднозначну реакцію у сприйнятті процесу 

соціалістичної розбудови. Застосування адміністративно-силових методів для 

реалізації партійних доктрин призвело до загострення соціально-класових 

відносин в УСРР.  



 

 

82 

 

Використовуючи елементи політичного радикалізму, до середини 1925 р. 

більшовицька влада майже повністю знищила залишки альтернативних партій. 

У підсумку, діяльність державної влади базувалася вже не на підставі правових 

політичних нормам, а на домінуванні авторитарних тенденцій. Незважаючи на 

риторику про “найдемократичнішу владу” в соціалістичній радянській Україні, 

у реальному політичному процесі інститути, характерні для західних 

демократичних країн (парламентаризм, поділ влади, альтернативні політичні 

партії) не функціонували
162

. 

При цьому складнощі повоєнного життя та запровадження НЕПу 

обумовили серед більшовицького керівництва дискусії, зокрема щодо 

переоцінки ролі профспілок у новій політико-економічній обстановці, 

визначення оптимального механізму господарювання в умовах ринкової 

економіки. Вказані дискусії вплинули на формування у донедавна монолітному 

партійному апараті різних політичних фракцій, які, серед іншого, пропонували 

відмінні, у порівнянні з ленінськими постулатами, концепції подальшого 

устрою радянської держави. 

Одні фракції вимагали запровадження невідкладних заходів у контексті 

демократизації політичної системи першої у світі “робітничо-селянської” 

держави, удосконалення та істотного підвищення дієздатності механізмів 

управління із широким залученням громадськості, надання профспілкам 

реальних управлінських та господарських повноважень (так звана “робітнича 

опозиція”). Інші, навпаки, наполягали на продовженні апробованої раніше 

політики “воєнно-комуністичного” наступу, пропонуючи ще міцніше 

“загвинтити гайки”, тобто максимально централізувати важелі управління  

і фактично ліквідувати профспілки (Л. Троцький). Багато комуністів покинули 
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лави партії, вважаючи, що введення НЕПу – це зрада соціалістичних ідеалів та 

завоювань революції
163

. 

При цьому процес формування політичної еліти УСРР як окремої 

соціальної групи, яка отримала значні політичні повноваження у дев’яти 

колишніх губерніях Російської імперії, відбувався досить інтенсивно.  

До 1922 р. були сформовані основні політичні й соціальні контури вказаної 

еліти, яка увійшла до складу правлячої еліти СРСР. Проте доцільно відзначити, 

що КП(б)У з моменту свого створення ніколи не була самостійною політичною 

партією і фактично мала статус обласної організації РКП(б) – ВКП(б) та 

підпорядковувалася усім вимогам статуту цієї партії.  

На несамостійний характер КП(б)У вказує започаткована Кремлем 

практика призначення відповідальних працівників у національні республіки,  

у тому числі УСРР, без погодження з місцевими органами влади. Зазначена 

практика формувала реальну загрозу проникнення до складу КП(б)У 

авантюристичних елементів та людей, котрі сліпо виконували вказівки згори, 

що гальмувало процес утворення авторитетного більшовицького центру влади в 

Україні.  

Повернувшись у грудні 1919 р. в Україну, члени КП(б)У миттєво 

заповнили ключові державні посади у центрі та на місцях. Відновлення 

державного апарату відбувалося із значними труднощами, які ускладнювалися 

ще й тим, що Москва в обхід ЦК КП(б)У продовжувала відряджати своїх 

партпрацівників в Україну, дезорганізовуючи роботу місцевих органів влади. 

Лише у першому півріччі 1920 р. ЦК РКП(б) відрядив на роботу до України 

1232 працівника губернського, повітового і міського рівнів. Засилля у складі 

управлінських структур УСРР функціонерів, котрі переїхали в Україну  

з голодної Росії, було настільки помітним (незнайомі з психологією і 

ментальністю українського населення, вони поводили себе як “опричники”),  

що обумовлювало таке явище, як “русотяпство”, на необхідності боротьби  
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з яким наголошувало політбюро ЦК КП(б)У в своєму рішенні від 5 вересня  

1920 р.
164

. 

Водночас у 1920 – 1930-х рр. КП(б)У в структурі РКП(б) – ВКП(б) мала 

більший обсяг автономії та важелів влади, ніж компартії інших союзних 

республік, які входили до складу СРСР. Це була єдина субпартія у рамках 

РКП(б) – ВКП(б), що мала власне політбюро та організаційне бюро 

Центрального комітету, рішення яких носили обов’язковий характер для всіх 

комуністів України
165

. 

Поступово саме члени політбюро та оргбюро ЦК КП(б)У стали 

уособлювати весь обсяг політичної влади в УСРР, і саме вони стали основою 

для формування політичної еліти регіонально-більшовицького змісту, тобто 

такої еліти в ієрархії політичних еліт СРСР, яка, поділяючи засади існування 

тоталітарної держави, забезпечила панування над народом України тієї 

політичної еліти російського більшовизму, яка захопила владу у жовтні  

1917 р.
166

. 

Оскільки ленінська організація “професійних революціонерів” від самого 

початку була досить нечисленною, щоб у велетенській країні заповнити всі 

відповідальні посади у партійно-державному апараті, кадровий вакуум  

1920-х рр. стрімко заповнювався робітниками-висуванцями, а також 

“буржуазними спеціалістами”, котрі змушені були йти на службу до нової 

влади. Останнім зазвичай потрапити до нової еліти було набагато складніше, 

оскільки спочатку необхідно було довести своє робітничо-селянське 

походження, а потім вступити до лав державної партії. Висуванство, яке було 
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ініційоване на Х з’їзді РКП(б) та VI Всеукраїнській партконференції, що 

відбулися 1921 р. і ухвалили рішення про висування членів партії “від плуга  

і верстака” на керівну роботу, перетворилося на вагоме джерело поповнення 

керівних кадрів, передусім господарських
167

. 

На цьому фоні критерії, які протягом тривалого часу впливали у царській 

Росії на висування особи до політичної еліти (соціальне походження, високий 

рівень освіти та культури, значний інтелектуальний потенціал і фахова 

підготовка, володіння іноземними мовами), раптово стали несуттєвими у тих 

суспільних реаліях в Україні, у яких формувалася більшовицька еліта  

в 1917 – 1920 рр.  

Більше того, позитивні у минулому риси та навички особистості 

викликали у представників більшовицької еліти ворожнечу, якщо вони не 

фігурували доповненням до таких домінуючих ознак того, хто намагався 

досягти вершини влади: революційна енергія і переконаність у істинності 

більшовицьких постулатів, критичне ставлення до реальних та удаваних 

ворогів, вміння неухильно підкорятися партійній дисципліні, сильна воля,  

що давала змогу конкретній особистості відмовлятися заради ідей більшовизму 

від власних батьків, родичів, свого народу, історії, традицій, мови та моралі. 

Представники більшовицької еліти були багато у чому антитезою тій 

губернській еліті царату, котра панувала в Україні протягом тривалого часу
168

. 

Не важко спрогнозувати, що на фоні окреслених принципів і підходів до 

формування більшовицької еліти та відповідальних посадовців державного 

апарату УСРР значна частина представників тогочасної української влади не 

вирізнялися високими освітніми, моральними і професійними здобутками,  

                                                 
167

 Дорошко М. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20–30-ті роки 

ХХ століття : соціоісторичний аналіз : моногр. / М. Дорошко. – К. : ВПЦ 

“Київський університет”, 2004. – С. 23. 
168

 Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917–1922 рр.): 

становлення і функціонування / М. О. Фролов. – Запоріжжя : Прем’єр, 2003. – 

С. 24. 



 

 

86 

 

що у період НЕПу породжувало криміналізацію владних кіл, поширення серед 

них алкоголізму, проституції та інших проявів девіантної поведінки. 

Водночас поступово українська більшовицька еліта почала набувати 

характерні риси губернської еліти дореволюційних часів, зокрема 

перетворювалася на відособлену від народу соціальну групу, встановлювала 

для себе різноманітні привілеї, вдавалася до політико-адміністративного тиску  

і репресій проти критиків влади, встановлювала жорстку ієрархію  

і культ вождів, що викликало невдоволення з боку широких верст населення. 

Процес відособлення компартійно-державної номенклатури, а згодом – 

рядових функціонерів партії, від населення найбільш виразно проявлявся у 

встановленні для представників влади розгалуженої системи пільг та привілеїв 

у той час, коли звичайні громадяни потерпали від голоду, безробіття, 

відсутності належного соціального забезпечення, житла та побутових умов. 

Згадана система пільг і привілеїв для представників влади передбачала: 

підвищену заробітну плату у порівнянні з іншими категоріями населення, 

розміри якої постійно зростали, та продуктові пайки (“броньпайок”, 

“посилений пайок”, “червоноармійський”, “академічний” та ін.); призначення 

прислуги для членів політбюро, надання у користування автомашин, дач для 

відпочинку; створення у 1921 р. спеціального фонду, з коштів якого надавалася 

грошова і матеріальна допомога родичам загиблих і померлих видатних 

партійних функціонерів; першокласне медичне та курортне обслуговування 

відповідальних працівників та членів їх сімей; створення спеціального 

квартирного фонду для відповідальних працівників з метою вирішення їхніх 

житлових проблем; право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті; 

встановлення для відповідальних працівників спеціальних пенсій; заходи 

спеціального соціального захисту партійців від безробіття (партійний розподіл, 

бронювання робочих місць, втручання у роботу бірж праці); так званий 

“судовий привілей”, відповідно до якого будь-яка судова справа проти 
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комуніста мала розглядатися спочатку партійною інстанцією, після чого 

передаватися до суду у разі необхідності
169

. 

Зокрема, відповідно до інструкції Центральної Контрольної Комісії 

КП(б)У № 0/26 від 15 лютого 1926 р., усі справи щодо членів партії, які не мали 

серйозного громадського значення, мали розглядатися у партійних осередках. 

Останні наділялися правом накладати “партійну кару” щодо правопорушників 

виключно у межах морального впливу (ставити на контроль, оголошувати 

догану, піддавати осуду товаришів)
170

. Вказане обумовлювало безкарність 

партпрацівників та створювало можливість вільного трактування терміну 

“серйозне громадське значення”. 

Водночас місцева влада у цілому не намагалася ощадливо витрачати 

державні кошти навіть в умовах фінансово-продовольчої кризи. Зокрема,  

у 1923 р. траплялися випадки, коли на проведення пленумів окрпарткому 

витрачалося 10 тис. руб., окрконференцій комсомолу – 15 тис. руб., знімки  

у честь 1 травня – декілька тис. руб.
171

. 

Поряд із встановленням пільг і привілеїв для представників влади, 

більшовики реалізовували соціальну політику з яскраво вираженою класовою 

спрямованістю, яка полягала у диференційованому ставленні до різних груп 

населення – пролетарських та приватнопідприємницьких. Так, на виборах 

депутатів до місцевих органів влади перевагу отримували робітники як головна 

опора задекларованої більшовиками моделі державного устрою у формі рад та 

“диктатури пролетаріату”. Водночас “непмани”, а також опозиціонери до 

існуючої влади були позбавлені виборчих прав (так звані “позбавленці”). 

Зокрема, 1 січня 1927 р. глава редакційного видавничого відділу “Книгоспілки” 
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О. Слісаренко написав листа на адресу ЦК КП(б)У, в якому скаржився на 

позбавлення виборчих прав мешканців-інтелігентів (включаючи членів їхніх 

сімей) житлового кооперативу № 1959 будинку № 3 на Кооперативній вулиці  

м. Харків
172

.  

Такий стан речей породжував значне невдоволення з боку частини 

українського населення, передусім молоді, котра прагнула реалізувати свої 

економічні та політичні амбіції. У другій половині 1920-х рр. органи ДПУ 

фіксували зростання кількості “антирадянських” організацій і груп молоді.  

За даними комсомольських і каральних органів, протягом 1928 – 1929 рр. 

чимало підпільних молодіжних груп діяли в селах. Крім того, у період НЕПу 

значна частина молоді УСРР знаходилася під впливом неполітичних об’єднань, 

передусім релігійного спрямування. Відповідно до вибіркових досліджень, від 

20 до 35% членів релігійних організацій і сект складали юнаки та дівчата.   

У березні 1929 р. на нараді в ЦК ЛКСМУ повідомлялося, що, за даними ДПУ, 

серед значної частини студентства існує глибоке невдоволення реальним 

станом речей у країні
173

. 

В умовах штучного обмеження більшовиками економічних і політичних 

свобод населення, масштаби якого помітно зросли наприкінці НЕПу, а також 

фінансово-економічних труднощів частина молоді не змогла сповна реалізувати 

себе у нових реаліях, що сприяло поширенню серед неї алкоголізму та 

злочинності та обумовлювало значне “омолодження” кримінального світу  

в УСРР.  

У другій половині 1920-х рр. репресії поступово утверджувалися як 

вагомий метод державного управління, який перебував під контролем вищого 

партійного керівництва, що сприяло формуванню антигуманної політико-

правової системи в УСРР. Від самого початку приходу до влади більшовицька 

партія взяла курс на знищення політичних опонентів, ввівши в обіг таке 
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відверто нігілістичне поняття, як “революційна правова свідомість”, на фоні 

чого презумпція невинності та інші принципи правових систем демократичних 

країн підмінювалися волюнтаристською “революційною доцільністю”. 

Розкриваючи концептуальні засади законодавчих норм радянського 

права, необхідно зазначити, що вони, передусім, закріплювали домінуюче 

становище більшовицької партії. Вказане знайшло відображення у Конституції 

УСРР, прийнятій 14 березня 1919 р., Конституції СРСР 1924 р., норми якої 

були імплементовані в українське законодавство шляхом внесення змін до 

Конституції УСРР від 15 травня 1925 р., Конституції УСРР 1929 р. У цих 

нормативно-правових актах радянська влада оголошувалася “владою 

перемігшого пролетаріату й трудового селянства”, а експлуататорські класи,  

до яких зараховувалися і представники опозиційних партій, втрачали політичні 

й багато цивільних прав
174

. 

До того ж процес формування нової системи права та структури 

судоустрою в УСРР був складним та відбувався досить повільно.  

Для вирішення вказаного питання потрібно було докласти чимало зусиль, тому 

тільки з 1922 – 1923 рр. в УСРР почали створюватися та вводитися у дію 

кодифіковані правові акти, зокрема Цивільний, Земельний, Трудовий, 

Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси. Єдина судова система 

республіки була встановлена тільки у січні 1923 р.
175

. 

При цьому Кодекс законів про працю УСРР, що вступив у дію у другій 

половині 1923 р., забороняв експлуатацію не тільки підлітків, а й жінок, котрі, 

як і неповнолітні, зазвичай мали нижчу освіту, кваліфікацію та фізичну 

витривалість у порівнянні з чоловіками. Жінки та неповнолітні не тільки 
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урівнювалися з чоловіками в отриманні правових гарантій на працю, а й 

набували додаткові права, пов’язані з материнством
176

. 

Проте вже через декілька місяців після запровадження Кодексу законів 

про працю УСРР стало очевидним, що багато його статей реалізувати у 

тогочасних соціально-економічних реаліях неможливо, що змушувало Вищу 

раду народного господарства ініціювати перегляд системи обрахування броні 

для підлітків на виробництві з метою її скорочення, а також зменшення 

кількості професій, які через шкідливі умови праці вимагали скороченого 

робочого дня.  

Ще на початку 1919 р. вступили у дію декрети “Про скасування 

церковних форм шлюбів і запровадження їх державної реєстрації в органах 

запису актів цивільного стану”, “Про цивільний шлюб і ведення книги записів 

актів цивільного стану” та “Про розлучення”. Згадані нормативно-правові акти 

визначали перелік підстав для вступу у шлюб майбутнього подружжя, 

принципи свободи і добровільності шлюбу, свободи розлучення, скасування 

релігійних обмежень щодо укладення шлюбу, рівності подружжя при виборі 

прізвища
177

. 

Відсутність певний час сталих правових норм по боротьбі зі злочинністю 

давала змогу правоохоронним органам діяти на власний розсуд стосовно 

визначення складу злочину та міри покарання. Але навіть після утвердження 

нової правової системи проблеми законодавчого регулювання ринку та деяких 

аспектів соціальних аномалій продовжували існувати. Особливо це стосувалося 

питань економічних злочинів, проституції, самогоноваріння. Дискусії на тему 

законодавчої регламентації соціальних аномалій не сходили зі сторінок 

офіційного видання НКВД – журналу “Административный вестник”. 

4 серпня 1920 р. постановою колегії Народного комісаріату юстиції УСРР 

на території України без будь-яких змін були введені “Керівні основи з 
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кримінального права РСФРР”. Це була перша спроба систематизувати норми 

радянського кримінального права, проте дія вказаного нормативно-правового 

акта тривала недовго. До прийняття першого КК УСРР у своїй практичній 

діяльності з розгляду кримінальних справ народні суди і революційні 

трибунали діяли на підставі: 1) декретів і постанов, виданих урядом радянської 

України до 1920 р., і які не були скасовані постановою Всеукраїнського 

ревкому від 27 січня 1920 р.; 2) декретів і постанов РСФРР, дія яких була 

поширена українським урядом на територію республіки; 3) поточного 

кримінального законодавства УСРР (складалося з понад 400 відповідних 

законодавчих актів)
178

. Наявність до другої половини 1922 р. значної кількості 

нормативно-правових актів кримінального характеру деструктивно впливала на 

діяльність судових установ і призводила до неоднакового застосування 

кримінального законодавства на практиці. 

Нормативно-правовою основою заснування радянської системи органів 

міліції на території УСРР був декрет РНК УСРР “Про організацію міліції” від  

9 лютого 1919 р. Відповідно до вказаного нормативно-правового акта, РНК 

УСРР доручала Народному комісаріату внутрішніх справ сформувати 

підрозділи міліції на місцях
179

. Водночас цей документ не регламентував 

порядок та особливості взаємодії органів міліції з іншими державними 

органами УСРР, що значно знижувало ефективність функціонування 

правоохоронної системи країни. 

На цьому фоні у березні 1919 р. була затверджена інструкція “Про 

організацію робітничо-селянської міліції УСРР”, відповідно до якої було 

створено управління радянської міліції, що мало статус підвідділу НКВС УСРР. 
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Йому підпорядковувалися губернські управління міліції. На місцевому рівні 

існувала повітова міліція та міліція в окремих містах. Згодом у складі 

Наркомату юстиції УСРР були створені кримінально-розшукові органи. 

У першому радянському КК УСРР, який вступив у дію 15 вересня  

1922 р., злочином проголошувалася суспільно небезпечна дія або бездіяльність, 

спрямована проти радянського ладу або яка порушує правопорядок, 

встановлений пролетарською диктатурою на перехідний до комуністичного 

ладу період
180

.  

Прописані в КК УСРР 36 складів злочинів передбачали найвищу міру 

покарання. Розстріл, крім контрреволюційних злочинів, міг бути застосований 

по 7 статтям розділу про порядок управління (за участь у масових безладах, 

бандитизм, ухилення від військової повинності у військовий час, провокування 

національної ворожнечі у військовій обстановці, підробку грошових знаків, 

опір представникам влади, незаконний провіз за кордон товарів у вигляді 

промислу); по 6 статтям  глави  про посадові злочини (за перевищення влади з 

застосуванням насилля, привласнення грошей або інших цінностей, винесення 

завідомо незаконного вироку, хабарництво, провокацію хабара); по 2 статтям 

глави про господарські злочини (за невиконання обов’язків по договору, яке 

має явно злісний характер, за безгосподарність у бойовій обстановці); по 2 

статтям глави про майнові злочини (за розкрадання в особливо великих 

розмірах, розбій); по 6 статтям про військові злочини
181

. Але у період до 

прийняття  КК УСРР  1922 р. у редакції 1927 р. до першого КК було внесено 

понад 150 змін та доповнень, що робило кримінальне законодавство 

нестабільним та мінливим. 
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У 1922 р. з метою здійснення нагляду за дотриманням законів ВУЦВК  

створив державну прокуратуру. Вказаний орган спочатку був створений у 

складі Народного комісаріату юстиції й від імені держави здійснював нагляд за 

законністю діяльності усіх органів влади, господарських установ, приватних і 

громадських організацій та фізичних осіб. На органи прокуратури покладалися 

також обов’язки щодо нагляду за діяльністю органів дізнання і слідства у сфері 

розкриття злочинів, підтримка обвинувачення у суді, участь у цивільному 

процесі і контроль за правильністю утримання засуджених під вартою
182

. 

Тогочасне кримінальне законодавство передбачало можливість 

пом’якшення покарання злочинця на підставі визначення “соціального 

походження і класової приналежності” з метою послаблення репресій проти 

осіб “пролетарського або напівпролетарського” походження. Проте на 

законодавчому рівні була встановлена посилена кримінальна відповідальність 

щодо осіб, приналежних до “експлуататорських класів”. Наприклад, у разі 

пограбування радгоспів заможні селяни були зобов’язані за свій рахунок 

компенсувати усе розграбоване, знищене або пошкоджене майно.  

Крім того, класовий принцип застосовувався також у роботі розподільчих 

комісій. Якщо, наприклад, особа пролетарського походження демонструвала 

ознаки виправлення, розподільча комісія мала право за власною ініціативою 

направити до ВУЦВК клопотання про її помилування незалежно від того, яку 

частину строку покарання відбув ув’язнений. Вибіркове застосування 

кримінальної відповідальності щодо різних категорій населення породжувало 

зростання соціальної напруженості та зневіри у законну справедливість серед 

частини тогочасних українських громадян та аж ніяк не сприяло ефективній 

боротьбі зі злочинністю. 

Зміна адміністративно-територіального поділу УСРР у середині  

1920-х рр. обумовила реорганізацію апарату міліції. Були ліквідовані 
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губернські управління міліції, а їхні працівники були розподілені за 

новоствореними адміністративними округами та районами. Було також 

встановлено нову структуру районних органів управління міліцією. Відповідно 

до постанови РНК УСРР “Про районні з’їзди Рад” від 25 серпня 1928 р.,  

у складі райвиконкомів створювалися адміністративно-міліцейські відділки. До 

їх компетенції належали адміністративне та військове управління, управління 

міліцією та карним розшуком
183

. 

Протягом другої половини 1920-х рр. ЦВК СРСР видав 26 законодавчих 

актів, які безпосередньо стосувалися різних питань кримінального права. Серед 

них “Положення про злочини державні” (контрреволюційні і особливо 

небезпечні злочини проти порядку управління), закони “Про лихварство”, “Про 

заходи боротьби з псевдокооперативами”, “Про посилення кримінальної 

відповідальності за розкрадання зброї та вогнепальних припасів”, “Про заходи з 

посилення боротьби з транспортними злочинами”, “Про кримінальну 

відповідальність за випуск недоброякісної продукції і за недотримання 

стандартів” та ін.
184

. 

8 червня 1927 р. ВУЦВК прийняв нову редакцію КК УСРР 1922 р., яка 

вступила в силу на всій території республіки з 1 липня 1927 р. Деякі її норми за 

змістом були новими і встановлювали кримінальну відповідальність за діяння, 

які раніше кваліфікувалися як злочинні. Значна кількість із раніше діючих в 

УСРР норм кримінального права та їх санкції були переглянуті. Одночасно 
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було уточнено і приведено у відповідність з рівнем розвитку кримінально-

правової теорії і практики більшість визначень конкретних злочинів
185

. 

Наприклад, ст. 70 КК УСРР в редакції 1927 р., що передбачала 

кримінальну відповідальність за хуліганство, у главі про інші злочини проти 

порядку управління була новою. Вона була перенесена з глави про злочини 

проти особи і відповідала ст. 176 КК УСРР 1922 р. Відмінності ст. 70 від ст. 176 

полягали у тому, що у ній містилося більш чітке визначення хуліганства і не 

передбачалася кримінальна відповідальність за просте хуліганство. У ст. 70 КК 

УСРР в редакції 1927 р. хуліганство розглядалося як бешкетне діяння, 

пов’язане з явною неповагою до республіки або суспільства
186

. При цьому 

Народний комісаріат юстиції та Верховний суд УСРР протягом 1927 – 1929 рр. 

неодноразово звертали увагу судово-слідчих органів на необхідність посилення  

боротьби з хуліганством у межах санкції відповідної статті КК УСРР.   

Водночас до 1930 р. до КК УСРР в редакції 1927 р. було внесено низку 

змін, що передбачали перегляд санкцій за вчинення деяких злочинів, 

перекваліфікацію останніх на адміністративні правопорушення та посилення 

санкцій за особливо небезпечні злочини, що продовжувало робити кримінальне 

законодавство УСРР досить мінливим, а також ускладнювало його 

використання на практиці. 

Не сприяла боротьбі зі злочинністю і непослідовна пенітенціарна 

політика більшовиків. Так, наприкінці 1920 р. владою була проголошена масова 

амністія в’язнів, у результаті чого на волю вийшло багато злочинців, які не 

бажали працевлаштовуватися і були зараховані владою до розряду 
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“паразитуючих”
187

. Це була перша акція подібного роду. Практика 

розвантаження БУПРів, у яких утримували заарештованих та ув’язнених, 

регулярно застосовувалася протягом 1920-х рр. 

У 1923 р. БУПРи УСРР були перевантажені, а кількість ув’язнених 

продовжувала зростати. Станом на 1 лютого 1923 р. у 10 БУПРах Київської 

губернії знаходилося 3896 чол., на 1 березня – 4126 чол., 1 травня – 4098 чол.,  

1 жовтня – 4591 чол.
188

. Через недостатнє фінансування мережі місць 

позбавлення волі варта в БУПРах не була надійною, тому поширеним явищем 

були втечі ув’язнених. Наприклад, у Черкаському БУПРі восени 1923 р. 

відбулися масові втечі в’язнів, у тому числі 14 осіб, які були засуджені на 

тривалі строки позбавлення волі
189

. Неодноразово піднімалося питання про 

переведення найбільш небезпечних ув’язнених злочинців з повітових до 

столичних губернських БУПРів з метою попередження втеч
190

.  

