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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасна Україна переживає складний процес 

суспільної трансформації, формування демократичної держави і 

громадянського суспільства. Високий рівень соціально-політичної 

самоорганізації українського суспільства знайшов свій вияв у Революції 

Гідності та Євромайдані. Відбуваються істотні зміни в суспільних 

відносинах, спрямовані на творення української політичної (громадянської) 

нації. Саме формування інститутів громадянського суспільства 

унеможливить відтворення диктаторських репресивних практик управління 

державою. Той факт, що проблеми сучасного державотворення в Україні 

сягають своїм корінням у тоталітарне минуле, надає особливої актуальності 

всебічному вивченню феномену становлення комуністичної системи, зокрема 

в українському селі. Актуальність теми дослідження також пояснюється 

відсутністю достатньої кількості інформації з проблем, пов’язаних із 

знищенням елементів громадянського суспільства на селі або 

парагромадянського селянського суспільства, яке передувало колективізації 

сільського господарства та Голодомору 1932–1933 рр. Для більш детального 

та адекватного висвітлення змін в українському селянському соціумі 

протягом 1917–1933 рр., на основі попередніх напрацювань, введено термін 

“парагромадянське селянське суспільство” (пара- (грец. раrа) – префікс, що 

означає суміжність, близькість, схожість), що дозволило у роботі адаптувати 

базові суспільно-політичні, соціально-економічні, соціально-демографічні 

характеристики змін структури українського села до європейських тенденцій 

розвитку громадянського суспільства та показати, як парагромадянське 

селянське суспільство перетворилось на поле битви між радянською владою 

та селянами, які намагалися виражати та захищати власні інтереси, інтереси 

громади та села. 

У розрізі процесу декомунізації в сучасній Україні варто поглиблено 

вивчити суспільні зміни, що відбулися внаслідок одержавлення соціально-
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політичного життя вітчизняного соціуму, формування “нової людини”, котра 

б пов’язала своє життя зі служінням комуністичній системі, приносячи в 

жертву права людини, інтереси місцевих громад. Нові історичні 

реконструкції радянської доби в контексті загальноєвропейського досвіду 

осмислення “тоталітарного минулого” дозволять краще зрозуміти 

пролонговані наслідки комуністичного режиму, що призвів до відриву 

України від європейської моделі політичного й економічного розвитку. 

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

Дисертація виконана відповідно до комплексної науково-дослідної теми 

кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка “Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в 

Україні від найдавніших часів до сьогодення” (номер державної реєстрації 

0110U004634). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу історичного 

матеріалу розкрити процес знищення парагромадянського селянського 

суспільства, одержавлення суспільно-політичного життя українського села в 

умовах формування комуністичної системи. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 

– дослідити стан наукової розробки теми, напрями й тенденції історичної 

думки з обраної проблеми; виявити та опрацювати джерельну базу, що 

дозволяє здійснити дослідження; окреслити методологію, 

категоріальний апарат дисертації; 

– розкрити динаміку змін у землеволодінні і землекористуванні українців 

на початку ХХ ст. та з’ясувати взаємозалежність цих процесів із 

змінами соціальної структури українського села; 

– визначити організаційні форми самоврядування українських селян в 

умовах активізації суспільно-політичного життя та аграрних 

перетворень у роки визвольних змагань; 

– проаналізувати базові положення “селянського питання” в дискусіях 

більшовиків; 
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– охарактеризувати особливості впливу ВКП(б)–КП(б)У на формування 

організаційно-правових засад місцевих органів влади, зокрема через 

вибори та перевибори, і визначити характерні риси діяльності органів 

“керованої народної демократії” (сільрад, КНС, СТВ); 

– з’ясувати форми та методи економічної політики радянської влади в 

українському селі, їхній вплив на соціально-класову структуру 

сільського населення, сільське господарювання, повсякденне життя 

селян; 