Інколи охоронці в’язниць самі сприяли втечам ув’язнених. У наказі 

Полтавського губуправління місцями позбавлення волі № 26 від  

10 травня 1923 р. зазначалося: “В зв’язку з утечею з Полтавського БУПРу,  

у ході дізнання було виявлено, що один з наглядачів, який супроводжував у 

місто ув’язненого, отримав від останнього грошову “вдячність” за 

супроводження. Таку дію слід розцінювати як хабар”
191

. Не поодинокими були 

випадки злочинних нападів на підводи, які належали БУПРам, з метою 

пограбування, а також звільнення ув’язнених.  

Діяльність правоохоронних органів на початку НЕПу гальмувалася, 

передусім, через економічні труднощі. Так, у Харківській губернії в  

жовтні 1922 р. на службі перебувало 194 агенти міліції, більшість з них – 

робітники й селяни. Часто агентів заміщували віддані радянській владі люди. 
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Матеріальний стан працівників міліції був незадовільним, бракувало зброї, 

канцелярського приладдя, конспіративна робота через відсутність коштів 

проводилася рідко, не завжди видавався спецодяг та продпайки
192

. 16 червня 

1924 р. у ході наради народних комісарів внутрішніх справ союзних республік 

констатувалося скорочення штатів органів карного розшуку та міліції до 

мінімуму у зв’язку з гострою нестачею коштів
193

. 

Варто зазначити, що для працівників міліції періоду НЕПу, як і для інших 

категорій державних службовців, було характерним перевантаження 

виконанням службових обов’язків. Причиною цього був гострий дефіцит 

підготовлених міліцейських кадрів. Про перевантаженість працівників органів 

міліції говорить те, що міліціонери були зобов’язані, серед іншого, займатися 

стягненням грошових сум за виконавчими листами. Крім того, місцеві органи 

податкової та інших інспекцій намагалися перекласти виконання частини 

власної роботи на працівників міліції
194

. 

Для ліквідації безграмотності серед працівників органів міліції начальник 

Кримінального розшуку республіки Михайлов восени 1922 р. у  

м. Харків проводив лекції щодо проведення дізнання, розшуку, арешту, виїмок, 

опитування підозрюваних, ведення діловодства
195

. 

Дефіцит фінансування деструктивно впливав також на функціонування 

судової системи в УСРР. Зокрема, станом на 1924 р. зарплата суддів становила 

від 40 до 80 руб. У надзвичайно складних умовах залишалися народні суди у 

районах, їхні працівники були змушені їздити/ходити для отримання зарплати 

до округових міст за свій рахунок. У судах були відсутні камери для зберігання 

речових доказів, тому останні зберігалися у робочих столах, канцеляріях або 
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навіть вдома у суддів. Вказане спричинювало колосальну спокусу для 

працівників суду щодо фальшування доказів з метою отримання хабарів. 

Кваліфікація суддів була дуже низькою через недієвість губернських 

атестаційних комісій. Ще гіршою була ситуація серед секретарського і 

канцелярського складу судів. Так, у Чернігові секретар суду отримував 

зарплату у розмірі 22 руб. у місяць, діловод – 12 рублів. Перевірки камер 

нарсуду м. Харків продемонстрували, що у всіх камерах канцелярії 

знаходилися у неналежному стані
196

. 

Не була послідовною і державна політика у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв у 1920-х рр., що на фоні низької культури і свідомості,  

а також скрутних матеріально-побутових і суспільно-політичних умов сприяло 

розповсюдженню алкоголізму серед тогочасного населення. Вказану політику 

можна поділити на два періоди. У 1921 – 1925 рр. більшовики проводили 

боротьбу з виробництвом та продажем алкогольних напоїв, але з 1923 р. було 

дозволено торгувати напоями середньої міцності. Другий період тривав 

впродовж 1925 – 1929 рр. і був пов’язаний із дією державної монополії на 

виробництво спиртних напоїв.  

Алкоголізація населення, що спалахнула у ході революційних подій  

1917 – 1921 рр., великою мірою вплинула на позицію В. Леніна, який не бачив  

у спиртному ролі джерела надходження коштів до держбюджету нової країни. 

У середині 1920 р. на територію УСРР була поширена дія декрету Раднаркому 

“Про заборону виготовлення та продажу спирту й речовин, що не відносяться 

до спиртовмісних напоїв”. Цей декрет отримав назву “сухого закону”. 27 травня 

1921 р. у заключному слові по доповіді з питань продовольчого податку на  

X Всеросійській конференції РКП(б) Ленін заявив: “...думаю, що, на відміну від 

капіталістичних країн, які пускають у хід такі речі, як горілку та інший дурман, 
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ми цього не допустимо, тому що, як би вони не були вигідні для торгівлі, але 

вони поведуть нас назад до капіталізму, а не вперед до комунізму...”
197

.  

Повна відмова від спиртного в уяві більшовиків мала 

антикапіталістичний характер. Безалкогольний відпочинок свідомих пролетарів 

повинен був стати противагою практикам повсякденного життя вищих верств 

населення Російської імперії. Пияцтво розглядалося як традиційна психологія 

капіталістичного суспільства. Передбачалося, що при комунізмі не буде 

існувати причин, які породжують алкоголізм (злигодні, суспільна 

несправедливість, класова боротьба тощо). 

Заборона виготовлення і продажу спиртних напоїв до 1925 р. та політика 

“ножиць цін”, коли штучно завищувалися ціни на промислові товари і 

занижувались на сировину та продукти харчування, сприяли розквіту 

самогоноваріння у селах та містах. Зерно ячменю було набагато вигідніше 

використовувати для приготування солоду, на базі якого робився самогон, ніж 

продавати його на ринку. Попри інтенсивну боротьбу правоохоронних органів з 

цим явищем, показники самогоноваріння не зменшувалися навіть після 

ліквідації “сухого закону”. 

Політика заборони виробництва та продажу алкогольних напоїв 

виявилася неефективною. В. Ленін негативно відносився до зняття заборони на 

алкогольні напої, в якій би формі вони не вироблялися, у державній або 

приватній. Але пізніше така позиція стала суперечити інтересам 

більшовицького керівництва, яке прагнуло зміцнити державу без залучення 

іноземного капіталу та здійснити економічну перебудову країни за рахунок 

внутрішніх фінансових можливостей. Тому вже у 1923 р. було дозволено 

виробляти наливки та настоянки міцністю до 20 градусів, у 1924 р. – до  
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30 градусів, а декретом РНК СРСР від 28 серпня 1925 р. було офіційно 

дозволено торгувати горілкою
198

.  

Невдовзі у магазинах Союздержспирту з’явилася дешева й міцніша за 

існуючі алкогольні напої 40-градусна горілка – знаменита “риківка”, названа 

так у народі на честь голови союзного уряду О. Рикова. Нова радянська 

розфасовка спиртного отримала жартівливі, але доволі заполітизовані назви: 

пляшку об’ємом 0,1 л назвали піонером, 0,25 л – комсомольцем, 0,5 л – 

партійцем
199

. 

Кардинальний поворот більшовиків у алкогольній політиці був 

пов’язаний з новими економічними розрахунками. Доходи від реалізації 

спиртних напоїв враховувались у бюджеті Росії з середини XVIII ст. Аналіз 

бюджетних даних за період з 1826 по 1911 рр. дозволяє зробити висновок, що 

обсяги таких доходів невпинно зростали, а їхня частка в державному бюджеті 

становила приблизно третину
200

. У Російській імперії важливі економічні 

інтереси дворянства концентрувалися навколо алкогольної комерції. 

Наприклад, коли відповідно до акцизного положення 1863 р. євреям було 

заборонено займатися торгівлею алкогольними напоями, а українці неохоче 

брали в оренду шинки, малоросійські дворяни виступили проти такої заборони, 

оскільки зазнавали значних збитків
201

.  

Зважаючи на це, серед більшовицького керівництва поступово 

утверджувався прагматичний підхід щодо нових джерел поповнення бюджету 

для економічного розвитку країни та функціонування державного апарату. Ще 

20 листопада 1924 р. перший секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг направив листа на 
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адресу ЦК РКП(б), у якому, серед іншого, зазначав: “Я предлагаю решиться на 

меру, к которой мы все равно вынуждены прибегнуть в ближайшее время –  

к выделке и продаже водки. Что значит прекрасные слова о борьбе с пьянством 

при самогонном море и взяточничестве судей. Что более вредно: легализовать 

водку или низкими ставками обрекать наших низовых администраторов и даже 

судей на массовое взяточничество?”
202

. 

Наприкінці 1920-х рр. в умовах загострення хлібозаготівельної кризи 

знову актуалізувалася проблема боротьби з самогоноварінням. Деякі 

партпрацівники вважали, що хліба немає через те, що селяни переводять його 

на самогон. Водночас, на відміну від КК 1922 р., відповідно до КК УСРР  

у редакції 1927 р., виробництво самогону для особистих потреб не визнавалося 

суспільно небезпечним діянням
203

. Тому поступове підвищення ціни на горілку 

сприяло ще більшому поширенню самогоноваріння.  

Отже, у цілому державна алкогольна політика в УСРР протягом  

1920-х рр. характеризувалася поступовим ослабленням жорсткої лінії, взятої 

більшовиками одразу після приходу до влади, передусім, на фоні необхідності 

пошуку додаткових джерел наповнення державного бюджету. 

Революційні події 1917 – 1921 рр. зруйнували стару систему державної 

регламентації проституції, докорінно змінилась і громадська думка щодо цього 

явища. Проституція як специфічний вид професії перестала існувати, проте 

залишилися жінки, які вступали у статеві відносини заради винагороди, та 

клієнти, які формували попит на них. Зміни у суспільній моралі, безробіття і 

соціальна незахищеність жінок та дівчат сприяли поповненню у період НЕПу 

рядів повій та підвищенню попиту на них. За одним з характерних 

висловлювань того часу, “старі й гнилі устої сім’ї та шлюбу руйнуються й ідуть 

до повного знищення з кожним днем. Але немає ніяких керівних початків для 
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створення нових красивих, здорових відносин. Йде неуявна вакханалія. Вільне 

кохання кращими людьми сприймається як вільний розбрат”
204

. 

Після приходу більшовиків до влади проблемою проституції почало 

займатись одразу два відомства – комісаріат внутрішніх справ та комісаріат 

охорони здоров’я, які бачили її вирішення по-різному. Серед більшовицьких 

лідерів також не було єдності у поглядах на проституцію та політику щодо 

боротьби з цією соціальною аномалією. 9 серпня 1918 р. В. Ленін відправив 

листа до Нижнього Новгорода з таким дорученням голові виконкому Федорову: 

“У Нижньому, явно, готується білогвардійське повстання. Треба напружити всі 

сили, створити трійку диктаторів, провести негайно масовий терор, розстріляти 

і вивезти сотні повій, які споюють солдат, колишніх офіцерів”
205

. Вказана 

цитата засвідчує, що проблема проституції на той час стояла досить гостро.  

У листопаді 1918 р. на I Всеросійському з’їзді робітниць піднімалося 

питання проституції. Був зроблений висновок про те, що її коріння глибоко 

криється в капіталістичному суспільстві, а вільна громадянка робітничої 

республіки не може і не повинна бути предметом купівлі-продажу
206

. Але 

декларації залишилися на папері, тоді як проблема продовжувала існувати. 

Навесні 1918 р. більшовики спробували ввести в дію декрет, відповідно до 

якого усі незаможні жінки пролетарського походження повинні були пройти 

державну реєстрацію. Зареєстрованим жінкам надавалося право вільного 

вибору особи чоловічої статі для заміжжя або співжиття з метою народження 

нового комуністичного покоління. Щоправда, існують думки, що цей декрет є 

підробкою
207

. Втім його положення не суперечать логіці перших років 

перебування більшовиків при владі, коли точилися дискусії щодо нової ролі 
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шлюбу, сім’ї, кохання, а також поглядам таких помітних на той час 

революціонерів, як О. Коллонтай. 

Після більшовицької революції почала формуватися нова концепція 

бачення проституції, більш лояльна, ніж у дореволюційні часи або після 

згортання НЕПу. Наприклад, у 1920 р. О. Коллонтай заявляла таке: 

“Професійна повія може бути притягнута до відповідальності перед законом не 

за те, що вона займається проституцією, а лише оскільки вона ухиляється від 

трудової повинності, на загальних підставах з усіма іншими жінками та 

чоловіками – дезертирами праці. Ніякі спеціальні заходи по боротьбі з 

проституцією, ні облави, ні затримання повій – не припустимі”
208

.  

А представник НКВС С. Равич стверджувала: “Найправильніший і 

найсильніший удар по проституції – це всезагальна обов’язкова праця. Важливо 

перш за все знищити вимушену проституцію, – проституцію для заробітку”
209

.  

Проте у цей же час М. Бухарін писав, що “з точки зору помітного за 

своєю величиною історичного масштабу, пролетарський примус в усіх своїх 

формах, починаючи з розстрілів і закінчуючи трудовою повинністю, є, як не 

парадоксально це звучить, методом вироблення комуністичного людства з 

людського матеріалу капіталістичної епохи”
210

. Загальним у поглядах 

сучасників з приводу подолання проституції було те, що всі вони бачили 

єдиний шлях – залучення повії до загальнообов’язкової суспільно корисної 

праці.  

Будь-яке законодавство, яке б встановлювало відповідальність за 

зайняття проституцією, звідництво, притоноутримування, до 1922 р. було 

відсутнє. У прийнятому в 1922 р. Кримінальному кодексі з’явилися статті, які 

визначали покарання за притоноутримування, примушування до заняття 

                                                 
208

 Коллонтай А. Трудовая республика и проституция /  А. Коллонтай // 

Коммунистка. – 1920. – № 6 (нояб.). – С. 16. 
209

 Равич С. Борьба с проституцией в Петрограде / С. Равич // Коммунистка. – 

1920. – № 1/2. – С. 21. 
210

 Гринберг М. С. Уголовное право и массовые репрессии 20-х и последующих 

годов / М. С. Гринберг // Государство и право. – 1993. – № 1. – С. 64. 



 

 

104 

 

проституцією, а також залучення до сексуальної комерції неповнолітніх. Проте 

відповідальності за торгівлю власним тілом не передбачалося
211

. Відтак, з повії 

знімалася не тільки кримінальна, а й морально-етична відповідальність. 

Протягом 1921 р. ВУЦВК прийняв низку постанов про боротьбу з 

проституцією. Відповідно до вказаних нормативно-правових актів, загальне 

керівництво у сфері державної протидії проституції покладалося на 

Міжвідомчу комісію при ВУЦВК, створену у лютому 1921 р. До її складу 

входили члени ВУЦВК та представники народних комісаріатів юстиції, 

охорони здоров’я, внутрішніх справ, соціального забезпечення, Всеукраїнської 

спілки жінок та жінвідділів ЦК КП(б)У
212

. Проте створення такої комісії було 

формальним кроком, оскільки вона не мала навіть власного виконавчого 

апарату і відігравала лише координуючу роль у боротьбі з цією соціальною 

аномалією.  

Влітку 1921 р. ВУЦВК прийняв рішення залучити до боротьби  

з проституцією місцеві органи влади та громадські організації і вести 

наполегливу пропагандистську роботу серед жінок і дівчат, котрі займалися 

проституцією та жебракуванням. Встановлено також обов’язок перед жінками, 

котрі займалися проституцією, влаштовуватися на роботу на заводи, фабрики та 

інші виробничі структури й налагоджувати нормальне життя. Водночас карні 

органи отримали право через публічні суди позбавляти волі жінок, яким 

неодноразово виносилося попередження стосовно незаконної та аморальної 

діяльності
213

. 

Упродовж 1920-х рр. проституція, як і інші соціальні аномалії, 

визначалася владою як “соціальний паразитизм”, несумісний з принципами 
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соціалістичного ладу. Та вже у 1928 – 1929 рр. у першому п’ятирічному плані, 

який у той час закладався, термін “соціальний паразитизм” було замінено на 

власне “соціальні аномалії”. У другій половині 1920-х рр. відбулися зміни і в 

методах боротьби з проституцією. Зокрема, на початку 1927 р. ВУЦВК і РНК 

УСРР прийняли низку нових постанов, спрямованих на боротьбу з 

проституцією та спричиненими нею венеричними захворюваннями. Порівняно 

з попередніми роками, вказана робота набула нових форм і проводилася за 

двома напрямами: правовим (активне застосування щодо осіб, котрі ведуть 

розгульний спосіб життя, адміністративних та ізоляційних форм покарання, 

колективного засудження та примусових робіт) та економічним (соціальна 

підтримка малозабезпечених матерів-одиночок, надання останнім житла та 

допомоги із працевлаштування)
214

.  

Першу спробу проведення організованої профілактичної роботи по 

боротьбі з торгівлею жіночим тілом у 1930 р. здійснив Народний комісаріат 

соціального забезпечення. За пропозицією Інституту соціальної гігієни 

Народного комісаріату охорони здоров’я, НКСЗ організував у вигляді досліду 

перший соціальний патронаж по боротьбі з жіночою безпритульністю  

та проституцією. Суть такого заходу полягала у встановленні опікунства над 

безпритульними, тобто групами населення, які мали більшу схильність до 

занять проституцією. Соціальний патронаж повинен був налагодити облік, 

надати соціальну допомогу житлового, правового, матеріального та трудового 

характеру
215

. Проте часи лояльного ставлення до повій з боку керівництва 

держави змінилися, а ключовою установою, яка мала “попіклуватись” 

проблемою проституції з початку 1930-х рр., став НКВС. 
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Більшою ефективністю відзначалася державна політика, спрямована на 

подолання дитячої безпритульності в УСРР. 9 січня 1918 р. В. Ленін підписав 

декрет РНК РСФРР “Про комісії у справах неповнолітніх”, які мали розглядати 

всі справи щодо суспільно небезпечних діянь, вчинених особами віком до  

17 років. З 1920 р. ці органи перейшли у підпорядкування до Наркомату освіти.  

В Україні координуючим органом з питань безпритульності стала Рада захисту 

дітей. Проте швидко впоратися зі своїми завданнями цей орган не зміг, що 

підтверджував декрет Раднаркому УСРР від 11 січня 1921 р., який констатував 

зростання кількості дитячих та підліткових правопорушень.  

У вересні 1920 р. Рада захисту дітей ухвалила рішення про евакуацію  

10 тис. сиріт з Донбасу у південний регіон УСРР. На початку літа 1921 р. 

близько 16 тис. дітей було розміщено в установах інтернатського типу 

Одеської, Миколаївської, Полтавської та Кременчуцької губернії.
216

. Станом на 

кінець 1920 р. в 760 дитбудинках України перебувало близько 52 тис. дітей та 

підлітків, ще 125 тис. відвідували дитячі клуби, майданчики або мешкали у 

сільськогосподарських колоніях. Незважаючи на це, гострота проблеми 

продовжувала існувати. Приблизно 750 тис. сиріт і напівсиріт жили на самоті зі 

своїми проблемами
217

.  

Зазначене питання ще більше ускладнилося під час голоду 1921 –  

1922 рр., коли до України було евакуйовано 80 тис. голодуючих дітей Поволжя. 

Держава почала збільшувати кількість закладів для безпритульних, куди йшли 

навіть діти, які мали батьків, щоб якось урятуватися. Ці заклади були у декілька 

разів переповнені, санітарні умови в них були незадовільними, через що 

активно поширювались епідемії. Для більшості дітей, яких не охопила увага 

держави, джерелом виживання були крадіжки та жебракування. 
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Наприкінці 1922 р. замість Ради захисту дітей було створено Центральну 

комісію допомоги дітям, якій була надана законодавча ініціатива та фінансова 

самостійність. Враховуючи недоліки функціонування попереднього органу, 

Рада налагодила у своїй роботі зв’язки з громадськістю. Велика роль у 

вихованні в радянській державі від самого початку її створення належала 

колективу. Відміна видачі продпайків у 1924 р. вплинула на збільшення 

чисельності дітей в дитсадках. До цього батьки побоювалися приводити туди 

своїх дітей через незадовільне матеріальне становище установ. Починаючи  

з 1925 р. з метою перевиховання чимало безпритульних за рішенням Наркомату 

освіти СРСР було направлено у робітничі колективи
218

. 

Більшість безпритульних дітей походили з неокружних міст та сільської 

місцевості. У розвинених містах рівень безпритульності був нижчим через 

кращі можливості знайти тимчасову роботу, житло. Після 1923 р. голод у 

локальних формах проявлявся і надалі. Від цього залежали і показники 

безпритульності. Але все ж з кінця 1923 р. ситуація дещо стабілізувалася. 

Станом на 1 жовтня 1925 р. загальна чисельність “дітей вулиці” становила  

21 тис. осіб, а на 27 лютого 1926 р. – 23 тис. осіб.
219

. 

Для облаштування нових дитячих установ часто використовувалися 

колишні будівлі релігійного призначення, колишні поміщицькі маєтки 

(наприклад, Харитоненка в Круп’янському повіті, Трепке в Полтавській 

губернії)
220

. Водночас до кінця 1920-х рр. подолати безпритульність так і не 

вдалося. Наприклад, попри успіхи в роботі з місцевими безпритульними у 

південному регіоні УСРР, сюди охоче мігрували діти з інших регіонів СРСР. 
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2.3. Культурні причини соціальних аномалій 

Соціокультурний вимір соціальних аномалій в УСРР є найменш 

дослідженим в сучасній історіографії. Водночас вказаний вимір є досить 

важливою складовою у контексті вивчення сприйняття тогочасною людиною 

ключових процесів державотворення та їх впливу на динаміку розповсюдження 

девіантної поведінки серед населення. 

У цьому контексті доцільно відзначити, що на фоні бурхливих військових 

та революційних подій відбулися глибокі зміни у свідомості та соціальній 

психології українського населення. Споглядання смерті стало звичним для 

багатьох людей. Революція часто сприймалась у спрощеному вигляді – як 

ліквідація усіх обмежень та заборон, вседозволеність. Під час боротьби різних 

політичних та соціальних сил за домінуюче становище у державі формувався 

стан хаосу та нестабільності, люди підтримували певну політичну силу, лідера, 

але могли швидко змінити своє ставлення до них через динамічний розвиток 

подій та розчарування. Всі ці процеси мали руйнівні наслідки для усталених 

суспільних цінностей, мотивів, орієнтацій та всієї нормативної системи у 

цілому.  

Зазначений внутрішній “дух” суспільства характеризувався понятійною 

дефініцією “аномія”, що означає стан соціуму на момент переходу від однієї 

системи цінностей до іншої, коли старе вже зруйноване, але нове ще не 

сформувалося. Саме в таких ситуаціях і наростають аномальні тенденції у 

суспільстві, з’являється вельми руйнівний синдром вседозволеності, що 

супроводжується поширенням пияцтва, жебракування, розпусти, проституції, 

бродяжництва, погромів, самосудів та кримінальної злочинності у різних 

проявах. Безумовно, людські та культурні втрати мали у 1920-х рр. серйозні 

демографічні і соціокультурні наслідки, які ще довго позначалися на 
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вітчизняній історії, деструктивно впливаючи на процеси консолідації нації,  

її сталого та гармонійного розвитку
221

. 

Між злочинними та революційними діяннями у свідомості більшовиків, 

як і частини населення, проходила дуже тонка грань, відчути яку часом доволі 

складно. Все, що вчинялося в інтересах соціалістичної революції, 

виправдовувалося, а що загрожувало їй – засуджувалося. Відсутність  чітких 

кримінальних нормативно-правових актів до 1922 р., зміна християнської 

моралі на нову пролетарську, введення у подальшій кримінальній практиці 

принципу аналогії внесли багато нового в розуміння поняття “злочин”. Тому  

в першій половині 1920-х рр. у суспільних поглядах на особу злочинця все 

більше утверджувався класовий підхід. Наприклад, у Петрограді у той час 

існував свій Робін Гуд – Льонька Пантєлєєв. Попри злочинний спосіб життя, 

місцеве населення його ідеалізувало й змальовувало в образі матроса, відданого 

ідеалам революції та непримиренного до “буржуїв”
222

. У більшості випадків 

населення стало розглядати злочинців не як людей, що порушують закон, а як 

“жертв” сваволі влади. Протягом історії радянської держави образ злочинця 

викликав у суспільстві скоріше не осуд, а жалість і співчуття
223

. У свою чергу, 

правоохоронні органи стали розглядатися у суспільній свідомості не як 

інститут, що охороняє порядок у суспільстві, а як інститут, що захищає 

інтереси влади. 

Доволі вільне трактування злочинної поведінки пояснювалося тим, що 

радянська держава повністю відмовилася від попередньої системи права, тоді 

як нове законодавче поле тільки формувалось і від самого початку було надміру 

заідеологізоване. Вважалося, що злочинці походять із “буржуазних та 
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перехідних класів”, які не сприйняли революцію і намагалися зашкодити 

утвердженню нової країни
224

. 

Розбудова нового адміністративного апарату давала змогу частині 

населення зробити кар’єру у лавах більшовицької партії, що часто породжувало 

такі риси, як самовисуванство і кар’єризм. Одночасно з використанням старих 

спеціалістів, нова влада формувала кадри власної інтелігенції шляхом 

висунення робітників і селян на керівні господарські та адміністративні посади. 

Лави робітників розумової праці збільшувалися за рахунок людей, що мали 

значний виробничий стаж. Проте набутий досвід, не підкріплений знаннями, не 

завжди призводив до потрібних результатів
225

. На фоні цього в подальшому 

регулярно і гостро поставала проблема моральності та порядності 

представників нової влади, посадової злочинності тощо. 

Протягом періоду НЕПу набуло помітних масштабів явище хуліганства, 

найбільш поширене серед молоді на фоні примітивної культури  

і свідомості. Причин для існування вказаної негативної тенденції було чимало, 

серед яких: безпритульність, масштабні репресії, зруйновані сім’ї, зростання 

кількості дітей, що виховувалися за межами сімей (у дитячих будинках та 

інших закладах), поширення серед населення переконання щодо пріоритету 

громадського виховання над сімейним, надмірна зайнятість батьків та їхня 

недостатня увага до виховання дітей
226

. У вказаному контексті доцільно також 

враховувати активний процес урбанізації 1920-х рр., який обумовлював злам 

традиційної селянської моралі й трансформацію світогляду.  

                                                 
224

 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР (1917–1952 гг.) / [сост. А. А. Герцензон ; под ред. И. Т. Голякова]. – М. : 

Госюриздат, 1953. – C. 58–59. 
225

 Шепель Л. Ф. Проблема підготовки кадрів спеціалістів в УСРР з робітників і 

селян (20-ті рр. ХХ ст.) / Л. Ф. Шепель. – К. : Ін-т історії України НАН України, 

1995. – С. 12. 
226

 Пашин В. П. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, 

общество : [моногр.] / В. П. Пашин, С. В. Богданов ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Курский гос. технический ун-т. – Курск : Курский гос. 

технический ун-т, 2006. – С. 126. 



 

 

111 

 

Не даремно кримінологи в середині 1920-х рр. відмічали, що хуліганить в 

основному молодь у віці від 18 до 25 років, і головним чином на ґрунті 

соціальної розбещеності, яка виражається у грубій примітивності інтересів,  

у відсутності культурних запитів та соціальної установки, в дуже низькому 

освітньому рівні
227

. 

Стрімке “омолоджування” злочинності стало одним із найбільш 

тривожних процесів у радянському суспільстві 1920-х рр., що потребує 

детального вивчення через призму культурно-психологічних чинників. Вказану 

тенденцію доцільно розглядати як наслідок жорстокості і насилля, до яких 

вдавалося радянське керівництво від самого початку приходу до влади. Вони 

накладалися на загальну атмосферу “суспільства зруйнованих структур”, яка 

вибивала з колії значну кількість людей, руйнувала звичні основи сімейного 

побуту. Дещо з цього було закладено у тогочасній системі виховання, яка 

насаджувала соціальну агресивність та відкидала багато принципів “буржуазної 

та релігійної моралі”
228

. 

Серед культурних чинників поширення алкоголізму в період НЕПу слід 

виокремити такі. У першій половині 1920-х рр. в робітничому середовищі були 

відновлені звичаї побутового алкоголізму, серед яких традиція “першої 

получки”, “обмивання свердла” тощо.  Вже у 1922 р. у багатьох містах доволі 

поширеним явищем були юрби жінок та дітей біля входів до промислових 

підприємств у дні видачі заробітної плати. Відновилась і практика ходіння  

в гості, особливо по святам. Вихідними днями вважалися 12 релігійних свят, які 

повністю були вилучені з календаря тільки у 1930 р. Активно стали відмічатися 

нові свята, такі як 1 травня, 7 листопада тощо. Під час свят обсяги вживання 

алкоголю значно зростали. 
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У 1920-ті рр. розпивання алкоголю стало невід’ємним атрибутом 

проведення дозвілля різними молодіжними групами, починаючи з вуличних 

безпритульних і закінчуючи цілими комсомольськими осередками. Ідейно 

обґрунтовуючи наступ на “старий, прогнилий побут”, “мораль 

експлуататорського суспільства”, “попівщину” та ін., нова влада тим самим 

породжувала примітивну духовність, яка не мала глибинного історичного 

коріння та ґрунтувалася на руйнівних лозунгах
229

. 

Крім того, як причину розвитку алкоголізму протягом НЕПу доцільно 

розглядати розширення суспільних функцій тогочасних пивних закладів, 

кількість яких невпинно зростала з середини 1920-х рр. Дорожнеча видовищ, 

незвичність для багатьох клубів, які заповнювалися здебільшого молоддю, 

побутові стереотипи, набуті ще у дореволюційну епоху, перетворили пивну не 

тільки на приміщення для вживання алкоголю, але й фактично найбільш 

доступне місце для спілкування і проведення дозвілля
230

. Відносне покращення 

згодом матеріального становища населення і поява у зв’язку з цим додаткового 

вільного часу міцно укорінили вказане явище на побутовому рівні тогочасного 

населення. 

Революційні події попередніх років зруйнували усталену систему 

соціальних норм, що відобразилось і на зміні статевої моралі тогочасної 

людини. Комуністична ідеологія передбачала створення “нової людини”, яка б 

не обмежувалась у своїй свідомості різними забобонами та не страждала на 

“вади” капіталістичного світу.  

Робилися спроби переосмислення ролі таких традиційних соціальних 

інститутів, як сім’я, шлюб, церква. Наприклад, ряд прикметних статей про нову 

роль жінки та сім’ї при комунізмі на початку 1920-х рр. написала О. Коллонтай. 
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У статті “Семья и коммунизм” вона зазначала, що “при комунізмі сім’я 

перестане служити тим матеріальним захистком для жінки і тою схованкою від 

буденних проблем для чоловіка, яким вона була у період домінування капіталу, 

приватної власності та індивідуального господарства”
231

. Далі авторка 

зазначала, що з подальшим розвитком системи громадського харчування, коли 

вихованням дітей буде займатися трудова республіка, сім’я втратить свою 

колишню актуальність і буде ґрунтуватися тільки на духовно-душевному 

зв’язку
232

. 

У листі від 1920 р. О. Коллонтай писала: “Хто заважає робітниці 

працювати на користь загальної справи на рівні з чоловіком? Темний, 

проклятий спадок капіталістичного ладу, закабаленість жінки бідного класу  

у сім’ї. Темнота широких жіночих мас селянства і робітників обумовлена 

віковим безправ’ям і соціальним гнітом жінок”
233

.  

У іншій своїй статті “Дорогу крылатому Эросу!” Коллонтай продовжила 

тему шлюбу і кохання у новій державі. Вона вказувала на велику роль кохання  

у будь-якому суспільстві і вбачала в “коханні-товаристві” ідеал для робітничого 

класу234. Цей термін розумівся абстрактно і тлумачився доволі вільно. 

Наприкінці 1920-х рр. ця стаття зазнала критики і була розцінена як така, що 

вводить жіноцтво в оману і провокує до вільного кохання. Але подібні статті в 

провідних жіночих журналах та думки авторитетних на той час жінок справили 

помітний вплив на свідомість жіноцтва. 

На фоні своєрідної “сексуальної революції” поширення проституції у 

1920-х рр. відбувалося не тільки у містах, але і в селах. Доколгоспному 
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селянству України була притаманна традиційна, успадкована від минулих епох 

демографічна поведінка, яка характеризувалася високою народжуваністю, 

раннім вступом у шлюб, міцними сімейними зв’язками, що гарантувало 

стабільність селянського сімейного господарства. Поява позашлюбних дітей у 

доколгоспному селі – подія дуже рідкісна. Громадська думка селян на цю подію 

була одностайною: мати і сама дитина (байстрюк) нищівно висміювалися, вони 

“опускалися” на самісіньке дно життя
235

.  Селянська свідомість та мораль були 

більш консервативними, ніж у міських жителів. Це іноді породжувало хибне 

уявлення про те, що в селах проблеми проституції не існувало.   

Протягом першої половини 1920-х рр. на півдні УСРР відбувалося 

поширення практики сезонних шлюбів, коли заможні селяни тимчасово 

“одружувалися” на літній сезон, а потім після збору врожаю жінок виганяли. 

Останні часто на цей момент були вже вагітними
236

. Правовий захист від 

подібного роду явищ був відсутній, а взяття дозволу на аборт являлося 

складною процедурою. Такі жінки, опинившись у безпорадному стані, часто 

схилялися до проституції, щоб хоч якось прожити. 

Злиденні умови життя у робітничих гуртожитках і будинках-комунах, про 

які зазначалося вище, формували мораль, яка далеко не відповідала ідеалам 

комуністичного побуту. Ідеї комунального побуту з самого початку 1920-х рр. 

реалізовувалися, передусім, у пролетарському і студентському середовищі на 

рівні побутових комун. У них спільними були “житло, барахло та їдло” 

(відповідно до висловлювань тих років). Передбачалося, що спільний побут мав 

сприяти зміцненню колективізму, послабити не тільки егоїзм та індивідуалізм, 

а й завдати удару по старим патріархальним структурам побуту, насамперед по 

сім’ї, церкві та сільським патріархальним товариствам. Серед теоретиків нової 

побутової культури була поширеною ідея пошуку “нової цілісності людини”:  

в усіх своїх виявах людина має почуватися цілісно, бути насамперед членом 
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колективу
237

. Комунізація побуту мала б сприяти колективізації на виробництві 

і в суспільно-корисних справах. 

Проте члени комісій, котрі обстежували робітничі гуртожитки у  

1920-х рр., зазначали, що у них “часто мали місце пияцтво, хуліганство, бійки, 

прищеплювалася неохайність і некультурність… Не було ніяких розваг, цілий 

день грали лише в карти і пили горілку, процвітали крадіжки”
238

. Життя 

мешканців робітничих гуртожитків та будинків-комун так і не стало для 

переважної більшості з них формою гармонійного співіснування єдиного 

колективу, а залишалося вимушеним проживанням на спільній території. До 

того ж у рамках цих помешкань формувалися сприятливі умови для 

розповсюдження соціальних аномалій, передусім злочинності, алкоголізму та 

проституції. 

У 1920-х рр. більшовики приділяли значну увагу боротьбі з церквою, 

духовенством та релігійністю населення. Церква, як відомо, мала значний 

вплив на спосіб життя, свідомість та поведінку людей в Україні до революції,  

а релігійна свідомість значною мірою формувала уявлення про норму та 

аномалію в житті тогочасного населення. Страх божого суду та покарання 

стримував аморальні або злочинні діяння у суспільстві. Особа, яка відчувала 

внутрішні проблеми, розчарування, могла знайти відраду у церкві та релігії. 

Тому наступ на церкву мав здебільшого деструктивні наслідки для населення, 

передусім культурної сфери його буття. 

У грудні 1917 р. з юрисдикції церкви було вилучено ведення записів 

шлюбу, народження та актів смерті. Відтоді цим повинні були займатися 

відділи при міських та районних управах. 23 січня 1918 р. був опублікований 
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декрет “Про свободу совісті, церковні та релігійні товариства”, яким фактично 

було відокремлено церкву від держави та школу від церкви
239

. 

З 1920 р. значних розмахів набула започаткована у 1918 р. кампанія щодо 

ліквідації церковних святинь. Особливу “активність” у глумі над мощами 

проявляв VIII відділ Наркомату юстиції, очолюваний П. Красиковим
240

. 

Незважаючи на протести віруючих, не припинявся процес закриття церков та 

монастирів і навіть перетворення останніх у місця позбавлення волі. 

Формальним приводом для розправи над церквою на початковому етапі 

НЕПу став голод. У лютому 1922 р. більшовики ініціювали конфіскацію 

церковних цінностей для того, щоб на отримані у такий спосіб кошти закупити 

хліб за кордоном. За наявними даними, у результаті конфіскації комуністи 

отримали цінності на загальну суму у 4,5 млн. золотих рублів. Конфісковані у 

церкви цінності йшли в основному на переплавку. Водночас значна кількість 

виручених більшовиками коштів була витрачена на антицерковну кампанію, 

зміцнення армії, підвищення окладів та норм забезпечення чиновників 

партійного та державного апарату. Звичайно, ці факти були приховані від 

населення, тоді як антицерковна пропаганда нарощувала свої темпи
241

. 

Поряд із цим, існують свідчення таких резонансних випадків з боку 

представників радянської влади України у 1920-х рр., як дуже непристойне 

поводження з іконами або справлення нужди в криницю, яка вважалася святою 

для населення, у присутності декількох тисяч осіб
242

. 

Передбачалося, що місце релігійної свідомості займе комуністична 

ідеологія. У реальному житті це виглядало таким чином. Наприклад, ідея 
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катарсису знайшла свій прояв у вигляді різноманітних чисток, публічних 

сповідей, відмов від “помилкових суджень”. Комунізм у спрощеному вигляді 

сприймався як винагорода за певні втрати, як досягнення щастя через 

мучеництво. Проте, як не парадоксально, під час публічних диспутів між 

комсомольцями та священиками, як правило, перемогу здобували останні через 

свій високий рівень підготовки та неефективність радянської пропаганди
243

.  

Проте гоніння на церкву і духовенство у країні, де переважало тісно 

пов’язане з релігійними віруваннями селянство, мало значні соціальні наслідки. 

Так, боротьба з церквою на початковому етапі обумовлювала поширення серед 

населення невдоволення комуністичною владою, а також духовного вакууму. 

Останній проявлявся, серед іншого, у зростанні протягом 1920-х рр. масштабів 

самогубств, які у дореволюційний період стримувалися вкрай негативним 

відношенням до цього явища з боку православ’я
244

. 

Крім того, на фоні активізації антирелігійної діяльності держави, низької 

освіченості селян та їхнього складного матеріального становища серед 

українського населення періоду НЕПу активно поширювалося явище так 

званих “релігійних чудес”. Зокрема, у 1922 – 1923 рр. на Поділлі зафіксовано 

225 таких випадків, у Київській губернії – 175, Одеській – 10, Чернівецькій – 

10, Полтавській – 5
245

. 

Більшовицька антирелігійна та соціальна політика деструктивно 

позначалася на приватній сфері життя українського населення, передусім 

інтелігенції. Засадничі ідеї більшовизму щодо загальної рівності, колективізму, 

усуспільнення принципово були несумісні з приватністю, виключністю та 

індивідуалізмом. Приватне життя, яке є фундаментальним поняттям соціальної 

історії, у досліджуваний період через масштабне втручання з боку громадських, 
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партійних організацій та держави взагалі перестало бути особистою справою. 

Різні документи офіційного і приватного походження вказують на щоденне 

тотальне втручання влади у повсякденне життя людей.   

Рекомендації і дії держави щодо налагодження повсякденного побуту 

робітничого класу не могли не вплинути на суспільство у цілому та інтелігенції 

зокрема. Штиб дореволюційного повсякденного життя інтелігенції був 

зруйнований загальним розвалом соціально-культурної сфери, що відчутно 

вдарило по її матеріально-побутовим умовам і моральному самопочуттю
246

. 

Водночас перед країною, яка стала на шлях соціалістичного розвитку, 

виникла гостра потреба у визначенні найбільш оптимальних форм і шляхів 

підготовки кваліфікованих кадрів та нової інтелігенції. Сформульовані 

принципи, що визначали роль інтелігенції у нових соціальних реаліях, суттєво 

відрізнялися від доти існуючих. Для успішного будівництва “нового 

суспільства” необхідно було здійснити культурні перетворення, які формували 

б вагому складову творчих функцій суспільства і сприяли перебудові у галузі 

соціально-економічних відносин. 

У перші роки перебування при владі більшовицькі лідери усвідомлювали, 

що, незважаючи на політичні передумови, суспільству надто бракує 

цивілізованості, щоб перейти безпосередньо до завдань ефективного 

господарського будівництва. Вирішення цієї проблеми пов’язувалося з 

проведенням культурної революції. Вона розглядалася не лише як процес 

підвищення культурно-освітнього рівня людей, а і як рух у напрямі рішучого 

зрушення у свідомості населення, зміни ідеологічних засад, психології, моралі, 

як етап підготовки будівників нового суспільства, котрі засвоїли б краще 

історико-культурну спадщину народів
247
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Вагомими джерелом для формування інтелігенції, як і до революції, 

залишалася вища школа. Саме на неї спрямовувалися зусилля влади, щоб 

домогтися швидких змін у соціальному складі студентства. Ключовим 

завданням реорганізації вищої освіти була так звана “пролетаризація” вищої 

школи. Позитивним моментом зазначеного процесу була демократизація 

освіти, яка полягала у її доступності для тих людей, котрі до революції були 

позбавлені можливості навчання. Водночас згодом цей процес перетворився на 

дискримінацію представників непролетарських верств населення, що 

призводило до об’єктивного зниження якісного рівня інтелігенції. 

У 1920-х рр. існували також ідеї створення цілком нової культури, 

жодним чином не пов’язаної з минулим. Показовим у цьому контексті був 

культурно-просвітницький рух “Пролеткульт”, лідери і прибічники якого 

пропонували знищити всі досягнення культури минулого, щоб створити нову 

культуру пролетаріату
248

. 

“Пролеткульт” охоплював розгалужену мережу культурно-

просвітницьких організацій: губернських, міських, районних, фабрично-

заводських, які об’єднували в період свого розквіту (1920 р.) близько 

півмільйона осіб. Практична діяльність “Пролеткульту” поширювалася на різні 

аспекти соціально-культурної практики, зокрема просвітництво й освіту 

(робітничі навчальні заклади, політехнічні студії і курси, наукові студії та 

гуртки, публічні лекції тощо), видавничу діяльність (журнали, книжки, 

збірники, навчально-методичні матеріали), культурно-дозвільну (клуби, 

бібліотеки), культурно-творчу (літературні, музичні та театральні студії) 

сфери
249
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Будучи яскравим суспільно-культурним феноменом 1920-х рр., 

“Пролеткульт”, однак, робив людину розкутою, цинічною, нічим не пов’язаною 

з традиціями своїх пращурів, що руйнувало морально-психологічні перепони 

для поширення соціальних аномалій серед населення у період НЕПу. 

Висновки до другого розділу 

Повсякденне життя українського населення у 1920-х рр. було тісно 

пов’язане з труднощами та проблемами повоєнного розвитку УСРР, на які 

накладалася непослідовна політика влади у сферах адміністративно-правового, 

економічного та культурного розвитку країни. Ця політика ґрунтувалася, 

передусім, на ключових постулатах марксизму-ленінізму, значно “відірваних” 

від існуючих суспільних реалій та напрацьованого досвіду у минулому. 

Протягом досліджуваного періоду більшовицька влада була вимушена 

вдаватися до коригування основних напрямів розвитку держави, що негативно 

сприймалося частиною населення і самої влади, робило обстановку в країні 

доволі мінливою. 

У вказаному контексті запровадження у 1921 р. нової економічної 

політики та стрімке її згортання з другої половини 1920-х рр., відсутність 

стійких матеріальних стимулів для виробництва, сплеск дитячої 

безпритульності, недосконалість грошово-фінансової реформи 1922 – 1924 рр. 

(передусім, так звана “криза обміну”), голод 1921 – 1923 рр., соціально 

несправедлива та обтяжлива податкова політика, несприйняття НЕПу частиною 

робітників та керівництва країни, вади у державному регулюванні ринку, 

недосконала система соціального забезпечення, низькі зарплати, важкі умови 

праці робітників і селян, житлова криза і жахливі умови побуту населення, 

зростання масштабів безробіття і соціального декласування населення 

об’єктивно формували соціально-економічне підґрунтя для поширення 

кримінальної злочинності, алкоголізму та проституції серед населення УСРР. 
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На соціально-економічні негаразди розвитку країни в період НЕПу 

накладалися деструктивні політико-правові чинники, зокрема монополія 

політичної влади з боку КП(б)У, непродуманий підхід до формування 

радянської партійної еліти та відповідальних керівників, привілейованість 

більшовицької еліти та правова безкарність її представників, класова соціальна 

і виборча політика, повільність становлення правової системи, правоохоронних 

і судових органів, брак їхнього фінансування, мінливість кримінального 

законодавства, недосконала пенітенціарна політика більшовиків (передусім, 

регулярні масові амністії в’язнів), непослідовність і необґрунтованість політики 

держави щодо боротьби з соціальними аномаліями. Вказане сприяло 

криміналізації населення та представників органів державної влади, 

посилювало нігілістичні настрої у суспільстві та зневіру у ефективності 

більшовицької влади. 

Поряд із вищеперерахованими чинниками, у процесі розповсюдження 

соціальних аномалій серед українського населення суттєву роль відігравали 

культурні фактори. Серед останніх доцільно виділити такі: героїзація 

населенням особи злочинця, вільне трактування злочинної поведінки, 

самовисуванство і кар’єризм серед представників влади, примітивна культура 

та свідомість населення, соціальна “агресивність” дитячого і юнацького 

виховання, відновлення традицій побутового і святкового алкоголізму, 

розширення соціальних функцій тогочасних пивних закладів, одноманітність 

дозвілля, трансформація статевої моралі тогочасної людини, поширеність 

практики сезонних шлюбів, обмін “негативним досвідом” між мешканцями 

радянських комун, активна боротьба держави з церквою і набожністю 

населення, тотальне втручання влади у приватне життя людей. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМИ ВИЯВІВ СОЦІАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ  

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УСРР  

3.1. Стан кримінальної злочинності у першому міжвоєнному 

десятиріччі  

Дослідження явища злочинності у будь-який перехідний період являє 

неабиякий інтерес. Серед дослідників-девіантологів немає одностайних 

поглядів на питання часу появи та природи злочинності в історії людства. 

Більшість з них дотримується точки зору про те, що злочинність з’явилася 

разом зі створенням перших юридичних норм, які передбачали відповідальність 

за певні шкідливі та небезпечні для оточуючих дії. Таке твердження 

пояснюється існуванням стійкого зв’язку між правовим актом та злочинним 

діянням, і коли один з цих елементів зазнає змін, як правило, змінюється й 

інший. Тому види девіацій у житті певного соціуму легше всього 

прослідковувати за сформованою у його рамках нормативно-правовою базою.  

Проте якщо цей підхід застосувати до вивчення уявлень радянської 

людини про соціальну норму та аномалію у 1920-х рр., то багато інформації 

залишиться поза науковою досяжністю дослідників. Справа у тому, що, як 

зазначалося вище, радянська система правових норм носила доволі хаотичний 

характер, а радянська ментальність не могла з’явитися просто на порожньому 

місці. Поряд із реаліями НЕПу, на неї впливали ті суспільні оцінки явища 

злочинності, які сформувалися набагато раніше під дією традицій, морально-

етичних та релігійних норм, колишньої правової системи, що вимагає 

застосування комплексного підходу у контексті дослідження злочинності  

в УСРР. 

Протягом 1917 – 1921 рр. у хаосі революційних подій суттєвим чином 

зазнавала змін свідомість тогочасної людини. За таких обставин відбувалася 

підміна понять соціальної норми та аномалії, а рівень злочинності невпинно 
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зростав. Нові риси у житті населення, які формувались у революційні роки, 

значно впливали на подальший розвиток країни, що стосувалося і злочинного 

світу.  

Зокрема, в Одесі з кінця 1917 р. гайдамаки (авт. – війська Центральної 

Ради) почали зіштовхуватися з червоноармійцями, між ними відбувалися масові 

сутички. Час від часу вчинялися перестрілки між міліцією та бандитами, які 

“працювали” під міліціонерів та займались “обшуками”– грабунками. Бандити 

озброювалися пістолетами, револьверами, ручною вибухівкою та ножами. 

Озброєні демобілізовані солдати та дезертири організовувалися у банди 

чисельністю у 10-50 осіб для грабування квартир та перехожих250. Солдати 

громили спиртні склади, вступали в перестрілку з мешканцями Одеси. 

У місті в цей час діяли такі лідери місцевого кримінального світу, як 

Ванька-Таранька, Саша Чорний, Генка Пішкурник, Сашка Технік, Ванька 

Циган, Мішка Япончик. Останній мав неабияку славу. Насправді його звали 

Мойсей  Вінницький, а прізвище він отримав через характерний розріз очей.  

У 1917 р. Япончик сформував чисельну банду “нальотчиків” у  м. Одеса.  

З січня 1918 р. він співробітничав з більшовиками, очолюючи єврейську 

самооборону. Але полк Япончика, сформований з одеських карних злочинців, 

проявив недисциплінованість і в 1919 р. дезертирував з фронту на двох 

захоплених потягах. У Вознесенську поїзд був зупинений чекістами і Япончика 

розстріляли
251

.  

Ще одним авторитетним революційним та кримінальним лідером 

Одещини першої чверті XX ст. був Григорій Котовський. До Першої світової 

війни він створив власний загін та займався революційною діяльністю, 

виступаючи проти поміщиків у Бессарабії. Вже у грудні 1917 р. він відчув 
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“куди вітер віє” і став блокуватися з більшовиками та лівими есерами  

в армійському комітеті VI армії Румунського фронту, куди був обраний. 

Приймав активну участь у бойових діях на боці більшовиків. Упродовж грудня  

1920 – квітня 1921 рр. Котовський був командиром 17-ї кавалерійської дивізії.  

З 1922 р. він став командиром 2-го кавалерійського корпусу. У 1923 – 1924 рр. 

Котовський став займатися “таємними” фінансовими справами. Так, в Умані 

він захопив цукровий завод. Дещо згодом Котовський взяв під свій контроль 

ринок збуту м’яса та цукру в Умані, де стояв його корпус. Влітку 1925 р.  

Г. Котовський був застрелений людиною з колишнього оточення  

М. Япончика
252

.  

У цілому за першу половину 1920-х рр. правоохоронні органи не 

подавали відомостей про показники злочинності на республіканському рівні, 

тоді як у межах окремих округів та губерній така інформація існує. Стан 

злочинності на початку НЕПу відображав загальну ситуацію, що склалася в 

країні. Злиденне життя людей, обумовлене попередніми суспільними 

катаклізмами, поглиблювалось економічною кризою. Тому в структурі 

злочинності все більшого значення почали набувати майнові злочини 

(пограбування та крадіжки)
253

. Разом з цим, перспектива голодної смерті  

у місцях позбавлення волі лякала багатьох правопорушників.    

Перехід до нової економічної політики у 1921 р., як зазначалося вище,  

характеризувався відмовою від екстремальних воєнних та відновленням 

мирних форм буття. Унаслідок цього більшовицька влада розраховувала 

відновити у суспільній свідомості чітку межу між законослухняними людьми та 

злочинним середовищем. Планувалося, що введення НЕПу неодмінно мало 

вплинути і на зменшення показників злочинності, але на зібраннях молоді, 

вечірках, листах до редакцій газет містилися численні згадки про ностальгію за 

минулими революційними часами з боку молоді. Це один з чинників 
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“омолодження” кримінального світу 1920-х рр., оскільки частина 

безпритульних дітей та підлітків брали участь у антиалкогольних кампаніях, 

погромах церков та храмів, злочинах проти “непманів”.  

Специфіку стану злочинності у 1922 р. можна простежити за звітами 

губернських органів карного розшуку, у яких відображалась інформація про 

різні злочинні діяння та боротьбу з ними. Наприклад, у Полтавській губернії 

влітку 1922 р. часто здійснювалися крадіжки на оцтовому заводі та складах 

Губпродкому, була затримана група сімферопольських та харківських 

крадіїв
254

. Активне переміщення злочинних елементів по різним губерніям було 

характерне для того часу, що ускладнювало роботу правоохоронних органів.   

Восени 1922 р. в Харкові була затримана група фальшивомонетників,  

які виготовляли та збували в різних містах УСРР фальшиві грошові знаки.  

У справі фігурувало п’ять впливових злочинних діячів та організаторів. Також 

в Харкові була затримана група аферистів, які займалися продажем нерухомості 

на підставі фіктивних документів
255

.   

Протягом жовтня 1922 р. у Харківській губернії було скоєно 1181 злочин, 

з них розкрито тільки 118. Переважали дрібні злочини, але у Сумському, 

Лебединському, Богодухівському повітах було викрито декілька кримінальних 

банд, які грабували населення із застосуванням насилля та зброї. Більшість 

крадіжок вчинялися за допомогою ломів, кусачок, напильників, підборів ключів 

та відмичок
256

.  

Показники розкриття злочинів були набагато вищими у губернських 

центрах. Наприклад, протягом вересня 1922 р. по Києву до органів карного 

розшуку надійшло 665 заяв, 233 злочини по цим заявам було розкрито. 

Водночас по уїздам Київської губернії надійшло 4879 заяв, але всього  

432 злочини було розкрито
257

. 
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Однією з відчутних проблем на початку НЕПу була спекуляція. У КК 

УСРР 1922 р. спекуляція визначалась як штучне підвищення ціни на товари 

шляхом змови або злісного невипуску товарів на ринок. Однак КК в редакції 

1927 р. усунув з визначення основного складу злочину поняття “змова”, 

передбачивши нове визначення спекуляції: “злісне підвищення цін на товари 

шляхом скуповування, приховування або невипуску товарів”
258

. Товари 

сільського господарства коштували у роки голоду значно дорожче, ніж 

промислові вироби. А нестабільність грошового курсу змушувала майже 

щотижня переглядати відпускні ціни. Приватні торговці як раз і 

використовували цю різницю між роздрібними та закупівельними цінами.  

У середині 1920-х рр. міліція Донбасу фіксувала близько 50 випадків спекуляції 

щомісяця
259

. Спекулювали в основному державними фабричними виробами, 

товарами з державних складів, вугіллям, сільськогосподарськими продуктами.  

КК УСРР 1922 р. та КК УСРР у редакції 1927 р. визначали крадіжку 

коней та великої рогатої худоби як особливий вид кваліфікованої крадіжки, за 

яку передбачалася санкція у вигляді позбавлення волі на строк не менше  

2 років з конфіскацією майна
260

. Виокремлення в законодавстві конокрадства як 

особливого виду крадіжки й доволі жорстка санкція за його вчинення свідчать 

про те, що конокрадство було поширеним явищем на той час. Так,  

у Первомайському уїзді Одеської губернії у 1922 р. діяла група конокрадів 

чисельністю у 28 осіб
261

. Наприкінці 1922 р. на Сумщині діяла група з  

11 конокрадів, які викрадали коней у містах Конотоп та Ромни
262

. На 

Харківщині та у самому Харкові довгий час діяла банда конокрадів, яку 
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очолював Петро Чобітько. Пік активності банди припав на зиму 1923 – 1924 рр. 

Бандити викрадали биків, коней, корів. Грабунки часто супроводжувались 

убивствами господарів худоби або свідків злочинів. Штаб-квартира Чобітька 

знаходилась у Харкові
263

. 

Станом на листопад 1922 р. у Полтавській та Волинській губерніях 

найчисленнішими серед злочинів були крадіжки (див. Додаток А, табл. 1). При 

цьому переважали крадіжки на суму понад 1000 крб., що пояснюється значним 

рівнем інфляції, яка була подолана дещо згодом. Помітне місце в той час серед 

злочинів займали пограбування, які доволі часто супроводжувалися насиллям 

або вбивствами. У Волинській губернії було розповсюдженим також 

підробляння грошових знаків, тоді як в Полтавській – документів
264

.   

Під час голоду поширеним мотивом убивств була економічна нужда, 

рідше – ревнощі або помста. Вбивцями виступали переважно робітники, 

селяни. Причетність посадовців або червоноармійців до вбивств у статистичних 

зведеннях не фіксувалась, але факти підтверджують, що такі випадки 

траплялися. Так, у Первомайському уїзді Одеської губернії у грудні 1922 р. 

було вбито двох осіб. Спочатку справа набула загадкового характеру, та у ході 

слідства з’ясувалося, що вбивці – двоє червоноармійців
265

. Водночас показовим 

є те, що у статистичних зведеннях, які подавали органи правопорядку, вбивство 

стояло на 4-6 місцях після економічних злочинів. Це вказує на знецінення 

людського життя у досліджуваний період. 

До ув’язнених ставилися доволі лояльно у першій половині 1920-х рр.  

У БУПРах часто проводилася культурна та освітньо-виховна робота, читалися 

лекції з історії, зокрема революційних рухів, перебігу подій у Німеччині
266

. 

Керівники пенітенціарних установ намагалися слідкувати за дотриманням прав 

в’язнів. Наприклад, начальник Полтавського губернського управління місцями 
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позбавлення волі Демиденко у 1923 р. наказав надати відповіді по усім заявам 

в’язнів щодо грубого поводження з ними
267

. 

Водночас улітку 1921 р. керівники пенітенціарних установ наголошували 

на тому, що значна кількість ув’язнених у БУПРах поводять себе жахливо – 

вимагають встановлення у камерах світла, столів, стільців та навіть надання  

їм прибиральників. Вони не підкоряються працівникам БУПРів, зокрема щодо 

шикування на перевірках, куріння, сильно ображаються, коли їх просять 

здійснити прибирання у камерах
268

. 

Протягом перших років НЕПу органи Військово-транспортного 

трибуналу Південного округу шляхів сполучення у своїх звітах фіксували 

зростання рівня злочинності на транспорті. На фоні активізації вільної торгівлі 

залізницями курсувало багато різних товарів, що спонукало злочинців до 

незаконного збагачення. Збільшилась і кількість пасажирів. Поширеними серед 

працівників залізниць злочинами були вимоги хабара з підвідомчих осіб, 

отримання хабара за провіз безбілетних пасажирів, зловживання владою, 

співучасть у злочинах, розкрадання майна зі складів та вагонів
269

.  

Так, у червені 1923 р. відбулось озброєне пограбування вагону на  

ст. Кременчук та розкрадання зерна на цій станції. Часто на вузлові станції 

здійснювались нальоти озброєних зловмисників з метою пограбування касової 

виручки за продані білети
270

. У Таганрозькому окрузі влітку 1923 р. 

фіксувалися випадки масового розкрадання залізничних матеріалів, вантажів, 

вугілля та дров зі складів. З Управління Катеринославської залізниці протягом 

1923 р. неодноразово у великих розмірах викрадались разові білети та бланки 

посвідчень
271

. Правоохоронні органи не могли кардинально змінити ситуацію,  

а злодіїв не лякали високі санкції за економічні та посадові злочини. 
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Крім того, з початку 1922 р. у Київській губернії спостерігалося масове 

пограбування вкладень з поштових посилок самими співробітниками пошти. 

Пошта часто приймалася без перевірок і опису цінностей, що надавало 

зловмисникам можливість для пограбувань, а населення залишалося фактично 

беззахисним від цього виду злочинів
272

. 

Сплеск економічної злочинності одразу після запровадження НЕПу 

змусив більшовиків ініціювати створення у рамках ДПУ спеціальних 

економічних відділів, які відслідковували факти зловживань у зв’язку  

з процесом денаціоналізації (корупція, шахрайства тощо), вишукували 

елементи “організованого економічного шпіонажу” на концесіях
273

. На митниці 

затримували контрабандний товар. Проте реалізація імпортних товарів 

нелегальним шляхом становила в УСРР в 1924/1925 економічному році понад  

7 млн. крб., у 1926/1927 р. – 12,1 млн. крб., а протягом 1924 – 1927 рр. 

відповідні служби виявили понад 22000 фактів контрабандного перетину 

кордону з різними партіями товарів
274

. 

У листі ДПУ № 8/сс від 14 лютого 1924 р. констатувалося стрімке 

зростання іноземної контрабанди, передусім шляхом організації зловмисниками 

“транзитних лавок” у прикордонній смузі УСРР. Наголошувалося, що місцеві 

жителі часто втягують прикордонників до контрабандних схем. Основною 

причиною розквіту контрабанди розглядалася слабка кооперація та низький 

асортимент товарів. Зокрема, мешканці прикордонних регіонів УСРР були 

вимушені йти за десятки верств для придбання товарів широкого вжитку 

(голки, сірники, ґудзики)
275
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Важливим для розуміння питання бандитизму є повідомлення Одеського 

губернського управління карного розшуку кінця 1922 р., у якому зазначалося, 

що політичні бандити-рецидивісти почали зустрічатися рідко, більшість уперше 

здійснювали нальоти
276

. Отже, з цього часу політичний бандитизм все більше 

витіснявся кримінальним. Тому з 1923 р. у Полтавській губернії на фоні 

важкого матеріального становища селян спостерігався сплеск кримінального 

бандитизму. Тут діяло 12 банд (загальна чисельність – 96 осіб), які 

спеціалізувалися, передусім, на пограбуваннях. Члени банд обґрунтовували 

своє кримінальне заняття тим, що представники сільської і районної влади 

здирали з селян незаконні побори і податки, передусім побори “з підводи”,  

за відмову у виплаті яких з селян знімали чоботи. При цьому усі скарги селян 

до правоохоронних органів не досягали ефекту, оскільки влада “кришувала” 

міліцію
277

. 

Значну кількість учасників відомих у 1923 р. кримінальних банд 

Донецької губернії під головуванням Герасимова-Митрохіна, Головіна, 

Свистунова, Воробйова становили безробітні робітники та селяни.  

У Кременчуцькому округу селяни-бідняки, об’єднавшись у банди, насильно 

викрадали коней, робочу худобу, сільськогосподарські машини, які належали 

заможним селянам. У Ковалівці Полтавського округу група бідняків регулярно 

підпалювала амбри і хати більш заможних селян, знищувала їхній реманент
278

. 

Поширенню кримінального бандитизму у першій половині 1920-х рр. 

сприяла наявність у настелення значної кількості незаконної вогнепальної зброї 

та вибухівки, які залишилися після війни і революційних подій. Наприклад,  

у результаті проведення протягом січня-лютого 1923 р. правоохоронними 

органами операцій з “викачки зброї” серед населення Криворізького округу 

Катеринославської губернії було вилучено 1451 гвинтівку, 1125 обрізів,  
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607 револьверів, 30635 патронів та 207 одиниць вибухівки
279

. Проте вилучення 

зброї у населення відбувалося дуже повільно. Так, за даними органів 

кримінального розшуку Київського округу, у 1927 р. в с. Вороньков 

Рогозівського району Київщини місцеве населення “вважало себе козаками” і 

мало велику кількість зброї. Тому ні одне весілля не проходило без бешкетів  

і перестрілок
280

. 

З  1924 р. можна чітко прослідкувати прояви кримінального бандитизму  

в житті населення УСРР. Так, у 1924 р. в селах неподалік Харкова діяла банда 

професіоналів з 17 осіб. Бандити були озброєні наганами, займалися 

грабунками, в разі чинення опору жертв убивали. Очолював банду Третьяков
281

.   

Озброєні банди нерідко здійснювали напади на потяги. Наприклад,  

у Катеринославській губернії довгий час діяла банда “Чорного ворона”, яка 

займалася пограбуванням потягів
282

. У районі Бахмута 7 квітня 1924 р.  

о 8 годині вечора на переїзді Путєпровод-Пантелеймоново на потяг № 22, який 

ішов з Маріуполя, напала банда чисельністю до 20 вершників. У пасажирів 

було відібрано зброю та коштовності. Але поштові та багажні вагони 

злочинцям захопити не вдалося. Бандити зупинили також зустрічний потяг
283

. 

18 травня 1924 р. на ст. Хопри на Харківщині банда з 15 осіб здійснила схожий 

збройний напад на потяг
284

. 

Наприкінці 1925 р. у с. Сольниці Улановського району Бердичівського 

округу відбувалися масові пограбування місцевих жителів кримінальними 

бандами. Частина жителів, перелякавшись, виїхали до інших населених 

пунктів. Жителі, які залишилися, побоювалися вночі виходити на двір, 

зачиняли усі ворота, двері й вікна та не включали світла у хатах
285

. У с. Зубівка 

на Полтавщині довгий час діяла банда Максюти і Купора, причетна до вбивств, 
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підпалів, конокрадства та пограбувань. Інша кримінальна банда чисельністю  

79 осіб діяла у Волчанському, Сенчанському, Поповському і Камишанському 

районах Лубенського округу, тероризуючи населення пограбуваннями і 

вбивствами. Місцеві жителі були настільки налякані, що довгий час 

відмовлялися співробітничати зі слідством
286

. 

Сплеск кримінального бандитизму змусив ВУЦВК і РНК УСРР прийняти 

13 травня 1926 р. постанову про створення постійних губернських нарад, 

уповноважених координувати роботу правоохоронних органів та виробляти 

методи протидії бандитизму
287

. 

Досить розповсюдженим явищем у тогочасному суспільстві було 

хуліганство. Більшість хуліганських дій вчинялися на вулиці у формі бешкету в 

нетверезому вигляді, лайок, пручання міліції. Як свідчать тогочасні статистичні 

дані, хуліганство було більш поширене у великих містах. Порушення 

громадського порядку склало в губернських містах (без столиць) –  у квітні-

червні 1924 р. – 37,3% усіх правопорушень, у липні-вересні 1924 р. – 38,2%,  

у листопаді-грудні 1924 р. – 40,2%
288

. Протягом 1924/1925 економічного року 

органами міліції було стягнуто штрафів за порушення громадського порядку на 

суму 1261703 крб., а в наступному економічному році – 1394790 крб.
289

. 

Відтворити загальні показники злочинності у першій половині 1920-х рр. 

та розподіл засуджених за демографічними ознаками у межах УСРР на сьогодні 

доволі складно. Це можна зробити на рівні окремих губерній. Тому розглянемо 

ці показники у межах Київської губернії, яка у 1920-х рр. вирізнялася 

помірними масштабами поширення злочинності.  

Розподіл складу засуджених за соціальним походженням у першій 

половині 1920-х рр. по Київській губернії був таким: 50% усіх засуджених 

складали робітники, 50%  – селяни. За національністю 73,4% засуджених були 
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українці, 12%  – росіяни, 7,1% – євреї, 1,3% – татари, 1,3% – цигани, 3,2% – 

поляки, 1,6% – інші. За віком злочинці до 25 років становили 65,6%, від 25 до 

30 років – 18,2%, від 30 до 35 років – 7,8%, від 35 до 40 років – 4,5%, від 40 до 

45 років – 2,6%, старші за 45 років – 1,3%.   

Розподіл за видами злочинів був таким: 57,8% усіх злочинів складали 

крадіжки, 29,9% – бандитизм, 3,9% – хабарництво, 1,3% – шахрайство, 1,9%  – 

самогоноваріння, 3,2% – вбивства, 1,9% – інші злочини
290

. Отже, за 

національністю серед злочинців УСРР переважали українці й росіяни. Але 

якщо врахувати ту обставину, що станом на середину 1920-х рр. в УСРР 

українці становили 80% усього населення, росіяни – 9,3%, євреї – 5,4%, поляки 

– 1,6%, татари – 0,07%, цигани – 0,05%
291

, то одразу помітним стає значний 

відсоток засуджених серед циган.  

За соціальним походженням робітників та селян було порівну серед 

засуджених, але встановити частку інших соціальних прошарків населення 

неможливо через відсутність відповідних даних. На момент скоєння злочину 

злочинці в основному були у віці до 25 років, тобто злочинний світ був доволі 

молодим. Серед видів злочинів домінували крадіжки та бандитизм. Це можна 

пояснити післявоєнними економічними негараздами у житті населення, 

зарахуванням “куркульського бандитизму” до кримінального. 

З середини 1920-х рр. почалося поступове згортання НЕПу та вільного 

ринку. Через це активізувалася боротьба зі спекуляцією, на шпальтах газет 

з’явилися статті викривального характеру щодо “непманів” та спекулянтів
292

. 

Наростання хвилі правопорушень змусило більшовиків посилити увагу до 

проблеми злочинності, особливо серед робітників як соціальної опори нової 

держави. Показовим у цьому відношенні є випадок групового зґвалтування 

дівчини в саду Сан-Галлі в Ленінграді у серпні 1926 р. (так звана “Чубаровська 

справа”). Багато фактів цієї кримінальної справи є явно перебільшеними та не 
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відповідають здоровому глузду. Судді кваліфікували дії підсудних не як 

зґвалтування, а як бандитизм, застосувавши принцип аналогії закону та 

надавши справі чітке політичне забарвлення
293

. Це свідчить про певну 

абсурдність радянського кримінального законодавства 1920-х рр., але влада 

таким чином продемонструвала, що разом з початком згортання НЕПу стосовно 

правопорушників будуть вживатися жорсткіші санкції у порівнянні з тими, що 

застосовувалися раніше. 

У другій половині 1920-х рр. правоохоронні органи почали формувати  

зведені дані по злочинності, що дає змогу прослідкувати її динаміку та ступінь 

поширення різних видів злочинів більш повніше. Зокрема, відповідно до 

докладу прокурора НКЮ УСРР Чумака, з 1 січня по 1 березня 1926 р. на 

території Старобільського округу відбулося 6 озброєних пограбувань селян та  

5 вбивств цивільних осіб на ґрунті сімейних свар та крадіжок. На території 

Ново-Айдарського району 50 злочинців-рецидивістів тероризували місцевих 

жителів. 18 лютого 1926 р. під час перевиборів Ново-Айдарської сільради 12 

сп’янілих злочинців роз’їжджали по виборчим дільницям, били і розганяли 

місцевих мешканців. На території Ново-Астраханського району група 

злочинців (5-6 осіб) займалися вимаганням у селян грошей і самогону, 

підпалювали хати, клуні. При цьому поширенню кримінального бандитизму  

у регіоні сприяли діяльність у минулому політичних банд та масова амністія 

в’язнів
294

. 

На 1926/1927 економічний рік припадає найбільша кількість злочинів  

у другій половині 1920-х рр. (див. Додаток А, табл. 2). Це можна пояснити, 

серед іншого, активізацією правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю 

саме у той час. Найпоширенішим видом злочинів були прості крадіжки,  

за ними  –  кваліфіковані крадіжки і підпали
295

.   
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У  1927/1928  економічному році знову зросли масштаби бандитизму 

через активізацію нових кримінальних банд та зарахування по аналогії закону 

деяких злочинів підвищеної суспільної небезпеки до бандитизму. Поступово 

зменшувалися масштаби конокрадства. Серед мотивів убивств домінувала 

помста, яка у 1927/1928 р. склала 42%
296

. 

Інтенсивному розповсюдженню злочинності серед населення УСРР 

традиційно сприяв алкоголізм. У одних випадках він виступав як обставина, під 

дією якої підтримувався намір скоїти злочин, в інших – підштовхував до 

скоєння злочину людину, яка у тверезому стані зазвичай характеризувалася  

з позитивної сторони. Свідченням того, що саме пияцтво впливало на зростання 

злочинності, є зміна характеру злочинів після введення державної монополії на 

виробництво алкоголю. У порівнянні з 1925 р., у наступному році кількість 

злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, зросла у містах на 270%,  

у селах – на 330%
297

. 

За період з 1923 по 1928 рр. відсоток осіб, які скоїли злочини у стані 

алкогольного сп’яніння, зріс більш ніж у три рази, при цьому особливо зросла 

кількість злочинців, які страждали на хронічний алкоголізм. Серед крадіїв 

алкоголь вживали 58%, грабіжників – 67%, вбивць – 74%, хуліганів – 84%. 

Цікаво, що серед загальної кількості хуліганів переважали особи, які вживали 

спиртні напої від випадку до випадку, а серед крадіїв, грабіжників та 

марнотратів – хронічні алкоголіки
298

.   

У 1920-х рр. помітне місце посідала професійна злочинність. На жаль,  

у зведеннях правоохоронних органів вона не відокремлювалася від ситуативної 

злочинності, що ускладнює дослідження цього питання. Якщо до революції 

існувала вузька спеціалізація злочинців по певним видам злочинів,  
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то у досліджуваний період злочинці-професіонали опановували суміжні 

професії, розширюючи сферу своєї діяльності. 

У різних звітах і документах органів міліції та карного розшуку за  

1920-ті рр. згадується ряд “злочинних професій”. Наприклад, так звані 

“формазонники” підроблювали речі з благородних металів; “каїни” приймали 

награбовані речі та збували їх за межами територіальної одиниці, де вони були 

викрадені; “ширмачі” займалися кишеньковими крадіжками у багатолюдних 

місцях; “майданники” розкрадали вагони або склади на залізницях; 

“ведмежатники” спеціалізувалися на зломах сейфів; “фальшивомонетники” 

підроблювали гроші та інші цінні папери; “аферисти” втягували у невигідні 

фінансові операції, вводячи партнера по договору в оману; “коти” жили за 

рахунок повій; “громили” займалися грабежами з застосуванням фізичної сили; 

“скокарі” промишляли квартирними крадіжками, коли хазяїв не було вдома; 

“шпана” спеціалізувалася на дрібних крадіжках. Протягом досліджуваного 

періоду активно діяли також притоноутримувачі, шантажисти, шулери.  

За даними Київської окрміліції, у 1926 р. спостерігався сплеск 

кваліфікованих крадіжок і озброєних пограбувань у м. Київ. Найбільш 

відомими на той час були київські кримінальні банди Шостенка-Коржана та 

Івана Пархоменка
299

. 

Помітною проблемою в житті тогочасного населення були грабунки 

квартир. Для вчинення вказаного виду злочинів потрібні були професійні 

навички. Загальні масштаби цього явища встановити доволі складно, але 

відомо, що злочинці спеціалізувалися на грабунках квартир, як правило,  

у великих містах. Наприклад, у Катеринославі протягом 1926 р. щодня 

розграбовувалося від 3 до 6 квартир
300

.
 
 

У другій половині 1920-х рр. кількість кваліфікованих крадіжок зросла,  

а їх техніка вдосконалилася. Складність здійснення деяких крадіжок вражає. 

Наприклад, восени 1927 р. в Одесі група злодіїв-підкопників, просунувшись в 
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каналізаційні люки за квартал від головного складу Всеукраїнського 

державного акціонерного товариства торгівлі (ВАКОТ), проломили три товсті 

стіни та після прориття підземного тунелю завдовжки 16 метрів встигнули 

пробратися до крамниці, але були помічені охороною і затримані на місці 

злочину
301

.  

28 квітня 1928 р. у м. Маріуполь невідомі вночі проламали три стіни  

і викрали в магазині шкіру-хром, лак та шевро на суму у 40 тис. рублів
302

.  

У травні 1928 р. в Харкові через підкоп, зроблений під муром та 

каналізаційними трубами, зловмисники потайки пробралися до місцевого 

складу митниці та викрали сувої шевра закордонного виробництва на суму  

40 тис. крб.
303

.  

У контексті поширення злочинності по СРСР у цілому Україна посідала 

першість серед митних злочинів та провідні місця за показниками вбивств, 

пограбувань, крадіжок
304

.
 
 У 1927/1928 економічному році на 100000 осіб  

в УСРР припадало 120,9 злочинів. Лідируючі позиції за масштабами 

поширення злочинності у цей час займали Одеська та Харківська губернії
305

.  

В округових центрах такі види злочинів, як крадіжки, пограбування, 

підроблення грошей, шахрайство були значно поширенішими, ніж у округах. 

Наприклад, якщо у жовтні 1928 р. в Києві було скоєно 668 крадіжок, то по 

районам Київської округи – 318
306

. 

Протягом 1929 р. відбулися зміни у державній політиці в сфері боротьби 

зі злочинністю. У наказі Головміліції м. Харків, який був виданий на початку 

1929 р., зазначалося таке: “З метою вивчення настрою злочинно 

неблагонадійного елементу та куркулів вести нагляд за останніми через 
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 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2803, арк. 33. 
303

 ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 35. 
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14-я тип., 1930. – С. 6. 
305

 ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 38. 
306
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повідоммережу, намагаючись повно висвітлити діяльність останніх та їх 

відношення до колгоспного руху бідняцько-середняцького населення”
307

. Під 

час остаточного згортання НЕПу над заможними селянами та підприємцями 

встановлювався особливий контроль з боку правоохоронних органів.  

Це впливало і на статистику злочинів, яка ставала викривленою. 

Стосовно характеристики засуджених за соціальною приналежністю 

офіційна статистика демонструвала, що у другій половині 1920-х рр. частка 

селян-злочинців зростала, тоді як робітників – зменшувалася
308

. Це 

пояснюється  збільшенням уваги правоохоронних органів до селянства під час 

згортання нової економічної політики та ідеологічними міркуваннями 

більшовицького керівництва. Тому достовірність таких показників є 

сумнівною. 

Більшість злочинців з вищою і середньою освітою були засуджені за 

посадові злочини, підробку документів та хабарництво
309

. Переважна більшість 

засуджених мали лише початкову освіту, а значна їх кількість не мали освіти 

взагалі (див. Додаток А, табл. 3). Отже, можна прослідкувати певну залежність 

стану злочинності від освітнього рівня населення. 

Протягом другої половини 1920-х рр. відбувалось “омолодження” 

злочинного світу (див. Додаток А, табл. 4). За радянським законодавством, діти 

віком до 14 років не підлягали суду, а з 14 до 16 років – тільки тоді, якщо від 

них відмовлялися комісії у справах неповнолітніх. Кількість неповнолітніх 

правопорушників, що пройшли через ці комісії, була такою: у 1925 р. –  

20000 чол., у 1926 р. – 22500 чол., у 1927 р. – 17715 чол., у 1928 р. –  

11328 чол.
310

 Зменшення кількості неповнолітніх серед злочинців та у комісіях 

у справах неповнолітніх пояснюється поступовим вирішенням проблеми 
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безпритульності. Але частка злочинців у віці від 15 до 25 років значно зросла 

протягом 1925 – 1928 рр.  

Співвідношення злочинців за демографічною ознакою у порядку 

чоловіки-жінки-підлітки було таким: у 1925/1926 економічному році – 12:2:1,  

у 1926/1927 р. – 14:2:1, у 1927/1928 р. – 23:2,5:1
311

. Отже, якщо частка підлітків 

у злочинному світі залишалася відносно сталою протягом другої половини 

1920-х рр., то частка жіночої злочинності зменшувалася. 

Рецидивна злочинність серед населення зростала помітними темпами  

у 1924–1928 рр., що пояснювалося професіоналізацією злочинного світу. 

Вагомою і стабільною була частка підлітків-рецидивістів (див. Додаток А,  

табл. 5). Втягуючись до кримінального світу з ранньої молодості, їм було важко 

перетворитися на законослухняних громадян республіки, що становило значну 

проблему для нової держави. 

Паралельно з цим в УСРР з року в рік зростала кількість злочинців, які 

переховувалися під вигаданими прізвищами. Так, у 1925/1926 економічному 

році було зареєстровано 2592 таких випадків, у 1928/1927 р. – 4037,  

у 1927/1928 р. – 4476
312

. Це вказувало на зростання рівня професійної 

злочинності та ускладнювало роботу міліції з виявлення правопорушників. 

У 1920-х рр. в УСРР відбувалася інтенсивна криміналізація органів 

державної влади та членів партії, яка набула загрозливих масштабів. 

Представники радянської влади на місцях – комуністи та кандидати в члени 

партії, займаючи керівні посади та привілейоване становище у суспільстві, 

повинні були демонструвати зразкову поведінку, щоб викликати симпатії й 

користуватися повагою з боку підлеглих та населення.  

Водночас у реальному житті все відбувалося інакше. Так, у середині  

1921 р. під час формування нового адміністративного апарату працівники 

радянських державних установ наділялися широкими правами, пільгами та 

повноваженнями. Тому до партії та держустанов потягнулося багато нових 
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людей, частину з яких складали особи, “не чисті на руку”, та кар’єристи. Це і 

спричинило високу частку партійців та держпрацівників серед звинувачених у 

злочинних діяннях – 8-9%. Серед партійних та державних працівників 

поширеними були посадові злочини, дезертирство, крадіжки та бандитизм
313

. 

Слід враховувати, що серед звинувачених була частка зловмисників, які не 

являлись посадовцями, але діяли на підставі підроблених партійних квитків та 

документів. Наприклад, у листопаді 1922 р. в Одесі був затриманий великий 

аферист Яків Підробник, він же – Янов, Горєлов, Шведов, який іменував себе 

уповноваженим від НКВС та інших органів влади
314

. 

8 червня 1921 р. воєнком Артилерії 42-ої Кавказької бригади Лиманський 

надіслав листа на адресу ЦК КП(б)У, в якому зазначив таке: “Прибувши  

з фронтової військової частини на короткострокову відпустку до м. Слов’янськ 

Донецької губернії, я повністю розчарувався, бачачи хаотичний безлад та сліпу 

політику влади у’їздних та районних органів. Створена Надзвичайна Трійка, 

замість виявлення бандитів, займається насиллям над жінками та грабежами, у 

тому числі сімей червоноармійців... Представники Трійок конфісковують харчі 

у місцевого населення, протестуючих піддають побиттю… Губсоюз перед 

святом 1 травня надав своїм службовцям велику кількість муки, кофе, какао, 

цукру, м’яса, а сім’ї червоноармійців нічого не отримали”
315

.  

18 лютого 1921 р. на засіданні Центральної Контрольної комісії КП(б)У 

було прийнято рішення винести догану екс-управсправ Раднарокому 

Переверзєву за те, що він для ремонту автомобіля розпорядився обшити його 

шкірою-хром, що при наявному дефіциті шкіри у країні було неприпустимим 

марнотратством і викликало значне обурення серед робітників, котрі 

ремонтували авто
316

. У липні 1921 р. був заарештований глава Волинської 
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губернської надзвичайної комісії Потапов, котрий влаштував у честь свого 

шлюбу застілля з великою кількістю їжі та спиртного, здійснив акт шлюбу в 

себе вдома, використовуючи у особистих цілях співробітників Губміліції та 

погрожуючи їм арештами
317

. 

12 серпня 1922 р. начальник Кримінального розшуку УСРР Михайлов 

наказав арештувати на 30 діб заступника начальника Київського кримінального 

розшуку О. Хантіна, оскільки останній регулярно з’являвся під час зустрічей з 

керівництвом у нетверезому стані. Крім того, у його службовому кабінеті були 

виявлені зачинена нетвереза жінка, не опечатані бутлі зі зберігання спирту, що 

був вилучений у Союзі кустарів у Києві та мав бути зданий у спеціальну камеру 

для зберігання доказів
318

. Також слідством було встановлено, що Хантін 

незаконно придбав коштовний золотий годинник, вимагав від громадян 

Шварцманів портсигару, костюм за закриття справи щодо виявлення у цих 

громадян спирту. 

Влітку 1922 р. Михайлов констатував надзвичайно стрімке поширення 

хабарництва у різних радянських закладах на фоні їхньої матеріальної 

незабезпеченості. На його думку, “хабарництво швидкими темпами розкладало 

великі маси морально нестійких елементів та твердо укорінювалося у побут 

радянських закладів, деструктивно впливаючи на адміністративну і 

господарську систему країни”
319

. 

Відповідно до докладу інструктора ЦК РКП(б) Касаткіна-Владімірського, 

у 1923 р. для Катеринославської партійної організації був характерний елемент 

злочинності серед членів партії, частина з яких була пов’язана з місцевим 

політичним і кримінальним бандитизмом, незважаючи на те, що Губком 

неодноразово здійснював заходи щодо самоочистки партії
320

. У Катеринославі 

спостерігалася недисциплінованість членів партії, серед яких популярності 

набули азартні ігри у карти. 

                                                 
317

 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 661, арк. 48. 
318

 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1278, арк. 9, 11. 
319

 Там само, арк. 64. 
320

 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1690, арк. 12. 



 

 

142 

 

Поширення злочинності і масштабних розтрат державних коштів 

представниками влади змусило 19 жовтня 1923 р. секретаря ЦК КП(б)У  

В. Молотова затвердити циркуляр № 58 “Про боротьбу з марнотратством, 

злочинним використанням службового становища членами комуністичної 

партії”. У зазначеному документі заможним членам партії рекомендувалося 

передати у розпорядження держави власні автомобілі та підводи, 

констатувалася необхідність посилення боротьби з алкоголізмом, 

відвідуваннями партійцями ресторанів, садів із спиртними напоями, місць 

азартних ігор, що часто супроводжувалося хабарництвом та іншими 

злочинними діями серед чиновників
321

. 

Досить інтенсивно у період НЕПу відбувався процес криміналізації  

органів міліції УСРР. 18 вересня 1922 р. начальник Кримінального розшуку 

республіки Михайлов наголошував на гострій необхідності завоювання 

симпатій і підвищення авторитету органів правопорядку серед широких верств 

населення шляхом перегляду усього особового складу міліції з метою 

звільнення непрацездатних, злочинних і корисливих елементів
322

. 

Незважаючи на це, відповідно до меморандуму від 21 листопада 1925 р. 

заступника голови ДПУ УСРР Карлсона, протягом декількох років хабарництво 

у Київській губміськміліції пустило глибоке коріння, поступово набуло 

буденний вигляд і було побудоване на системі посадової залежності. Система 

будувалася зверху донизу – до останнього міліціонера. Хабарі йшли від 

молодшого до старшого співробітника міліції. Розгалужена система 

хабарництва у Київській міліції існувала з 1922 р. і покривалася й 

заохочувалася авторитетним керівником – начальником адмінвідділу і 

губміськміліції Коваленком, а також його помічником Фрадьком. Ці особи 

змушували усіх начальників районів систематично постачати їм продукти, 

предмети розкоші, гроші, речі та ін. Також була встановлена традиція 

підношення підлеглими “дарунків” дружинам керівників міліції. Той 
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начальник, який краще “задобрював” дружин вищого керівництва, отримував 

посаду у прибуткових районах Києва. Непокірних одразу звільняли зі служби. 

Тероризовані міліцією купці міста відносилися до хабарів як до законних 

податків. Міліцейський апарат отримував ці хабарі зовсім відкрито, не 

побоюючись покарання. У 1923 р. Фрадько запросив усіх підлеглих районних 

начальників міліції, запропонувавши зібрати кошти йому на подарунок у 

вигляді трьох золотих годинників із написом: “От благодарного комсостава 

Киевской милиции”
323

.   

Наприкінці 1922 р. начальником Подільського району Київської міської 

міліції було призначено члена КП(б)У Менабде, котрий швидко освоїв систему 

місцевого хабарництва. Період його начальства відомий як час нестерпного 

терору. У всіх магазинах та ринках району у великій кількості незаконно 

вилучалися товари
324

. Будь-яка дрібна неточність у виконанні вказівок Менабде 

супроводжувалася великими штрафами для торговців. Під час слідства 

Менабде заявив: “Я собі не уявляю слідчого, який взяв би ручку і перо і взагалі 

щось би зробив, хоча і по своєму службовому обов’язку, без хабара, оскільки 

щоб задовольнити вимогу вищого керівництва, я повинен був би десь це 

узяти…”
325

. 

Протягом 1923 – 1924 рр. начальник міліції Мелітопольського округу  

К. Олейніков підтримував зв’язки з циганами-конокрадами, купляв у останніх 

викрадених коней за заниженими цінами, а різницю присвоював собі
326

. Також 

у взаємодії з катеринославськими торговцями Альпертом і Ашкенезі Олейніков 

з метою власної наживи ініціював виготовлення обмундирування для міліції з 

неякісних матеріалів.  

У першій половині 1920-х рр. спостерігався також сплеск кримінальної 

злочинності серед працівників судових установ УСРР. Зокрема, 20 листопада 

1924 р. перший секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг направив листа на адресу  
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ЦК РКП(б), у якому інформував про затримання правоохоронцями 9 з 13 

народних суддів-комуністів м. Харків за хабарництво. Усього було затримано 

по вказаним справам 52 особи, у тому числі співучасників та підпільних 

адвокатів. При цьому Е. Квірінг зазначав: “Я думаю, что это факт 

исключительной важности. Если дошло до того, что в столичном городе 

коммунисты-судьи почти все взяточники, а что же делается в глубоких углах? 

Надо серьезно поставить вопрос: почему возможно и на чем рождается такое 

навальное взяточничество – и не у нас, конечно, только на Украине, а во всем 

Союзе. Я думаю, что главное условие – это материальная необеспеченность и 

низкий культурный уровень наших низовых работников. Члены ЦК должны 

знать, что эти судьи получали 80-90 рублей в месяц, а до этого – 40-50 рублей. 

Как можно жить с семьей в Харькове на такое жалование”
327

. 

У ході слідства правоохоронними органами було встановлено, що у 

Старобільському округу народний суддя-комуніст Безкарський довгий час 

отримував хабарі у вигляді самогону за необґрунтовані вироки. На його 

дільниці було викрадено 230 цивільних та кримінальних справ
328

. 

У 1924 р. була порушена кримінальна справа проти судді народного суду 

Білоцерківського округу, члена компартії Пригари і всього складу суду щодо 

винесення необґрунтованих вироків (ст. 111 КК УСРР), вимагання хабарів  

з селян (ст. 114), присвоєння речових доказів та складання фіктивних вироків  

(ст. 116). Наприклад, слідством було встановлено, що селянка н.п. Ольшаниця 

Боровченко прожила з селянином 15 років у цивільному шлюбі і мала від нього 

трьох дітей. Чоловік її покинув, після чого Боровченко подала до суду позов з 

вимогою стягнути з колишнього чоловіка аліменти і дала хабар Пригарі у 

вигляді поросяти
329

. 

За іншою справою одна сторона (чоловік) запропонував Пригарі хабара 

на суму 100 руб. золотом, інша сторона (жінка) запропонувала себе, після чого 
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суддя погодився на останній варіант. Пригара оголосив перерву у судовому 

засіданні і цинічно повів жінку до нарадчої кімнати для статевого контакту. 

Після цього він вийшов з кімнати у гарному настрої і сказав у голос: “Хороша 

баба!”
330

.  

З середини 1920-х рр. доволі складно віднайти інформацію, яка б 

об’єктивно відображала масштаби поширення злочинності серед членів 

КП(б)У. Відомо, що у 1923 і 1925 рр. всередині партії проводилися “чистки”, 

що обумовлювалося, серед іншого, високим рівнем злочинності у її середовищі.  

Водночас щодо аморальних та злочинних проявів поведінки деяких 

партійців видається цікавим лист начальника міліції Старобільського округу 

Донецької губернії, написаний улітку 1925 р. й адресований у Політбюро ЦК 

КП(б)У та Старобільському окружному прокурору. Він так описує 

неподобства, які чинилися в окрузі: “...Заступник голови окрвиконкому Нілов 

одержує 125 рублів жалування, влаштував свою дружину на роботу в 

окрвиконком на 60 рублів, дітей в них немає. А в окрузі багато безробітних, 

яким потрібні гроші і в яких є діти... Голова окрвиконкому Пучков та колишній 

начальник ДПУ Новицький поїхали на полювання. Добряче випивши та 

повертаючись додому, відкрили стрільбу. Селяни, що їхали по дорозі  

(5 підвод), кинули коней та повтікали в ліс, думаючи, що то банда... Колишній 

голова окрвиконкому Цюпак на честь свого від’їзду влаштував бенкет, де 

перепилися до такого стану (40 осіб), що міліція була змушена розносити всіх 

відповідальних працівників округу та районних представників по квартирах, 

частина з них валялася по тротуарах та була підібрана сторонньою 

публікою”
331

. З приписки цього листа також випливає, що подібні випадки вже 

траплялись на Півдні України. 

На початку 1925 р. громадянка передмістя Полтави К. Левченко 

звернулася зі скаргою до Народного комісаріату юстиції щодо побиття її 
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чоловіка представниками Полтавського ДПУ з метою отримання неправдивих 

свідчень про нерозкриту крадіжку. При цьому вказана справа штучно 

затягувалася і її чоловіка необґрунтовано довго тримали у в’язниці
332

. 

У період НЕПу представники влади досить активно втягувалися  

у злочинні контрабандні схеми. Так, влітку 1925 р. прокурор НКЮ 

Макотинський, виїхавши до м. Новоград Волинської губернії, застав із 

контрабандою начальника 2-ї опергрупи міста та заарештував його. Дізнання 

встановило, що до організації масштабної контрабандної схеми були залучені 

керівники прикордонної частини Волинського губернського відділу ДПУ 

(зокрема, начальник Римський та його заступник Кузенко). Контрабандисти 

мали широкі зв’язки за межами Волинської губернії – у містах Київ, Житомир, 

Проскурів. Чиновники надавали кошти контрабандистам у вигляді кредитів, 

сприяли їм у вирішенні проблем з низовими правоохоронцями, переправляли 

до Польщі осіб, які розшукувалися за злочини. Контрабанда часто доставлялася 

на квартиру співробітника київського губвідділу ДПУ Сталіна. При цьому глава 

комісії з дослідження прикордонної зони УСРР Полуян намагався тиснути на 

прокуратуру НКЮ республіки з метою приховання зазначеної контрабандної 

схеми, що вказує на його причетність до цих злочинних дій
333

.  

При цьому ЦК КП(б)У неодноразово вдавався до тиску на представників 

тогочасних друкованих органів з метою недопущення розміщення у газеті 

“Коммунист” статей стосовно злочинів, що вчинялися відповідальними 

працівниками партії, під страхом кримінального покарання авторів відповідних 

статей
334

. 

За даними органів міліції, протягом другої половини 1920-х рр. відбулося 

зростання кількості службових злочинів. Так, у 1925/1926 економічному році 
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частка службових злочинів складала 7,3% від загальної кількості злочинів,  

у 1926/1927 р. – 7,7%, у 1927/1928 р. – 8,7%
335

. 

19 лютого 1926 р. Центральна Контрольна Комісія ВКП(б) у одному  

зі своїх листів обґрунтовувала необхідність посилення покарання винних 

радянських чиновників, особливо працівників ревізійних комісій,  

у розкраданнях та марнотратстві у кооперації. Водночас у лютому 1926 р. 

Центральна Контрольна Комісія КП(б)У була змушена констатувати зростання 

кількості випадків невиконання рішень місцевих контрольних комісій щодо 

переміщення “недобропорядних” співробітників партії з відповідальних на 

низові посади
336

. При цьому серед “хворобливих” явищ у партосередках 

називалися такі: хабарництво, перевищення службових повноважень, 

марнотратство у кооперативах і радгоспах, заборгованість перед ними, грубе 

поводження з селянами та алкоголізм.   

За даними прокуратури НКЮ УСРР, на початку 1926 р. у с. Борове Ново-

Астраханського району органи правопорядку затримали секретаря та голову 

сільського осередку партії за “кришування” місцевих кримінальних елементів. 

При цьому апарат міліції був абсолютно не прилаштований до протидії такого 

роду злочинності
337

. 

Протягом 1925 – 1928 рр. відбувалося зростання рівня злочинності і серед 

самих працівників міліції (див. Додаток А, табл. 6). У 1926 р. було проведено 

“чистку” серед рядів міліції
338

, але ситуація кардинально не змінилась і частка 

міліціонерів, котрі здійснили злочинні діяння, поступово зростала до 1928 р., 

часу проведення нової “чистки”. Серед видів злочинів помітно збільшилася 

кількість випадків зловживання владою та побиття заарештованих, тоді як 

незаконного присвоєння майна, марнотратства, хабарництва – зменшилася  

у 1926 р. та поступово зростала у наступні роки. Це також пояснюється 

“чистками” та перевірками діяльності органів міліції. Вказане переконливо 
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засвідчує, що злочинність у досліджуваний період була в достатній мірі 

поширена навіть серед тих представників держави, які мали уособлювати закон 

та справедливість. Крім того, протягом періоду НЕПу у звітах про діяльність 

політінспекції Главміліції УСРР неодноразово піднімалося питання про 

боротьбу з алкоголізмом серед працівників міліції
339

. 

За даними полтавського окрпрокурора, у 1925 р. у с. Кобиляки на 

Полтавщині місцеві правоохоронці при затриманні підозрюваних застосовували 

до них грубу силу. Стверджувалося, що “при допитах підозрюваних 

відродилися катування часів Інквізиції” – правоохоронці загортали пальці ніг 

затриманих у вату, обливали бензином і підпалювали, били шомполами по 

п’ятам і всьому тілу до тих пір, поки хребет підозрюваного не починав 

хрустіти
340

. Існує також достатньо свідчень про часте побиття міліцією 

Київської губернії на базарах селян, які скаржилися на свавілля з боку 

правоохоронців начальникам міліції або у райвиконкоми
341

. 

Протягом 1920-х рр. партійні працівники регулярно втручалися у 

діяльність правоохоронних органів УСРР, що значно знижувало ефективність 

та неупередженість їхнього функціонування. Так, Народний комісаріат юстиції 

УСРР 26 липня 1927 р. направив листа на адресу ЦК КП(б)У, в якому 

констатував масштабний тиск окружних парткомів на судово-слідчі та 

прокурорські органи, передусім, з метою ухвалення “потрібних” місцевим 

партійцям рішень по певним кримінальним справам
342

. Також наголошувалося 

на зростанні проблем порушення прав підсудних, бюрократизму у судовій 

системі та безкарності членів партії. 

У ході ревізії судових установ Херсонщини НКЮ УСРР влітку 1927 р. 

були встановлені факти грубого втручання партійних осередків у діяльність 

суду. Зокрема, у серпні 1926 р. окрпрокурор Овчинкін отримав заяву від 

заарештованої жінки щодо її побиття агентом розшуку Сигаловичем. Медогляд 
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і попереднє слідство підтвердили цей факт. Проте коли справа розглядалася у 

суді, секретар окрпарткому Сапов викликав до свого службового приміщення 

головуючого у суді Тихановича, окрпрокурора та голову окрсуду, після чого 

суд прийняв рішення застосувати щодо Сигаловича умовне покарання
343

. 

Вказаний вид покарання також активно застосовувався в УСРР з середини 

1920-х рр. щодо звинувачених у безгосподарності керівників та матеріально 

відповідальних осіб на підприємствах
344

. 

Не спостерігалося задеклароване більшовиками підвищення моральності 

представників влади і наприкінці НЕПу. Наприклад, за даними прокуратури 

УСРР, у 1927 – 1928 рр. керівники Союзу радянського комунального 

господарства м. Іллічівськ регулярно влаштовували “п’яні куртажі”, які часто 

закінчувалися оргіями і бійками. Вказані куртажі із безробітними жінками 

відбувалися у будинку відпочинку на очах у робітників. Увесь обслуговуючий 

штат був підібраний таким чином, щоб обслуговувати забаганки 

“господарів”
345

.  

Численні факти поширення кримінальної злочинності серед 

представників радянської влади, у тому числі правоохоронних і судових 

органів, підтверджують масштабну криміналізацію радянського 

бюрократичного апарату у 1920-х рр., що підривало довіру населення до влади  

і суттєво знижувало ефективність діяльності останньої. 

3.2. Проблема алкоголізму у повсякденному житті населення 

Вживання алкогольних напоїв часто носить соціально-культурний та 

національний характер, виступаючи невід’ємною складовою повсякденного 

життя соціуму. Реальність вказаного твердження можна прослідкувати на 

прикладі українського народу, в історії якого існують традиції та звичаї, 
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пов’язані з алкогольним супроводом таких важливих подій, як поминки на 

похоронах, весілля, свята, особисті або колективні успіхи та невдачі тощо.  

Термін “алкоголізм” застосовується у широкому розумінні цього слова і  

у вузькому, медичному. Коли мова йде про алкоголізм у широкому розумінні, 

слід розуміти сукупність усіх негативних наслідків від зловживання спиртними 

напоями для здоров’я людей, їх побуту, соціального оточення та ін. У вузькому, 

медичному розумінні, алкоголізм – це захворювання, що обумовлюється 

систематичним зловживанням спиртними напоями
346

. При цьому різницю між 

пияком і алкоголіком найкраще підкреслює старе французьке прислів’я: “пияк 

міг би перестати пити, якби хотів – алкоголік хотів би перестати пити, якби 

міг”
347

. 

Споживання спиртних напоїв перетворюється на соціальну аномалію, 

коли в силу певних обставин виходить за межі суспільних норм.  Причому ці 

межі можуть і не перевищуватися, що ускладнює розуміння проблеми.  

Так, згідно з результатами соціологічних досліджень, проведених у 80-х рр.  

XX ст. серед дорослого населення СРСР,  на алкоголізм страждало 4% всіх 

опитаних, рівно стільки ж взагалі не вживали спиртного, тоді як переважна 

більшість опитаних вживали алкогольні напої у помірній кількості
348

. 

Виходило, що абсолютне невживання алкоголю теж було аномалією.  

Але остання не мала деструктивних наслідків та зв’язку з іншими соціальними 

аномаліями, тому не привертала увагу дослідників. 

Особи, які мають стійку залежність від надмірного вживання алкоголю,  

є нерентабельними в економічному плані робітниками і страждають на фізичні 

вади, являють собою тягар для загального суспільного розвитку. Також вони 
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створюють багато незручностей членам своїх сімей, мають підвищену 

схильність до скоєння злочинів та інших правопорушень, становлячи, таким 

чином, групу ризику, справжню соціальну проблему, розв’язання якої потребує 

неабияких зусиль. Як зазначалося вище, алкоголізм тісно пов’язаний з усіма 

іншими видами соціальних аномалій, є своєрідною сполучною ланкою між 

ними.  

Протягом другої половини XIX – першої половини XX ст. відбувся різкий 

стрибок у кількісних показниках вживання алкоголю в усіх європейських 

державах. Це пояснюється бурхливим розвитком економічних відносин, 

розшаруванням населення, зростанням соціальної мобільності та руйнуванням 

залишків патріархального укладу життя мільйонів людей. Алкоголізм, ставши 

масовим явищем, одразу породив намагання держави та громадськості 

протидіяти цій проблемі. Лікарі та науковці, учасники антиалкогольних рухів 

почали досліджувати кількісні показники алкоголізму, намагаючись виявити 

закономірності у динаміці та сприятливе середовище розповсюдження даного 

виду соціальних аномалій.  

Західноєвропейські соціологи розглядали алкоголізм як форму соціальної 

девіації, а його коріння вбачали у відчуженні особистості, невизнанні нею 

усталених норм та суспільних відносин, невдоволенні своїм особистим, 

побутовим, громадським, політичним становищем тощо
349

. Натомість у 

Радянському Союзі домінуючою була думка, відповідно до якої причини 

алкоголізму тісно пов’язані з капіталістичними відносинами, які ставлять 

більшість людей у несправедливе становище та під дією яких особа піддається 

жорсткій експлуатації. Після більшовицької революції пияцтво почало 

розглядатись як “рецидив” та пережиток капіталізму. Передбачалося, що з 
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подальшою розбудовою соціалізму більшість соціальних аномалій зникне 

назавжди
350

.  

Більшовики зіштовхнулися з “алкогольною проблемою” ще наприкінці  

1917 р., коли у Петрограді відбулися масштабні винні погроми. Уряд  

В. Леніна швидко впорався з ними. Значно тяжче було сформувати цілісну 

концепцію алкогольної політики в новій державі.  

В Україні у цей час також прокотилася хвиля погромів винних складів, 

пияцтво набуло небачених до того розмахів. Так, наприкінці 1917 р. в Одесі 

почалися масові погроми магазинів та винних складів. Штурм коньячного 

заводу фірми “Шустова” виявився безуспішним. Проте чисельна група з 2 тис. 

мешканців околиць, солдат та злочинців грабували винні склади, заводи 

шампанського фірми “Ескуельсіор” на Бугаївці (всього було розграбовано 400 

тисяч пляшок шампанського)
351

. Все почалося з того, що солдати, казарми яких 

знаходилися поряд з винними складами, влаштували підкоп та почали пити 

шампанське, а залишки алкоголю продали. Звістка про цей інцидент швидко 

поширилася містом. Натовп почав брати в облогу склади. Охоронці через 

пристрасть до спиртного не чинили значного спротиву. Невдовзі сп’янілі групи 

людей вирушили у центр Одеси, громлячи все на своєму шляху, але за 

допомогою збройних загонів їх вдалося розігнати. 

Драматизм, пов’язаний із пристрастю до вживання алкоголю та 

боротьбою з ним можемо прослідкувати за спогадами Павла Скоропадського. 

Описуючи свої спроби у кінці 1917 р. приборкати погроми та безчинства, які 

вчинялися солдатами та місцевим населенням на Поділлі, Скоропадський 

зазначав: “На моє нещастя, корпус [авт. – 2-й Гвардійський] займав район, де 

заводське виробництво спирту процвітало... Я, бажаючи попередити 
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неподобство, наказав випустити спирт. Робилося це з відома командуючого 

армією. Але тут-таки і почалось неподобство: коли спирт випускався, байдуже 

куди, в ріку, у гнойову купу, все місцеве населення кидалося з відрами й 

умудрялося діставати спирт, але в якому вигляді! Втім, для них це було 

байдуже. Розставлялися караули, але рідко який з них був на висоті 

положення”
352

.  

Отже, під час революційних подій алкоголізм став масштабною 

проблемою. Ситуація ще більше ускладнювалася через те, що з початку Першої 

світової війни внаслідок припинення продажу спиртних напоїв в Російській 

імперії, їх запаси становили 70 млн. відер. Але згодом значна частина запасів 

була розграбована
353

.  

Як зазначалося вище, політика більшовиків у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв у 1920-х рр. включала в себе два періоди. У 1921 –  

1925 рр. влада проводила боротьбу з виробництвом та продажем алкогольних 

напоїв, проте з 1923 р. було дозволено торгувати напоями середньої міцності. 

Другий період тривав протягом 1925 – 1929 рр. і був обумовлений дією 

державної монополії на виробництво спиртних напоїв.  

В Україні перший період почався з введення у дію “сухого закону” 

(серпень 1920 р.), за порушення якого передбачалося покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією всього майна
354

.  

За умови відсутності у продажі спиртних напоїв пияцтво, яке по суті 

нікуди не зникло, стимулювало розвиток самогоноваріння. У середньому одне 

селянське господарство витрачало щороку на самогон до 10 пудів борошна
355

. 
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Згідно результатів опитування, проведеного Держспиртом улітку 1923 р., 

чисельність селянських господарств, які виробляли самогон, складала 10% від 

загальної їх кількості
356

. 

Правоохоронні органи у 1922 – 1924 рр. констатували стрімке зростання 

масштабів самогоноваріння на загальносоюзному рівні (див. Додаток Б,  

табл. 1). Частка України в цих загальносоюзних показниках обсягів 

самогоноваріння відчутна, складаючи 4412 виявлені самогонні апарати  

у 1922 р.357. 

Під час голоду 1921 – 1923 рр. пиячити могли собі дозволити лише ті 

особи, які мали за що купити самогон або вживали його безкоштовно. Серед 

них найчастіше були відносно заможні громадяни та керівники, які 

використовували своє службове становище і пиячили за рахунок підлеглих та 

осіб, яких вони контролювали по службі. У цей період надзвичайно  

поширилося пияцтво на залізниці, де зловживали спиртним насамперед 

ревізори, котрі перевіряли роботу залізничних служб на різних станціях
358

. 

У 1921 р. Губком катеринославської організації КП(б)У висловлював 

занепокоєння зростанням алкоголізму серед державних посадовців та партійців, 

особливо під час виконання ними своїх службових обов’язків. У зв’язку з цим 

наголошувалося на необхідності здійснення спеціальної антиалкогольної 

агітації серед представників влади та партійців УСРР
359

. 

Під час заборони торгівлі спиртними напоями, намагаючись 

задовольнити потребу в алкоголі, населення робило це не тільки за допомогою 
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самогону, але і денатурату, лаку, політури, одеколону
360

, перетворюючи їх 

таким чином у предмети особистого споживання. Не дивно, що міліцією 

Донецької губернії були взяті під контроль підприємства, де виготовлялись 

одеколони
361

.  

Після прийняття КК 1922 р. та реформування системи правоохоронних 

органів боротьба з самогоноварінням посилилася. Лише на Харківщині за 

незаконне виробництво самогону протягом 1924 р. було притягнуто до 

відповідальності 1590 осіб
362

. Але селян не сильно лякала кримінальна 

відповідальність, вони намагалися проявити неабияку винахідливість, щоб бути 

непоміченими з боку правоохоронних органів під час виготовлення “зеленого 

змія”. У Харківській газеті “Коммунист” від 3 травня 1924 р. зазначалося: 

“Перед релігійними святами особливо активно розгортається самогоноваріння 

та продаж самогону. Інколи органи губміськміліції Харкова знаходять 

самогонні апарати разом з закваскою закопаними в глибоких ямах, зверху 

прикритих землею”
363

. 

Найбільш схильними до спивання серед усіх прошарків селянського 

населення були бідняки. Дотримуючись класового принципу, відповідно до 

якого незаможники вважалися головною опорою радянської влади на селі, з них 

брали символічні штрафи за проступки або правопорушення. З огляду на це, 

нерідко заможні селяни доручали виготовляти самогон саме біднякам, 

забезпечуючи їх сировиною. Платою за таку послугу найчастіше була частина 

виготовленого самогону
364

. 
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5 вересня 1924 р. у ході засідання Політбюро ЦК КП(б)У було прийнято 

рішення провести спеціальну вибіркову перевірку розвитку алкоголізму та 

продажу спиртних напоїв у робітничих клубах, пивних у робітничих районах,  

а також масштабів гоніння та споживання самогону в селах, що підтверджувало 

наявність тенденції до подальшої алкоголізації населення
365

. 

Зростання загальних економічних показників розвитку УСРР у другій 

половині 1920-х рр., зняття заборони на продаж спиртних напоїв сприяли 

дедалі більшому поширенню алкоголізму. Відносно цього періоду  

В. Бехтєрєв писав: “Широкою хвилею розлився по нашій країні алкоголізм. 

П’ють усі, кому не лінь: здорові та хворі, чоловіки та жінки, дорослі й діти”
366

. 

У жовтні 1925 р. робітники заводу ім. Леніна у м. Катеринослав 

направили статтю “П’яний бюджет” до редакції газети “Звезда”, у якій 

зазначалося: “У тому стані культурної і соціальної свідомості, в якому зараз 

знаходиться робітничий клас і селянство, зняття заборони на продаж спиртних 

напоїв матиме тільки негативні наслідки. Пити так, як уміють за кордоном, у 

нас не вміють. Особливо тепер з “голодовки” населення буде пропивати усе те, 

що заробляє. Монопольний продаж дешевої горілки – це крок назад від 

здобутків Жовтневої революції”
367

. 

Відповідно до підрахунків Центроспирту, у 1925/1926 економічному році 

лише селянське населення СРСР спожило 27,7 млн. відер 40-градусного 

самогону
368

. Це майже половина всього обсягу спирту (перерахованого у  

40 градусах), який накопичився у складах Російської імперії під час Першої 

світової війни
369

. 
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За приблизними підрахунками, протягом 1925/1926 економічного року 

один селянин витрачав на купівлю солі, цукру, чаю, ситцю, гасу та сірників  

3 крб. 60 коп., на купівлю тютюну та спиртних напоїв (разом з витратами на 

самогон) – 2 крб. 26 коп.
370

. Виходило, що 37% грошових витрат однієї особи 

припадали на купівлю тютюну та алкогольних напоїв.  

Проте найбільшими темпами після відміни “сухого закону” алкоголізм 

поширювався серед робітників. Вживання алкоголю робітниками з 1924 по 

1928 рр. збільшилось у 8 разів
371

. З середини 1920-х рр. для значної маси 

робітників місцем проведення дозвілля знову стала пивна, у якій була 

легалізована торгівля горілкою. Загалом у 1925/1926 економічному році на  

одного робітника припадало 4 літри спожитої горілки
372

, тоді як на одного 

селянина –  1,5 літра
373

.  

У вересні – жовтні  1928 р. Народний комісаріат охорони здоров’я провів 

опитування серед населення УСРР щодо грошових витрат на алкогольні напої. 

Якщо  врахувати середній рівень заробітної плати, який на той час становив  

30 – 35 крб., можна зробити такі висновки. Найбільша кількість опитаних осіб 

витрачали від 2 до 10 крб. в місяць на спиртні напої, тобто менше половини 

середньої заробітної плати. Найменша кількість осіб витрачали від 10 до 15 крб. 

Але більше за них виявилося осіб, котрі споживали спиртне на суму понад  

15 крб. (див. Додаток Б, табл. 2)
374

. Переважну більшість з них можна 

зарахувати до п’яниць або осіб, які мали пристрасть до спиртних напоїв. 

У значних обсягах алкогольні напої споживались у великих містах. За 

офіційними даними, протягом 1927/1928 економічного року на 
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Дніпропетровщині населенням було витрачено коштів на придбання горілки, 

вина та пива на суму 15,1 млн. крб., причому на м. Дніпропетровськ припадало 

6,6 млн. крб. з цієї суми. За ці ж роки на Дніпропетровщині витрати на 

культурно-соціальні потреби складали 8,1 млн. крб.
375

.  

Держава з кожним роком нарощувала обсяги виробництва спиртних 

напоїв (див. Додаток Б, табл. 3). Протягом 1927/1928 економічного року обсяг 

виробництва пива збільшився на 40%, горілки – у 10 разів у порівнянні з 

1924/1925 економічним роком. Станом на 1927 р. частка надходжень від 

продажу спиртних напоїв до держбюджету складала 12% (728 млн. крб.)
376

.  

Цінним джерелом для з’ясування питання про специфічні риси  

вживання алкоголю представниками різних національностей УСРР є результати 

опитувань, проведених Народним комісаріатом охорони здоров’я  

у 1928 р. Серед опитаних найбільше тих, хто не вживав алкоголь, було євреїв, 

найменше – росіян. Щодня найменше вживало алкоголь поляків, найбільше – 

українців. Найбільше від алкоголізму страждали росіяни, після них – українці, 

на третьому місці – євреї, найменше в стані запою було поляків  

(див. Додаток Б, табл. 4)
377

. Хоча у результатах опитувань може міститися 

відносна похибка, оскільки на рівні республіки подібне дослідження провести 

було складно, проте вони дають уявлення про схильність різних народностей до 

вживання алкоголю у досліджуваний період. 

У період НЕПу досить поширеним було вживання алкоголю серед 

підлітків та дітей, які у майбутньому могли бути потенційними алкоголіками.  

З числа досліджених у 1926 р. школярів виявилося, що 73% з них вживали пиво 

та вино, 44% – горілку, 20% – самогон. Ініціаторами споювання дітей нерідко 

виступали їхні батьки та рідні. Так, діти могли розпивати алкогольні напої 
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разом з батьком, матір’ю, обома батьками, зі знайомими та родичами, у дитячій 

компанії та наодинці. Інколи алкоголь починали вживати з дитинства –  

у віці 7-8 років
378

. 

На відміну від КК 1922 р., у КК УСРР в редакції 1927 р. виробництво 

самогону для особистих потреб не визнавалося суспільно небезпечним 

діянням
379

. Поступове підвищення ціни на горілку сприяло ще більшому 

поширенню самогоноваріння. Так, у другій половині 1920-х рр. найдешевша 

40-градусна горілка коштувала 1 крб. 15 коп. за 0, 5 л, а самогон – від 40 коп. до 

1 крб. Невисока ціна, проста технологія виготовлення робили самогон поза 

конкуренцією з горілкою
380

. Окрім сіл, виробництвом самогону все більше 

почали займатись у містах. Наприклад, за один лише тиждень травня 1926 р.  

у Катеринославі було виявлено 8 підпільних центрів з самогоноваріння
381

.  

У травні 1929 р. в Харкові відбулася Всеукраїнська конференція по 

боротьбі з алкоголізмом. В доповіді комітету антиалкогольного товариства 

України зазначалося, що за 1926/1927 економічний рік на виготовлення 

самогону в цілому по країні було витрачено до 1 млн. пудів хлібу
382

. Офіційна 

статистика констатувала суттєве зростання алкоголізму в Україні: обсяги 

споживання  горілки  з  1,5  млн.  л  у  1924  р.  збільшились  до  89,5  млн.  л   

у 1928 р.
383

.  
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На цьому фоні у травні 1929 р. Київський райвиконком прийняв 

постанову “Про боротьбу з пияцтвом”, відповідно до якої заборонялося 

з’являтися сп’янілим у публічних місцях, розпивати спиртне на вулиці,  

у торговельних і промислових приміщеннях
384

. 

Наприкінці 1920-х рр. за ініціативи держави та громадськості було 

проведено ряд конференцій, змагань по боротьбі з алкоголізмом. Наприклад, 

восени 1929 р. проходило антиалкогольне змагання між Дніпропетровським та 

Одеським комітетами боротьби з алкоголізмом, яке полягало у створенні нових 

осередків товариств, агітпунктів для боротьби з алкоголізмом, 

протиалкогольних кутків у житлових кооперативах, формуванні тверезих 

дружин тощо
385

. Водночас обсяги виробництва горілки не скорочувалися через 

значні надходження коштів до держбюджету від її продажу. Тому подібні 

заходи мали переважно декларативний характер та суттєво не впливали на 

зменшення масштабів цієї соціальної аномалії.  

3.3. Поширення проституції в період НЕПу 

Проституція як суспільне явище має давнє коріння. У вітчизняній науці 

чіткого визначення поняття “проституція” та сталого нормативно-правового 

підходу до найдавнішої професії людства не сформувалося, що іноді породжує 

неоднозначні оцінки вказаного явища до сьогодні. За загальними ознаками 

термін “проституція” можна детермінувати як регулярний або тимчасовий 

вступ у статеві контакти, не заснований на особистих вподобаннях та симпатіях 

з метою отримання грошової винагороди або будь-якої іншої вигоди. 

Торгівля жіночим тілом, яка засуджується суспільною мораллю,  

в історичному розвитку набувала різноманітні форми, видозмінювалася під 
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дією існуючих соціальних норм або укорінених ідей
386

. Проституції майже 

скрізь і всюди вдавалося відстояти своє “право на громадянство”
387

.  

В українському суспільстві проституція завжди розцінювалася 

здебільшого як соціальна аномалія, а повії та їхні клієнти піддавалися 

громадському осуду. Під впливом християнських традицій статевим стосункам 

між чоловіком і жінкою надавалося сакральне, утаємничене значення. До 

“великих реформ” 60-х  рр. XIX ст. у Російській імперії зайняття проституцією 

розцінювалось як кримінальний злочин, проте і в подальшому жорстка 

регламентація цієї “професії” та громадська думка про неї мало у чому 

змінилися. 

На початку 1920-х рр. проституція набула специфічних рис. Головною 

причиною зайняття проституцією в цей час була нужда, все нові лави дівчат та 

жіноцтва з різних верств населення починали вдаватися до торгівлі своїм тілом. 

Ця тенденція найбільш яскраво прослідковувалася під час голоду  

1921 – 1923 рр. В одному з архівних документів по Одеській губернії 

зазначалося: “Жінки, виходячи на вулицю, тинялися від одного кварталу до 

іншого і відкрито пропонували себе за фунт хліба. Ловили ситих чоловіків, 

оточували їх і благали взяти з собою – за одну лише їжу”
388

.  

Згідно докладу професора Єлістратова, озвученого у 1920 р., близько 70% 

повій раніше займалися самостійною наполегливою працею, проте заробітку 

часто не вистачало навіть на їжу. Відтак, частина жіноцтва, передусім під дією 

об’єктивних обставин, перетворилася на “машинку для задоволення людських 

бажань”. При цьому замовляли повій здебільшого представники 

привілейованих класів (влада), купці, офіцери, робітники і студенти
389

. 
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Зростанню масштабів проституції у новій державі сприяла також 

законодавча безкарність повій. Так, 23 лютого 1921 р. Центральна комісія  

по боротьбі з проституцією повідомляла, що затримані повії направлялися до 

райміліції або народних судів, проте у більшості випадків звільнялися  

від будь-якої відповідальності
390

.  

Нова економічна політика змінила риси проституції та надала цій 

соціальній аномалії потужний імпульс для розвитку. Відновлення товарно-

грошових відносин, приватної власності у сфері послуг, малого та середнього 

бізнесу, поява “непманів” – нового прошарку населення, задіяного у сфері 

підприємництва, посередницьких операцій, зростання матеріального добробуту 

населення – все це стимулювало розвиток проституції та бажання швидко 

заробити за допомогою неї гроші.  

19 вересня 1921 р. у своєму протоколі засідання Центральна комісія по 

боротьбі з проституцією наголошувала на відсутності єдиного державного 

підходу до явища проституції, констатувала зростання масштабів цієї 

соціальної аномалії на фоні безробіття, безпритульності та недосконалої 

системи охорони материнства і жіноцтва, а також наявність в УСРР значної 

кількості підпільних притонів (як правило, у складі 3-5 повій і “доброї 

господині”)
391

. Водночас у липні 1922 р. начальник міліції УСРР Федоров 

наказав припинити масові облави на повій з боку правоохоронних органів
392

. 

З початком НЕПу особи, які займалися звідництвом, у нелегальному 

статусі продовжували заробляти на цій справі гроші. Статистичні дані 

підтверджують, що, попри значний ризик бути поміченими та затриманими 

правоохоронними органами, організатори сексуального бізнесу ставали  

охочими заробити “швидкі гроші”. Наприклад, в Одесі у 1923 р. було 

зареєстровано 54 притони розпусти, з них 23 – у готелях і 9 – в апартаментах, 
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тобто всього 60%, а решта 40% розміщувалися у квартирах
393

. При цьому 

правоохоронні органи виявляли переважно притони розпусти, тоді як квартирна 

проституція залишалася фактично безкарною.  

Організаторів притонів розпусти не лякали і приклади засуджень за 

подібну злочинну діяльність їхніх родичів і близьких. Так, 6 квітня 1924 р. у 

харківському готелі “Батум”, який знаходився за адресою: Нетечетська 

набережна, буд. 9, було виявлено притон розпусти. Внаслідок оперативних дій 

правоохоронних органів з’ясувалося, що готель належав громадянину 

Канчінашвілі. На час затримання останнього, його жінка вже відбувала 

покарання за притоноутримування
394

. До 1925 р. кількість притонів розпусти 

зростала. Згідно з офіційною статистикою НКВС, в СРСР у 1924 р. було 

порушено 2256 кримінальних справ по фактам звідництва та організації 

притонів розпусти, у 1925 р. – 2987 справ
395

.   

Жінки, які займаються торгівлею свого тіла, як правило, мають потребу в 

засобах, які б зменшували їх огиду, надавали їм веселості, пригнічували 

меланхолічний настрій. Тому серед повій у 1920-х рр. були наркоманки,  

які вживали хлоралгідрат, опіум, гашиш, морфін, кокаїн, ефір, героїн та інші 

наркотики
396

. 

 Ще у XIX ст. в Російській імперії з’явилися морфіністи, ефіромани, курці 

гашишу. В той час морфій почав користуватися значною популярністю. 

Напередодні Першої світової війни на територію Російської імперії почав 

проникати кокаїн
397

. Слід також враховувати, що на війні при пораненнях 
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застосовували морфій, що теж могло призвести до звикання. У разі закриття 

приватних аптек під час політики “воєнного комунізму”, їх власники 

намагалися збути медикаменти, які часто потрапляли до рук наркоманів. У роки 

НЕПу наркотичні речовини поширювалися в контексті вільної торгівлі. Але 

вже до 1928 р. обсяги вживання наркотиків знизилися. Це частково можна 

пояснити згортанням НЕПу, коли був посилений митний контроль. 

Більшість повій починали вживати наркотичні речовини після початку 

своєї нової “кар’єри”. Основними мотивами вживання наркотичних речовин у 

таких жінок був пошук засобів до забуття моральних почуттів, штучне 

збудження,  наслідування інших, примус “гостей”, фізичний біль та ін.
398

. 

Крім того, дослідження науковців та соціологічні опитування у 1924 р. 

підтверджували, що від 32 % до 78 % повій страждали на алкоголізм
399

. 

 Через відсутність об’єктивних даних по масштабам проституції в 

округах, губерніях та УСРР у цілому, можна прослідкувати рівень поширення 

цієї соціальної аномалії за відомостями про венеричні захворювання. 

Враховуючи, що такий аналіз пов’язаний з опосередкованими показниками – 

венеричними захворюваннями, – отримані результати є відносними. Проте вони 

можуть суттєво розширити уявлення про тогочасні масштаби проституції.  

У 20-х рр. XX ст. повія через 2-3 роки після початку зайняття 

проституцією, як правило, заражалася трипером (гонореєю), часто – сифілісом. 

Той факт, що повії майже ніколи не мали дітей, пояснюється значним 

розповсюдженням серед них хронічної гонореї, частково – практикою 

абортів
400

.  

Чоловіки могли заразитися венеричними захворюваннями від дружини, 

співмешканки, нареченої, знайомої, незнайомої жінки, повії. При цьому від 
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останньої зараження відбувалося найчастіше. Зараження чоловіків венеричними 

захворюваннями відбувалося переважно у гуртожитках, власних домівках, 

помешканнях жінок, знайомих, у готелях, притонах та домах побачень, у банях, 

під відкритим небом
401

. У результаті проведення досліджень у 1920-х рр. було 

з’ясовано, що в середньому 40-50% осіб, які зверталися до вендиспансерів для 

лікування, заражалися внаслідок статевих контактів з повіями
402

. У інших 

випадках венеричні захворювання розповсюджувалися на побутовому рівні, 

при народженні, шляхом переливання крові.  

Під час аналізу масштабів проституції за рівнем поширення венеричних 

захворювань слід враховувати, що час від часу, особливо на півдні України, 

через сплеск побутових заражень сифілісом у населених пунктах виникали 

епідемії цього захворювання. Наприклад, наприкінці 1926 р. населення  

с. Григор’ївки Скадовського району Херсонської округи на 95% було вражене 

сифілісом
403

. Вказане дещо ускладнює подібний аналіз.  

Протягом січня-лютого 1924 р. на Київщині та Луганщині кількість 

венеричних захворювань помітно зросла, передусім, серед чоловічного 

населення (див. Додаток В, табл. 1)
404

. Частка жінок серед хворих насправді 

була значно більшою у порівнянні з офіційною статистикою. Але явка до 

вендиспансерів у 1920-х рр. ґрунтувалася на добровільній основі. Повії часто 

намагались ухилитися від реєстрації (взяття на облік) та обов’язкового 

лікування при захворюванні, оскільки це зобов’язувало їх постійно з’являтися 

на огляд та привертало увагу з боку міліції, спричинювало тривалу перерву  

в їх “професійній діяльності”, залишаючи без заробітку
405

.  
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Серед видів венеричних захворювань у той час переважали сифіліс та 

гонорея (трипер). М’який шанкр (м’якець) у першій третині 1920-х рр. ще не 

набув значного поширення і фіксувався у невеликій кількості. Ця хвороба 

набула більших масштабів тільки з 1924 р.  

Динамічне зростання венеричних захворювань простежується протягом 

відносно короткого терміну і на рівні окремих міст. Так, протягом серпня  

1924 р. у м. Київ венерологічний диспансер відвідало 15439 осіб, а протягом 

жовтня того ж року – 19756 осіб
406

. 

За рівнем поширення венеричних захворювань по губерніям на першому 

місці була Одеська, де протягом вересня 1923 – вересня 1924 рр. до венеричних 

диспансерів з захворюваннями зверталися 239823 рази, на 62210 більше, ніж це 

було у Київській
407

. Вказане пояснюється не тільки тим, що у південному 

регіоні УСРР існували більш сприятливі умови для поширення венеричних 

захворювань на побутовому рівні, а й значним розповсюдженням проституції 

саме у великих портових містах, серед яких у цьому відношенні особливо 

вирізнялася Одеса.  

Навіть тогочасні одеські органи влади та медичні установи не 

приховували проблеми проституції. У повідомленні Одеської округової 

інспекції охорони здоров’я до Народного комісаріату охорони здоров’я від  

31.10.1925 р. містяться рідкісні та цінні для вивчення проблеми проституції у 

1920-х рр. відомості. За підрахунками працівників адмінапарату, в Одесі на час 

відправлення повідомлення знаходилося 4000 повій, але фактичного матеріалу 

для точних даних у них було недостатньо. Далі зазначалося таке: “Наявність 

дитячої проституції підтверджена низкою випадків лікування малолітніх дівчат 

від венеричних захворювань, які ті отримали внаслідок зайняття проституцією. 

На II Загальноспілковому з’їзді по боротьбі з венеричними захворюваннями 
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була представлена спеціальна доповідь лікаря Дизик, яка навела 26 випадків 

дитячої проституції в м. Одеса, але реальна їх кількість була значно більшою
408

. 

На підставі ст. 171 КК УСРР (відповідальність за утримання притонів 

розпусти, звідництво, вербування жінок для занять проституцією) 

прокуратурою Одеси було передано до суду 19 справ і 25 обвинувачених у  

1923 р., 16 справ і 30 обвинувачених у 1924 р., 27 справ і 31 обвинуваченого  

у 1925 р. Серед осіб, які займалися звідництвом (“свашкуванням”) та 

притоноутримуванням, було 9 селян, 28 міщан, 5 робітників, 2 службовця,  

5 інших, 44 невідомих. Серед обвинувачених було 52 чоловіка, 34 жінки. До 

Відділу праці зверталось і було зареєстровано 197 повій. Майже половина їх 

припадала на 24-28 літній вік. Серед цих повій 105 були неодруженими, 66 – 

вдовами, 3 – одруженими, 4 – вагітними, 39 – у дитячому віці. До виходу на 

вулицю 69% повій працювали на фабриках і заводах, 14% – камерантками та 

хатніми прислугами, 11% – санітарками. Через неможливість надання роботи 

реєстрацію було припинено. Місцями зайняття проституцією були переважно 

міські майдани, парки, сади та навіть цвинтарі. Плата за повію в середньому 

становила нижче одного карбованця. Найчастіше платили за послуги повії  

50 коп., проте зустрічалась і нижча платня”
409

.    

Дані цитованого повідомлення демонструють, що звідництвом та 

утримуванням притонів розпусти займалися різні категорії населення за статтю 

та соціальною приналежністю – міщани, селяни, робітники. Це спростовує 

тогочасне офіційне положення про те, що заробляння на торгівлі жіночими 

ласками притаманне виключно “буржуазному” класу, під яким часто 

розглядали “непманів”. Гострою була проблема безробіття та неможливість її 

вирішення з боку держави, що являлося потужним чинником поширення 

проституції серед жінок. Також привертає увагу нездатність тогочасних 

державних органів відстежити точні дані стосовно рівня поширення 

проституції навіть у межах одного міста.  
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З середини 1925 р. кількість притонів розпусти зменшувалася через  

поступове їх викриття правоохоронними органами
410

.
 
Тому, наприклад, при 

порівнянні даних стосовно проституції за 1914 та 1925 рр. виявляється, що роль 

притонів як місць зараження венеричними захворюваннями у період НЕПу 

значно зменшилася, тоді як кількість заражень при статевому спілкуванні під 

відкритим небом (вулиця, бульвар, сад, ліс тощо), у помешканнях клієнтів-

чоловіків, під сходинками будівель та в автомобілях – збільшилася
411

. 

Крім того, у ході обстеження повій у 1913 р. в Києві виявилося, що  

у минулому з них служницями та нянями були 44%, працівницями ресторанів 

та кафе – 12%,  торговцями – 8%, робітницями – 6%
412

. Якщо порівнювати ці 

дані з повідомленням Одеської округової інспекції охорони здоров’я за  

1925 р., то виявляється, що переважна більшість повій середини 1920-х рр.  

у минулому були робітницями, тоді як у 1913 р. – служницями та нянями.  

Це вкотре демонструє зв’язок між проституцією та масовим жіночим 

безробіттям, яке існувало під час НЕПу. 

Станом на середину 1920-х рр. деякі повії у добре облаштованих 

притонах могли заробити за одну ніч до 40 крб.
413

. Проте переважна більшість 

повій заробляли мізерні кошти, отримуючи за одного клієнта близько 50 коп.
414

. 

Більшість жінок-повій перебували у злиденному становищі. Так, за даними 

соціологічних опитувань 1920-х рр., 38,6% повій в УСРР не мали свого житла, 

задовільно харчувалися лише 18%, близько 48% почали займатися 
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проституцією через тривале безробіття
415

. Наприклад, у Катеринославі станом 

на 1926 р. з понад 15 тис. безробітних половину складали жінки
416

.  

Поширення проституції відбувалося не тільки у містах, але і в селах. У 

ході дослідження с. Терешковки Сумської округи у жовтні 1925 р. було 

оглянуто 3488 осіб і виявлено 45 хворих на сифіліс. З них було 27 чоловіків та 

18 жінок. Під час опитування виявилося, що статевим шляхом заразилося  

7 чоловіків та 7 жінок. Серед хворих чоловіків, які заразилися статевим 

шляхом, 3 набули хворобу від повій, 3 – від селянських мешканок, 1 – не 

з’ясовано
417

. Отже, сифіліс у деяких селах у 1925 р. почав набувати міські риси, 

оскільки 33% хворих у дослідженому населеному пункті заразилися статевим 

шляхом, у інших випадках захворювання поширювалося на побутовому рівні.   

У 1926 – 1927 рр. в Харкові було проведено обстеження 177 повій. 

З’ясувалося, що серед них у віці 15-19 років були 27,7%, від 20 до 29 років –  

59%, старше 35 років – 4,5%. 76,3 % повій вживали наркотики. З загальної 

кількості обстежених повій неграмотних було 15,8%, малограмотних –  

37,8%, з нижчою освітою – 33,9%, з середньою освітою – 12,7%. Заміжніх  

було – 9%, незаміжніх – 15,9%, вдів – 13,6%, розлучених – 25,4%
418

. Як бачимо, 

проституція поширювалася на тлі примітивної культури міжособистісних 

взаємозв’язків, низької освіченості серед тих жінок, які займалися нею, на що 

вказує переважання безграмотних або малограмотних осіб серед досліджених 

повій. Вікові показники майже не змінилися у порівнянні з серединою  

1920-х рр.  

Повії часто підтримували зв’язки з кримінальним світом. Дослідження, 

здійснені комісіями у справах неповнолітніх, продемонстрували, що майже 
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кожна малолітня повія мала зв’язок з різного роду кримінальними злочинами. 

Повії часто працювали “наводчицями” або “хіпесницями”: перша обирала місце 

для крадіжки та підлаштовувала для цього обстановку, а друга приводила свого 

“гостя” до крадіжницького притону і давала змогу його пограбувати
419

. 

На показники проституції в період НЕПу значний вплив мали міграційні 

процеси. Наприклад, серед повій, обстежених у Харкові в 1926 – 1927 рр., 

приїжджі складали 64,4%, з яких 24,4% приїздили з губерній України, решта –

РРФСР та інших республік СРСР
420

.   

Інколи органи міліції намагалися використати повій для розшукової 

роботи, а притони розпусти – для боротьби зі злочинністю. Проте тісний 

зв’язок працівників міліції з повіями, як правило, не сприяв ефективній 

правоохоронній роботі, а на деяких працівників справляв негативний вплив, 

провокуючи їх до аморальних вчинків
421

.  

Серед клієнтів повій у 1920-х рр. були різні категорії чоловічого 

населення. Головним споживачем проституції були робітники. Економічні 

труднощі початку 1920-х рр. не дозволяли їм заповнити своє дозвілля 

розвагами з повіями. Але з поступовим зростанням їхнього добробуту ситуація 

змінювалася. Якщо у 1920 р., згідно з даними соціологічних опитувань,  

з повіями у статевий контакт вступало 43% робітників, то у 1923 р. – 61%
422

. 

Тому запровадження владою правових норм, які передбачали б покарання повій 

або їх клієнтів, було недопустимим у досліджуваний період з ідеологічних 

міркувань. 
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 Якість послуг у сфері проституції залежала від фінансових можливостей 

тогочасних клієнтів. Жебраки, бідняки знаходили своїх тимчасових супутниць 

на вокзалах, нічліжках, тоді як торговці, підприємці, службовці користувалися 

комфортно облаштованими притонами. Не відставали від них партійно-

державні та господарські керівники різних рівнів, які потай теж відвідували 

престижні “нумери” у готелях, приватних ресторанах, кафе, банях тощо, але у 

більшості випадків під страхом втрати посади обмежувалися близькістю з 

обслуговуючим персоналом, секретарками, жінками, які зверталися до них по 

допомогу
423

. 

Згідно з твердженням доктора Вислоуха, який опирався на соціологічні 

опитування повій середини 1920-х рр., “на запитання: в якому стані приходить 

більшість гостей? – у всіх опитаних виривається одна і та ж стереотипна 

відповідь – більшість cп’янілих, багато підвипивши, рідко приходить 

тверезий”
424

. У стані алкогольного сп’яніння, таким чином, підвищувався попит 

на послуги повій. 

На цьому фоні до кінця 1929 р. кількість хворих на венеричні 

захворювання суттєво збільшилася (див. Додаток В, табл. 2). Серед основних 

венеричних захворювань помітне місце на той час посідав м’якець (м’який 

шанкр)
425

. Ця хвороба значно менше розповсюджувалася на побутовому рівні, 

тоді як основне джерело її поширення – статеві відносини. На початку 20-х рр. 

XX ст. відомості про це захворювання у статистичні таблиці вендиспансерів не 

заносилися, оскільки воно мало незначне поширення. Водночас наприкінці 

досліджуваного періоду ситуація змінилася. 

Протягом вересня 1928 – вересня 1929 рр. кількість звернень до 

вендиспансерів м. Київ та м. Одеса була майже рівнозначною кількості 

звернень до вендиспансерів Київської та Одеської губерній протягом  
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вересня 1923 – вересня 1924 рр. Керівництво Київського окрвендиспансеру 

констатувало, що у 1928 р. вказану установу відвідувала велика кількість жінок 

з венеричними захворюваннями. При цьому 54% заражень населення 

венеричними хворобами відбувалося через повій
426

. 

Загальні показники зараження населення венеричними захворюваннями 

на кінець 1920-х рр., передусім на фоні зростання масштабів проституції, 

вражають. Згідно офіційної статистики, станом на 1929 р. в УСРР близько  

512 тис. осіб мали венеричні захворювання, тоді як загальна кількість 

населення становила близько 30 млн. чол.
427

.   

Висновки до третього розділу 

Дослідження форм проявів соціальних аномалій серед населення УСРР 

1920-х рр. демонструє, що кримінальна злочинність, алкоголізм та проституція 

на фоні дії низки сприятливих чинників мали значний вплив на повсякдення 

тогочасного українського населення. Зазначені явища знижували загальний 

потенціал розвитку республіки, а також негативно впливали на стан здоров’я 

населення. Реальні масштаби кримінальної злочинності, алкоголізму та 

проституції в УСРР на початковому етапі НЕПу більшовикам вдавалося 

приховувати від населення, обґрунтовуючи їх існування “пережитками 

капіталізму” й “підступними діями капіталістичних елементів”. Водночас 

наприкінці 1920-х рр. ставав дедалі очевидним нерозривний зв’язок між 

вказаними соціальними аномаліями й тогочасними реаліями життя країни. 

Серед населення УСРР досить інтенсивно поширювалася кримінальна 

злочинність із переважаючим домінуванням дрібних (побутових) майнових 

злочинів, передусім, на фоні економічної нужди та злиденності громадян.  

З кінця 1922 р. політичний бандитизм став витіснятися кримінальним, 
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переважну більшість членів банд становили безробітні робітники і селяни, котрі 

сконцентрували у своїх руках значну кількість незаконної вогнепальної зброї, 

що залишилася після Першої світової війни й української революції 1917 –  

1921 рр. Ці банди спеціалізувалися здебільшого на озброєних пограбуваннях 

потягів, будинків, перехожих, а також конокрадстві. Досить розповсюдженим 

було також хуліганство, транспортні злочини та пограбування поштових 

відправлень. Серед осіб злочинців 1920-х рр. більшість були неграмотними або 

з початковою освітою та у віці до 25 років. При цьому злочинний світ постійно 

“омолоджувався”. У другій половині 1920-х рр. відбувалося зростання 

масштабів професійної злочинності та іноземної контрабанди. На підставі 

аналізу архівних даних виявлено значну кількість злочинів, здійснення яких 

потребувало високої кваліфікації. 

Протягом досліджуваного періоду інтенсивний процес криміналізації 

охопив також органи державної влади УСРР. Чиновників і державних 

службовців часто звинувачували у марнотратстві, хабарництві та підтримці 

зв’язків з політичним/кримінальним бандитизмом. Не допомагали подолати 

вказану проблему навіть регулярні “чистки” рядів партії. Партфункціонери 

часто втручалися у судову систему країни з метою прийняття “правильних” 

рішень. Злочинність ставала повсякденним явищем і серед співробітників 

судових установ та міліції. На основі архівних даних виявлено існування у 

першій половині 1920-х рр. у рамках Київської губміськміліції масштабної 

“хабарницької піраміди” на чолі з керівником Коваленком та його заступником 

Фрадьком. Органи міліції, які мали уособлювати взірець правопорядності, 

часто вдавалися до незаконної конфіскації майна громадян, застосування до 

них грубої сили та катування. При цьому ЦК КП(б)У здійснював тиск на 

редакції тогочасних друкованих органів з метою приховання реальних 

масштабів злочинності серед представників влади. 

У період НЕПу відбувалося стрімке зростання обсягів вживання алкоголю 

населенням. Під час дії “сухого закону” алкоголізм по суті нікуди не зник,  

а потреби у алкоголі задовольнялися частиною населення переважно за рахунок 
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сурогатів спирту (лаку, денатурату, політури, одеколону) та самогоноваріння, 

інтенсивність якого за відсутності горілки невпинно зростала. Водночас 

скасування дії “сухого закону” сприяло ще більшому поширенню алкоголізму. 

Станом на середину 1920-х рр. селянин у середньому витрачав на придбання 

алкоголю і цигарок 37% свого бюджету. З 1924 по 1928 рр. обсяги вживання 

алкоголю робітниками збільшилися у 8 разів. При цьому держава невпинно 

нарощувала виробництво і продаж горілки з метою додаткового наповнення 

бюджету (12% – у 1927 р.). Протягом досліджуваного періоду гостро постала 

проблема дитячого і підліткового алкоголізму. 

Особливості розвитку УСРР у період НЕПу у цілому сприяли поширенню 

проституції. У роки голоду 1921 – 1923 рр. досить розповсюдженим серед 

жінок було зайняття проституцією заради їжі. При цьому на рівні держави 

довгий час не існувало єдиного підходу щодо стратегії і тактики боротьби з 

цією соціальною аномалією. У 1920-х рр. існувала значна кількість квартирних 

підпільних притонів у складі 3-5 повій та “господині”. Протягом 

досліджуваного періоду спостерігалося активне поширення венеричних 

захворювань через статеві контакти з повіями (до 50% усіх заражень). 

Зараження відбувалися, як правило, у гуртожитках, власних домівках 

споживачів послуг проституції, помешканнях жінок, знайомих, у готелях, 

домах побачень, під відкритим небом і навіть на цвинтарях. Найбільш 

розповсюдженою проституція була у великих містах (передусім, Одесі та 

Харкові). Архівні матеріали підтверджують також наявність в УСРР дитячої 

проституції. 

Організаторами притонів розпусти виступали робітники, селяни, 

службовці та приватні підприємці. Переважна більшість повій в роки НЕПу 

були у віці 24-28 років, безграмотними або малограмотними, розлученими,  

вдовами. У свою чергу, клієнтами повій виступали робітники, селяни, студенти, 

партійно-державні і господарські керівники. 
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ВИСНОВКИ 

Комплексне дослідження ключових чинників поширення, проявів та 

динаміки соціальних аномалій, передусім кримінальної злочинності, 

алкоголізму та проституції, у повсякденному житті населення УСРР  

20-х рр. ХХ ст. дозволило сформулювати та обґрунтувати низку 

узагальнюючих висновків, які виносяться на захист. 

Встановлено, що соціальні аномалії у повсякденному житті населення 

УСРР 20-х рр. ХХ ст. є малодослідженою проблематикою у вітчизняній 

історичній науці. Протягом радянського періоду вказана тема вивчалася 

надміру заідеологізовано й “у відриві” від соціально-економічних, політичних  

і культурних чинників, які впливали на динаміку кримінальної злочинності, 

алкоголізму та проституції. Однак, праці радянських дослідників, у тому числі 

юристів, соціологів, педагогів та спеціалістів у галузі медицини, містять 

важливу фактологічну інформацію з досліджуваної теми. 

Водночас після проголошення незалежності України та розпаду СРСР 

розгляд соціальних аномалій як пережитків капіталізму різко зменшився. 

Відтоді стало можливим залучати до вивчення цієї теми здобутки зарубіжних 

науковців, у тому числі історичні, соціологічні та політологічні концепції. 

Основу сучасних досліджень проблематики соціальних аномалій у 

повсякденному житті населення УСРР складають праці низки українських  

(В. Іваненко, І. Іщенко, О. Міхеєва) та російських (В. Пашин, С. Богданов,  

Н. Лєбіна) істориків, у яких розглядаються лише окремі види соціальних 

аномалій на регіональному рівні. Проте комплексні дослідження вказаної теми  

у межах УСРР відсутні, незважаючи на наявність широкої і репрезентативної 

джерельної бази. 

При цьому специфіка предмета дослідження обумовлює доцільність 

використання деяких елементів міждисциплінарного підходу, зокрема історико-

соціологічних концепцій Е. Дюркгейма, Р. Мертона, М. Вебера, а також 

методологічних засад “нової історії”, передусім історії повсякденності.  
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Ключовим теоретичним питанням дослідження стало визначення терміну 

“соціальні аномалії”. Встановлено, що вперше у нашій державі вказаний термін 

офіційно застосовано у Державній програмі по боротьбі з алкоголізмом, 

бідністю, безпритульністю та проституцією, закладеній у 1928 р. в першому 

п’ятирічному плані. Це поняття досить швидко утвердилося у рамках 

радянської історіографії й наразі використовується сучасними вітчизняними 

істориками для узагальненого позначення конституйованих проявів девіантної 

поведінки (поведінка, яка відхиляється від соціальних норм), що набувають 

форм кримінальної злочинності, алкоголізму, проституції, наркоманії, 

самогубств, гомосексуалізму, безпритульності тощо. 

З’ясовано, що базовими соціально-економічними чинниками поширення 

соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР  

1920-х рр. були: запровадження у 1921 р. нової економічної політики та стрімке 

її згортання з другої половини 1920-х рр., сплеск дитячої безпритульності, 

недосконалість грошово-фінансової реформи 1922 – 1924 рр. (так звана “криза 

обміну”), голод 1921 – 1923 рр., соціально несправедлива податкова політика, 

несприйняття НЕПу частиною робітників та керівництва країни, вади  

у державному регулюванні ринку, низька зарплата, важкі умови праці й побуту, 

зростання масштабів безробіття і соціального декласування населення. 

Протягом 1920-х рр. керівництво республіки, з одного боку, прагнуло 

стимулювати розвиток дрібного і середнього підприємництва, залучати  

у виробництво приватний капітал, а з іншого – намагалося посилювати 

контроль за товарно-грошовими відносинами і розширювати масштаби 

оподаткування, що обумовлювало перманентну нестабільність у фінансово-

грошовій сфері й негативно впливало на добробут населення. При цьому 

специфіка НЕПу об’єктивно сприяла легалізації сформованого у попередні 

роки тіньового капіталу, появі нового різновиду професійного злочинця  

в господарській сфері країни. 

Серед політико-правових умов поширення соціальних аномалій 

виокремлено: монополію політичної влади з боку КП(б)У, непродуманий підхід 
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до формування радянської партійної еліти та призначення відповідальних 

керівників, привілейованість представників влади, їх правову безкарність, 

класову соціальну і виборчу політику, повільність становлення правової 

системи, правоохоронних і судових органів та брак їхнього фінансування, 

мінливість кримінального законодавства, непослідовність заходів держави  

у сфері боротьби з соціальними аномаліями та ін.  

За таких обставин нова політична система, що формувалася після 

приходу більшовиків до влади, закладала підвалини для поглиблення 

соціальних протиріч на фоні утвердження монопартійності та виникнення 

явища “позбавленців”, а також наділяла представників політичної еліти 

відчуттям вседозволеності через складну процедуру притягнення їх до 

кримінальної та адміністративної відповідальності. Вказане не сприяло 

зростанню правопорядності серед представників нової влади і посилювало 

зневіру до них з боку населення. 

Ключовими культурними причинами розповсюдження кримінальної 

злочинності, алкоголізму і проституції серед населення УСРР у 1920-х рр. були: 

довільне трактування злочинної поведінки населенням і владою, відновлення 

традицій побутового і святкового алкоголізму, розширення соціальних функцій 

тогочасних пивних закладів, одноманітність дозвілля, трансформація статевої 

моралі тогочасної людини, обмін “негативним досвідом” між мешканцями 

радянських комун, боротьба держави з церквою, тотальне втручання влади  

у приватне життя населення тощо. 

Внаслідок бурхливих військових та революційних подій попередніх років 

відбулися глибокі зміни у свідомості та соціальній психології українського 

населення. Споглядання смерті стало звичним для дуже багатьох людей. 

Революція часто сприймалася спрощено – як ліквідація обмежень та заборон, 

вседозволеність.  

В окреслених умовах загальний стан тогочасного українського 

суспільства у цілому характеризувався переходом від старої, зруйнованої 

системи цінностей до нової, яка лише починала формуватися. Це сприяло 
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зростанню різних проявів девіантної поведінки серед населення, а намагання 

влади утвердити нову модель комунального побуту лише посилювало згаданий 

ефект. 

Встановлено, що найбільш розповсюдженими видами кримінальних 

злочинів у 1920-х рр. були крадіжки, пограбування, бандитизм, підпали, 

убивства. Домінування серед них некваліфікованих крадіжок є ознакою того, 

що тоді переважала ситуативна (побутова) злочинність, яка стимулювалася 

незадоволеними економічними потребами населення.  

Меншою, але відчутною проблемою була професійна злочинність. У ході 

вивчення архівних матеріалів вдалося виявити злочини, здійснення яких 

вимагало значної підготовки та неабияких навиків (наприклад, проникнення  

восени 1927 р. злодіїв-підкопників до головного складу Всеукраїнського 

державного акціонерного товариства торгівлі в Одесі). Досить поширеними  

в УСРР 1920-х рр. були такі “злочинні професії”: “формазонники” 

(підроблювали речі з благородних металів); “каїни” (приймали награбовані речі 

та збували їх за межами територіальної одиниці, де вони були викрадені); 

“ширмачі” (займалися кишеньковими крадіжками у багатолюдних місцях); 

“майданники” (розкрадали вагони або склади на залізницях); “ведмежатники” 

(спеціалізувалися на зломах сейфів); “фальшивомонетники” (підроблювали 

гроші та інші цінні папери); “аферисти” (втягували у невигідні фінансові 

операції, вводячи партнера по договору в оману); “коти” (жили за рахунок 

повій); “громили” (займалися грабежами із застосуванням фізичної сили); 

“скокарі” (промишляли квартирними крадіжками, коли хазяїв не було вдома); 

“шпана” (спеціалізувалася на дрібних крадіжках) та ін. 

З кінця 1922 р. політичний бандитизм почав витіснятися кримінальним, 

значну кількість членів кримінальних банд становили безробітні пролетарі  

та селяни, котрі мали у своїх руках значну кількість незаконної вогнепальної 

зброї. Кримінальні банди спеціалізувалися на озброєних пограбуваннях потягів, 

будинків, перехожих, а також конокрадстві.  
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Серед злочинців 1920-х рр. більшість були неграмотними або  

з початковою освітою, віком 20-25 років. При цьому злочинний світ постійно 

“омолоджувався”. Зокрема, внаслідок неможливості швидкого вирішення 

проблеми безпритульності, у республіці існував високий рівень злочинності,  

у тому числі й рецидивної, серед підлітків.  

Протягом 1923 – 1928 рр. кількість осіб, котрі скоїли злочини у стані 

алкогольного сп’яніння, зросла у три рази. Найбільш суттєво цей процес 

охопив злочинців, які страждали на хронічний алкоголізм. Часто ув’язнені 

тікали з місць позбавлення волі, або їх достроково звільняли через 

перевантаження БУПРів, що робило систему покарання злочинців 

неефективною. 

Криміналізація органів державної влади УСРР характеризувалася 

інтенсивністю. Чиновників і державних службовців часто звинувачували  

у марнотратстві, хабарництві та підтримці зв’язків з кримінальним 

бандитизмом. Не допомагали подолати цю проблему регулярні “чистки” рядів 

партії. Злочинність ставала повсякденним явищем серед співробітників судових 

установ та міліції. На основі архівних даних виявлено існування в першій 

половині 1920-х рр. у рамках Київської губміськміліції масштабної 

“хабарницької піраміди” на чолі з керівником Коваленком та його заступником 

Фрадьком. Органи міліції часто вдавалися до незаконної конфіскації майна 

громадян, застосування до них грубої сили та катування. У свою чергу,  

ЦК КП(б)У постійно тиснув на редакції тогочасних друкованих органів з метою 

приховання реальних масштабів злочинності серед представників влади. 

При цьому фігурування у офіційній статистиці злочинності та 

кримінальному законодавстві УСРР 1920-х рр. на першому місці злочинів 

проти держави, а не злочинів проти особи, вказує на знецінення людського 

життя та особистих прав і свобод громадян у тогочасній державі. 

Визначено, що на динаміку алкоголізму в УСРР значний вплив мала 

державна політика у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв,  

яка протягом досліджуваного періоду складалася з двох етапів. На першому 
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етапі діяв “сухий закон” (1921 – 1925 рр.). У той час потреби населення  

в алкоголі продовжували задовольнятися за рахунок напоїв середньої міцності, 

якими було дозволено торгувати з 1923 р., незаконно виробленого самогону,  

а також сурогатів алкоголю – денатурату, лаку, політури, одеколону. У зв’язку  

з цим органи міліції республіки були змушені посилити охорону підприємств,  

де виготовлялись одеколони. 

Під час голоду 1921 – 1923 рр. обсяги вживання алкоголю населенням 

зменшилися. Тоді пиячити могли собі дозволити, передусім, заможні громадяни 

та чиновники. Останні часто використовували своє службове становище  

і вживали алкоголь за рахунок підлеглих та підконтрольних осіб. Зокрема, 

поширеним був алкоголізм серед ревізорів, котрі перевіряли роботу 

залізничних служб УСРР. 

В умовах НЕПу боротьба правоохоронних органів з підпільним 

самогоноварінням не була успішною, алкоголізм продовжував розвиватися.  

Це змусило більшовиків у 1925 р. відмовитися від попереднього курсу та 

запровадити державну монополію на виробництво горілчаних виробів. 

Протягом другої половини 1920-х рр. відбувалося динамічне нарощування 

обсягів виробництва і продажу горілки з метою додаткового залучення коштів 

до державного бюджету, що сприяло поширенню алкоголізму. Через поступове 

підвищення цін на горілку самогон продовжував користуватися високим 

попитом серед населення. 

Потяг до спиртного проявлявся серед різних прошарків населення, 

особливо у робітничому середовищі. Так, протягом 1924 – 1928 рр. обсяги 

вживання алкоголю робітниками збільшились у 8 разів. Значним був відсоток 

осіб, які витрачали на алкоголь близько половини своєї заробітної плати.  

На основі архівних матеріалів встановлено, що серед різних національностей в 

УСРР найбільш схильними до щоденного вживання алкоголю були українці,  

до запою – росіяни. 

Доведено, що у період НЕПу проституція була поширеним явищем серед 

населення УСРР. Кримінальне законодавство республіки передбачало 
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відповідальність за звідництво, притоноутримування, вербування жінок для 

занять проституцією. Але це не лякало охочих заробити на сексуальній 

комерції, – серед них були робітники, селяни, службовці. Притони розпусти без 

складнощів виявлялись органами міліції, тому їхня роль у поширенні 

проституції, у порівнянні з попередніми роками, значно зменшилася. Натомість 

місцями зайняття проституцією стали вулиці, бульвари, сади, помешкання 

клієнтів-чоловіків, жінок або знайомих, готелі. Існувала значна кількість 

квартирних підпільних притонів у складі 3-5 повій та “господині”.  

Переважну більшість повій у 20-х рр. ХХ ст. становили розлучені жінки  

та вдови у віці 20-30 років, зовсім неосвічені або з початковою освітою,  

без постійного місця роботи. Головним мотивом заняття проституцією було 

прагнення подолати злигодні. Досить розповсюдженими серед повій  

були алкоголізм та наркоманія. Повії часто фігурували учасницями 

кримінальних злочинів, зокрема у ролі “наводчиць”. За звітами окрінспекцій 

охорони здоров’я встановлено, що за свої послуги більшість повій отримували 

від 50 коп. до 1 крб. з клієнта, але деякі високооплачувані повії заробляли до  

40 крб. за ніч. 

Найбільшого розповсюдження проституція набула у великих містах 

(передусім, Одесі та Харкові), але в роки НЕПу була поширеною і в селах.  

На динаміку проституції значний вплив мали міграційні процеси. Наприклад, 

серед повій, обстежених у Харкові в 1926 – 1927 рр., приїжджі складали 64,4%, 

з них 24,4% приїздили з губерній УСРР, решта – РРФСР та інших республік 

СРСР. 

Відсутність чітких даних щодо масштабів проституції в УСРР актуалізує 

необхідність з’ясування цього питання на підставі аналізу опосередкованих 

даних про динаміку венеричних захворювань серед тогочасного населення.   

На підставі вказаного аналізу з’ясовано, що у 1920-х рр. сифіліс, гонорея, 

м’якець стали надзвичайно поширеними хворобами. Це засвідчує тенденцію  

до зростання проституції та неупорядкованих статевих зносин. Зокрема, 

наприкінці НЕПу на кожних 60 мешканців УСРР припадав 1 хворий на 
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венеричні захворювання. При цьому внаслідок статевих контактів з повіями 

відбувалося 50% усіх заражень. 

Отже, протягом досліджуваного періоду соціальні аномалії відігравали 

роль специфічної деструктивної форми адаптації населення до складних  

і мінливих соціально-економічних, політичних та культурних реалій  

в УСРР, а також переходу до мирного життя після бурхливих військових  

і революційних подій попередніх років. Зокрема, в період НЕПу частина 

робітників і селян намагалися задовольнити свої інтереси (передусім, 

матеріальні) шляхом застосування зброї й фізичної сили, тобто 

використовуючи практику вирішення конфліктів, що склалася у попередній 

період війни та революційних потрясінь. 

Багато знедолених людей, які опинилися у скрутному матеріальному 

становищі, були об’єктивно вимушені шукати незаконні способи подолання 

злигоднів, зокрема шляхом вчинення озброєних пограбувань, крадіжок, різного 

роду шахрайських дій, а також зайняття проституцією. Натомість алкоголізм 

для частини населення був способом нівелювання психологічної напруженості 

від тогочасних складних і мінливих реалій, а також формою проведення 

дозвілля, яке тоді характеризувалося одноманітністю та нерозвиненістю. 

У свою чергу, значна кількість представників органів державної влади, 

які отримали доволі широкі повноваження у 1920-х рр., активно 

використовували своє службове становище у корисливих цілях, передусім  

з метою покращення їхнього матеріального стану в умовах низьких заробітних 

плат для держслужбовців і нестабільної економічної обстановки. 
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Центральний державний архів вищих органів влади  

та управління, м. Київ (ЦДАВО України) 
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Оп. 3. 1927–1930 гг. 
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Фонд 6. Головне управління міліції УРСР, м. Харків 

 

Оп. 2. 1921–1923, 1926–1928, 1930–1933 рр. 

8. Спр. 456. Відомості про діяльність губернських відділів карного розшуку 

УСРР, 21.03.1922 р.–26.02.1923 р., 144 арк. 

9. Спр. 608. Документи про роботу губернських відділів карного розшуку УСРР 
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10. Спр. 506. Наряд отчетов участковых военследов В. Т. Трибунала ЮОПС’а, 

06.06–15.12.1923 г., 506 арк. 

 

Фонд 342. Народний Комісаріат Охорони Здоров’я 

 

 Оп. 2. 1924–1927 рр. 

11. Спр. 461. Статистичні звіти про діяльність венерологічних диспансерів 

України з 1 січня по 1 червня 1924 р., 05.03.1924 р.–17.03.1925 р., 193 арк. 
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проституцією, 13.10.1925 р.–16.08.1926 р., 56 арк. 

15. Спр. 1863. Листування про заходи по боротьбі з венеричними хворобами, 

09.10.1926 р.–27.08.1927 р., 73 арк. 
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Оп. 3. 1927–1930 рр. 

16. Спр. 668. Статистичні таблиці про захворювання на алкоголізм в Україні, 

1929 р., 93 арк. 

17. Спр. 679. Статистичні звіти про діяльність венерологічних диспансерів за 
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Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ 

(ЦДАГО України) 

 

Фонд 1. Центральный комитет Коммунистической партии Украины 

(1917–1991) 

 

Оп. 6. – Протоколи засідань Політбюро ЦК і матеріали до них (1919–1967) 

18. Спр. 48. Протоколы № 48–77, 1–7 заседаний Политбюро ЦК КП(б)Украины, 

02.01–27.06.1924 г., 95 арк. 

19. Спр. 49. Протоколы № № 8–37, 37а, 38–42 заседаний Политбюро ЦК КП(б) 

Украины, 04.07–27.12.1924 г., 103 арк. 

20. Спр. 58. Протоколы № № 44–76б заседаний Политбюро ЦК КП(б) Украины 

(ксерокопии), 06.01–26.06.1925 г. 

 

Оп. 20. Документи відділів ЦК КП(б)У (1918–1941) 

21. Спр. 347. Резолюция ІХ съезда РКП(б) о работе среди женского 

пролетариата. Протоколы заседаний Женотдела ЦК КП(б)У, резолюций 

Всеукраинских совещаний инструкторов-организаторов по работе среди 

женщин, работниц и крестьянок, собраний делегаток. Доклады, сводки 

инструкторов Женотдела ЦК КП(б)У, агитационно-инструкторских поездов о 

работе среди женщин. Списки, заявления делегатов Всеукраинского съезда 

работниц и крестьянок, 07.02–3.11.1920 г., 150 арк. 

22. Спр. 353. Постановления, циркуляры, тезисы, инструкции ВУЦИК, СНК 

УССР, Наркоматов УССР о создании Совета защиты детей, Комитета помощи 
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больным и раненым красноармейцам, организации “Недели защиты детей”, 

“Недели семьи красноармейца”, приеме детей в детские дома, комиссиях по 

охране материнства и младенчества и др. вопросам. Протоколы заседаний, 

отчеты Центрального Совета защиты детей при СНК УССР, 

межведомственного совещания по проведению “Недели семьи красноармейца”. 

Протоколы Харьковского губернского Совета защиты детей, 16.04– 

26.12.1920 г., 88 арк. 

23. Спр. 431. Переписка с губкомами КП(б)У, советскими организациями о 

присылке информации с мест выполнения циркуляров и инструкций, 

перемещении коммунистов и др. вопросам. Заявления коммунистов о 

злоупотреблениях на местах, 29.01–26.12.1921 г., 312 арк. 

24. Спр. 540. Протоколы УП Подольской губернской конференции КП(б)У и 

заседаний бюро губкома партии. Доклады, месячные отчеты, письма, сводки, 

сведения губкома партии о партийном и советском строительстве, борьбе с 

бандитизмом, работе среди женщин, молодежи, проведении продналоговой 

кампании и др. вопросам, 12.01–30.12.1921 г., 200 арк. 

25. Спр. 661. Постановление Х съезда РКП(б) о контрольных комиссиях. 

Выписки из протоколов заседаний ЦКК РКП(б) и ЦКК КП(б)У по вопросам 

разборов персональных дел коммунистов. Список законченных дел ЦКК 

КП(б)У, 04.02–14.12.1921 г., 144 арк. 

26. Спр. 672. Отчеты, сводки о делах, поступивших и рассмотренных 

конфликтными подотделами Волынского, Екатеринославского, Николаевского, 

Полтавского, Подольского, Харьковского, Черниговского губкомов КП(б)У и 

уездных комитетов партии, 23.06–9.12.1921 г., 88 арк. 

27. Спр. 824. Выписки с протоколов заседаний Оргбюро ЦК КП(б)У, 

Президиума ВУЦИКа об организации межведомственной комиссии по борьбе с 

проституцией, протоколы заседаний Комиссии и материалы к ним, 23.02–

29.10.1921 г., 88 арк. 

28. Спр. 1274. Приказы Народного комиссариата внутренних дел по главному 

управлению рабоче-крестьянской милиции УССР, 02.10–30.12.1922 г., 191 арк. 
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29. Спр. 1278. Приказы по Уголовному розыску УССР. Циркуляры Уголовного 

розыска УССР губрозыскам об обязанностях начальников и финансировании 

губрозысков, праздновании V годовщины Рабоче-крестьянской милиции, 

борьбе со взяточничеством, 20.07–25.11.1922 г., 67 арк. 

30. Спр. 1690. Протокол заседания Комиссии Политбюро ЦК КП(б)У по 

обследованию Екатеринославской партийной организации. Отчеты, письма 

Екатеринославского губкома КП(б)У в ЦК КП(б)У о политическом и 

экономическом положении губернии, деятельности губернской партийной и 

комсомольской организаций, работе промышленности, материальном 

положении рабочих, борьбе с голодом, безработицей, бандитизмом, работе 

делегатских собраний среди студенчества и др. вопросам. Дополнительные 

сведения количественного состава членов и кандидатов в члены КП(б)У вновь 

присоединенных бывшей Запорожской губернии и Александровского уезда. 

Справка о земледельческих колониях Екатеринославской губернии,  

15.02.1923 г.–09.01.1924 г., 240 арк. 

31. Спр. 1744. Протокол совещания представителей уполномоченного 

Народного комиссариата финансов УССР, Всеукраинской конторы 

государственного банка, Украинского совета народного хозяйства о 

финансовом положении в УССР. Докладные записки, краткий обзор, сводки, 

сметы, статистические сведения народного комиссариата финансов УССР в ЦК 

КП(б)У о состоянии местного бюджета Украины, распределении доходов и 

расходов по губерниям, построении и исполнении государственного бюджета 

на 1923–1924 гг. Переписка с Наркомфином УССР о получении товарного 

кредита из-за границы, порядке исчисления единого сельскохозяйственного 

налога, ценах на хлеб и др. вопросам, 01.02–12.11.1923 г., 87 арк. 

32. Спр. 1798. Закрытые письма ЦК КП(б)У № 1–15 и приложения к ним 

коммунистическим ячейкам о политическом и экономическом положении 

Советского Союза, партийном строительстве, состоянии народного хозяйства, 

работе в Красной Армии, борьбе с бандитизмом и др. вопросам, 12.01–

31.07.1924 г., 77 арк. 
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33. Спр. 1907. Переписка с Губкомами ЦК КП(б)У, Всеукраинским 

Центральным Исполнительным Комитетом о рассмотрении дел губернскими 

судами, помиловании осужденных и др. вопросам, 02.02–29.12.1924 г., 51 арк. 

34. Спр. 1908. Спецсводки Государственного политического управления УССР 

в ЦК КП(б)У о безработице, настроении студентов киевских высших учебных 

заведений. Переписка с ГПУ УССР и Народным комиссариатом внутренних 

дел УССР о партийно-просветительской работе в пограничных частях войск 

ГПУ, количественном составе ГПУ, количестве членов ЛКСМУ в органах 

политического управления, нецелесообразности существования НКВД и др. 

вопросам, 24.01–30.12.1924 г., 109 арк. 

35. Спр. 2099. Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦК КП(б)У, 

переписка с Наркоматом юстиции УССР, Верховным судом УССР, 

партийными и советскими организациями по вопросам работы органов 

юстиции, рассмотрении заявлений граждан по обвинительным заключениям, 

связанным с нарушением советской законности, 02.01.1925 г.–09.01.1926 г.,  

276 арк. 

36. Спр. 2100. Переписка с органами суда и прокуратуры, главным 

политическим управлением УССР (ГПУ), Наркоматом внутренних дел УССР 

(НКВД), Наркоматом юстиции УССР, партийными советскими органами и 

учреждениями по вопросам нарушений советской законности, борьбе с 

преступностью, бандитизмом. Обвинительные заключения, письма и заявления 

граждан, 03.01–31.12.1925 г., 208 арк. 

37. Спр. 2218. Циркуляры, инструкции Центральной Контрольной Комиссии 

ВКП(б) и Центральной Контрольной Комиссии КП(б)У о порядке изъятия и 

хранения партийных билетов на исключенных из членов партии, проверке 

сельских ячеек, порядке привлечения к уголовной ответственности и др. 

вопросам. Доклады ЦКК–РКИ УССР в ЦК КП(б)У о состоянии сельского 

хозяйства республики, применении труда, аренде земли, снабжении села 

машинами в 1925–1926 гг. Проект плана работы Народного комиссариата 
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рабоче-крестьянской инспекции УССР на 1926–1927 гг. присланный на 

утверждение на заседание Политбюро ЦК КП(б)У, 23.01–09.10.1926 г., 93 арк. 

38. Спр. 2309. Протоколы заседаний Комиссии ЦК КП(б)У по рассмотрению 

дел обвиняемых и заключенных в тюрьмах Старобельского округа. Доклад 

Комиссии ЦК партии в ЦК КП(б)У о бандитизме в округе, 13.03–06.04.1926 г., 

60 арк. 

39. Спр. 2310. Протокол, выписка из протокола заседаний Комиссии ЦК 

КП(б)У по рассмотрению уголовных дел, состоянии работы Могилев-

подольского окружного суда. Докладная записка Всеукраинского Центрального 

Исполнительного комитета в ЦК КП(б)У о забастовках, имевших место на 

Украине, безработице в гор. Одессе. Заявления, поступившие на имя секретарей 

ЦК КП(б)У о пересмотре приговоров окружных судов и др. вопросам, 

15.01.1926 г.–04.03.1927 г., 85 арк. 

40. Спр. 2519. Переписка с партийными органами, Комиссариатом юстиции, 

Верховным судом, Прокуратурой республики о состоянии работы и задачах 

органов юстиции, ходе рассмотрения отдельных судебных дел, 01.01–

31.12.1927 г., 110 арк. 

41. Спр. 2803. Докладные записки, справки Наркомата внутренних дел УССР в 

ЦК КП(б)У о состоянии и работе местных органов НКВД, милиции, борьбе с 

преступностью и др. вопросам, 10.01–13.12.1928 г., 70 арк. 

42. Спр. 2804. Циркулярные письма ЦК КП(б)У окружкомам партии, окружным 

судам и прокуратурам об укреплении органов юстиции, повышении 

квалификации кадров. Докладные записки, справки, переписка с Народным 

комиссариатом юстиции УССР, партийными, советскими органами о 

положении дел на местах, нарушениях советской законности, работе органов 

суда и прокуратуры, рассмотрении писем и жалоб трудящихся, 04.01–

29.12.1928 г., 231 арк. 
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Державний архів Київської області, м. Київ 

(Держархів Київської обл.) 

 

Фонд Ф. Р-112. Киевский окружной исполком совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов 

 

Оп. 1. 1923–1930 рр. 

43. Спр. 3806. Звіт Київської міської ради ІХ скликання (1927 р.), 94 арк. 

44. Спр. 8495. Постановление Всеукраинского Центрального исполнительного 

комитета, Совета народных комиссаров УССР о реорганизации совещаний по 

борьбе с бандитизмом и протоколы, 29.09–17.12.1926 г., 58 арк. 

 

Фонд Ф. Р-126. Київський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів (Райвиконком) 

 

Оп. 1. 1923–1931 рр. 

45. Спр. 7. Обов’язкові постанови Київського райвиконкому та листування по їх 

виконанню, 27.11.1928 р.–23.02.1930 р., 238 арк. 

 

Фонд Р-289. Київська губернська контрольна комісія Київського губернського 

відділу Робітничо-селянської інспекції губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (ГУБКК-РС), 

м. Київ 

 

Оп. 1. 1919–1926 рр. 

46. Спр. 63. Постановления СНК УССР и Губисполкома. Приказ РКИ о порядке 

проведения обследований учреждений. Протокол Губисполкома № ІІ от 25/ ІІ 

1922 г. Положение об отделах по инспектированию просветительских 

аппаратов при Робоче-крестьянской инспекции, 01.10.1921 г.–25.04.1922 г.,  

117 арк. 
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Фонд Р-1000. Київська губернська прокуратура (ГУБпрокуратура), м. Київ 

 

Оп. 1. 1923–1930 рр. 

47. Спр. 41. Постановления СНК СССР, циркуляры Народного комиссариата 

юстиции за 1924 г., 01.01–03.12.1924 г., 316 арк. 

 

Публікації документів, статистичні збірники 

 

48. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій  

і пленумів ЦК : у 2 т. Т. 1 (1918–1941) / [гол. ред. В. І. Юрчук]. – К. : Вид-во 

політ. л-ри України, 1976. – 1007 с. 

49. Лубянка. ВЧК–ОГПУ–КВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ (1917–1960) : 

справочник / сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров ; науч. ред. Р. Г. Пихоя. – М. : 

МФД, 1997. – 348, [1] с. – (Россия, XX век. Документы. Междунар. фонд 

“Демократия” ; под общ. ред. А. Н. Яковлева). 

50. Пятилетний план народно-хозяйственного строительства СССР. Т. 2, ч. 2. 

Социальные проблемы. Проблемы распределения. Труд и культура / Госплан 

СССР ; под ред. Г. М. Кржижановского [и др.]. – [3-е изд.]. – М. : Плановое 

хозяйство, 1930. – 418 с. : табл. 

51. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР (1917–1952 гг.) / [сост. А. А. Герцензон ; под ред. И. Т. Голякова]. – М. : 

Госюриздат, 1953. – 463 с. 

52. Собрание Узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства 

Украины. – 1919. – № 12. – 350 с. 

53. Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926, 1927 г. г. / Центральное 

статистическое управление СССР, Сектор соц. статистики. – М. : Мосполиграф, 

14-я тип., 1930. – 156 с. 

54. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года : текст с постатейными 

разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верховного Суда 
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УССР и определений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.) с 

сопоставительной таблицей статей УК старой и новой редакции и алфавитно-

предметным указателем / [сост. И. И. Курицкий и др.]. – Х. : Юрид. изд-во 

НКЮ УССР, 1927. – 322 с. 

55. Україна : статистичний щорічник [на 1929 р.] / Центральне статистичне 

управління УСРР. – Х. : ЦСУ УСРР, 1929. – XXII, 400 с. 

 

Періодичні видання 

 

56. За тверезість : орган всеукраїнського протиалкогольного товариства. – К. : 

Наукова думка, 1929. 

57. Звезда : орган Екатеринославского Губкома КП(б)У, Губисполкома, 

Губпрофсовета, Дорпрофсожа ЕКЖД, райкома союза металлистов. – 

Екатеринослав, 1926. 

58. Коммунист : орган ЦК и Харьковского Губкома КП(б)У. – Х., 1924. 

59. Коммунистка : орган Отдела ЦК Всероссийской Комунистической партии 

по работе среди женщин. – М., 1920. 

 

Мемуари 

 

60. Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 

/ П. Скоропадський ; Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського [та ін.] ; 

голов. ред. Я. Пеленський. – К. ; Філадельфія, 1995. – 492, [1] с. : портр., фот. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Статистичні дані щодо поширення кримінальної злочинності  

в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. 

Таблиця 1 

Кількість заяв, поданих до органів карного розшуку  

протягом листопада 1922 р.
 
 

Предмет заяви Полтавська губернія Волинська губернія 

Крадіжки до 1000 крб. 26 14 

Крадіжки понад 1000 крб. 375 179 

Пограбування 50 81 

Вбивства 42 39 

Підробка грошових знаків 2 10 

Підробка документів 10 6 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 6, оп. 2, спр. 456, арк. 39, 105. 

Таблиця 2 

Динаміка кримінальної злочинності в УСРР протягом 1925 – 1928 рр. 

Назва злочину 1925/1926 еко- 

номічний рік 

1926/1927 еко- 

номічнй рік 

1927/1928 еко- 

номічний рік 

Бандитизм 2607 3049 2849 

Розбій та грабунок 7942 7884 7258 

Вбивство 5479 5859 4715 

Підпал 11737 15888 13740 

Конокрадство 18678 17813 10488 

Крадіжка кваліфікована 23118 26270 29947 

Крадіжка проста 85835 91826 78878 

Разом  155396 173588 147875 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 33. 
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Таблиця 3 

Розподіл засуджених за рівнем грамотності у 1925 – 1928 рр. 

Економічні роки Вища і середня 

освіта 

Грамотні Неграмотні 

1925/1926 1,8% 70,7% 27,5% 

1926/1927 0,9% 74,3% 24,8% 

1927/1928 0,4% 72,3% 27,3% 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 42. 

 

 

Таблиця 4 

Розподіл засуджених за віком у 1925 – 1928 рр. 

Економічні роки До 15 р. 15-18 р. 19-22 р. 23-25 р. 25 р. і старше 

1925/1926 5,4% 15,7% 23,8% 16,8% 38,3% 

1926/1927 4,7% 17,3% 26,4% 15,9% 35,7% 

1927/1928 2,7% 19,4% 27,4% 16,4% 34,1% 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 43. 

 

 

Таблиця 5 

Демографічна характеристика рецидивістів в УСРР у 1924 – 1928 рр. 

Економічні роки Чоловіки Жінки Підлітки 

1924/1925 4454 896 688 

1925/1926 8718 1508 880 

1926/1927 13589 2031 1282 

1927/1928 18052 2520 849 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 42. 
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Таблиця 6 

Динаміка злочинності серед особового складу  

міліції УСРР у 1925 – 1928 рр.
 
 

Назва злочину 1925р. % від 

заг. 

к-ті 

прац-

ів   

1926р. % від 

заг. 

к-ті 

прац-

ів   

1927р. % від 

заг.  

к-ті 

прац-

ів 

1928р. % від 

заг. 

к-ті 

прац-

ів 

Зловживання 

владою, 

побиття 

заарештованих 

546 3,2% 719 3,7% 2104 8,9% 1846 7,5% 

Присвоєння, 

марнотратство, 

хабарництво 

366 2,1% 234 1,2% 343 1,4% 341 1,5% 

Самовільне 

залишення 

служби 

307 1,8% 356 1,8% 143 0,6% 132 0,5% 

Усього 1219 7,1% 1309 6,7% 2590 10,9% 2321 9,5% 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 475, арк. 43; ЦДАВО 

України, ф. 5, оп. 3, спр. 1205, арк. 15. 
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Додаток Б  

Статистичні дані щодо виробництва та споживання  

алкогольних напоїв у 20-х рр. ХХ ст. 

 

Таблиця 1 

Кількість виявлених в СРСР випадків самогоноваріння та самогонних 

апаратів протягом 1922 – 1924  рр. 

Роки Виявлено    випадків 

самогоноваріння, тис. 

Виявлення самогонних 

апаратів, тис. 

1922 94 22 

1923 191 54 

1924 275 73 

Джерело: Шереги Ф. Э. Причины и социальные последствия пьянства / 

Ф. Э. Шереги // Социологические исследования. – 1986. – № 2. – С. 145. 

 

 

Таблиця 2 

Витрати населення УСРР на спиртні напої протягом вересня 1928 р. 

Кошти, які витрачались на спиртні 

напої, крб. 

Кількість осіб, які брали участь у 

дослідженні 

до 2  373 

2-3  231 

3-5  303 

5-10  352 

10-15  149 

15 і більше  200 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 342, оп. 3, спр. 668, арк. 2. 
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Таблиця 3 

Динаміка виробництва спиртних напоїв в СРСР протягом 1922-1928 рр. 

Напої Економічні роки 

1922/1923 1923/1924 1924/1925 1925/1926 1926/1927 1927/1928 

Горілка, 

тис. л. 

0,0 9,84 50,03 252,0 387,45 510,45 

Пиво, 

тис. л. 

98,4 211,45 253,37 381,3 393,06 418,02 

Джерело: Шереги Ф. Э. Причины и социальные последствия пьянства / 

Ф. Э. Шереги // Социологические исследования. – 1986. – № 2. – С. 147. 

 

Таблиця 4 

Схильність представників різних національностей УСРР  

до вживання алкоголю станом на 1928 р.  

 

 

Українці Росіяни Євреї Поляки 

Всього 

опитано, чол. 

1314 1268 627 44 

Не вживають 

алкоголь 

33,1% 29,7% 41,1% 38,6% 

Вживають 

алкоголь 

66,9% 70,3% 58,9% 61,4% 

Вживають  

алкоголь, чол. 

879 891 369 27 

Щодня 34,5% 

 

34,2% 32,0% 29,6% 

Запій 1,0% 

 

1,8% 0,3% – 

Випадково 64,5% 

 

64,0% 67,7% 70,4% 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 342, оп. 3, спр. 668, арк. 4. 
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Додаток В 

Статистичні дані щодо поширення венеричних захворювань  

серед населення УСРР 20-х рр. ХХ ст. 

 

Таблиця 1 

Динаміка поширення венеричних захворювань у Київщині  

та Луганщині протягом січня – лютого 1924 р. 

Місяць Демографічний 

склад хворих 

Луганщина  

 

Київщина 

 

Січень Чоловіки 2356 1799 

Жінки 504 1118 

Діти до 14 років 73 52 

Всього 2933 2969 

Лютий Чоловіки 2635 2143 

Жінки 723 1613 

Діти до 14 років 95 84 

Всього 3453 3840 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 342, оп. 2, спр. 461, арк. 1, 14, 28–29. 

 

Таблиця 2 

Кількість звернень з венеричних питань до вендиспансерів у м. Київ та  

м. Одеса протягом вересня 1928 – вересня 1929 рр.  

Назва хвороби м. Київ м. Одеса 

Сифіліс 41948 88143 

Трипер 66490 94282 

М’якець 7480 8844 

Всього 115918 191269 

Складено на основі: ЦДАВО України, ф. 342, оп. 3, спр. 679, арк. 13, 26. 