– проаналізувати наслідки процесу колективізації, які призвели до 

руйнації економічного підґрунтя парагромадянського селянського 

суспільства; 

– здійснити аналіз соціально-демографічної структури українського села 

з метою виявлення латентних складників суспільної напруги; 

– встановити фактори формування “нової людини” в СРСР, УСРР та 

наслідки розширення соціальної бази радянської влади в українському 

селі; 

– висвітлити механізм розв’язання “ґендерного питання”, який 

забезпечував нову ґендерну ідентичність чоловіків та жінок в умовах 

радянського соціально-економічного повсякдення села; 

– розглянути становлення освітньо-виховної системи в УСРР, її основні 

суперечності в розрізі процесу індоктринації свідомості молоді та 

дітей, зокрема формування колективної свідомості та поведінки як 

одного з основних чинників легітимації та підтримки нової влади. 

Об’єктом дослідження обрано українське село в період трансформацій 

політичного та соціально-економічного укладу в 1917–1933 рр. 

Предметом дослідження визначено стратифікаційні, соціально-

економічні, соціокультурні та демографічні аспекти суспільно-політичних 

змін українського села, викликані політичними процесами формування 

комуністичної системи. 
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Хронологічні рамки охоплюють 1917–1933 рр. і характеризуються 

формуванням комуністичної системи в УСРР. Нижня межа збігається з 

жовтневим більшовицьким переворотом. Обмеження верхньої – 1933 роком – 

зумовлене встановленням тоталітарного режиму на селі. Дисертантка 

свідомо виходить за межі дослідження, щоб показати соцієтальні впливи в 

розрізі трансформаційних змін. 

Територіальні межі дослідження охоплюють УСРР з урахуванням 

тогочасного адміністративно-територіального поділу. Для аналізу та 

порівняння були використані дані щодо інших республік.  

Методи дослідження. Для забезпечення всебічного вивчення головних 

аспектів досліджуваної теми було використано історичний, проблемно-

хронологічний, історико-типологічний, історико-порівняльний, історико-

психологічний, історико-біографічний методи. Належне місце в дослідженні 

посіли такі загальнонаукові методи, як системний, аналізу, синтезу, індукції і 

дедукції, узагальнення, моделювання тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

– уперше в українській історичній науці – на основі сучасних 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження комплексно 

висвітлено та проаналізовано процес формування і функціонування 

елементів парагромадянського селянського суспільства на початку ХХ 

ст. та їх злам унаслідок більшовицької політики модернізації аграрного 

суспільства, комунізації селянського соціуму; 

– обґрунтовано концепт парагромадянського селянського суспільства; 

– здійснено системний аналіз розбудови партійно-державних структур, 

практики усунення самоврядних парагромадянських селянських 

органів і формування органів “керованої народної демократії” для 

тотального контролю над селянством; 

– висунуто та охарактеризовано тезу, що колективізація мала за мету 

руйнацію самоврядних форм господарювання як економічного 
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підґрунтя парагромадянського селянського суспільства та 

одержавлення сільської економіки; 

– відтворено процес становлення і розвитку організаційної роботи серед 

сільських жінок, молоді та дітей у контексті програмних установок 

більшовиків, політичної кон’юнктури, внутрішньополітичної ситуації в 

країні, припинення функціонування інститутів парагромадянського 

селянського суспільства; 

– простежено характер соціально-психологічних змін у повсякденному 

житті сільського населення. 

Отримали подальшого розвитку: 

– теоретико-методологічні засади дослідження суспільно-політичних 

змін в українському селі впродовж 1917–1933 рр., що дало можливість 

скорелювати взаємозв’язок між внутрішньою політикою радянських 

партійно-урядових структур щодо селянства в адміністративній, 

аграрній, податковій, ідеологічній сферах та змінами у соціальній 

структурі, свідомості та способі життя; 

– осмислення концептуальних засад формування радянської 

комуністичної системи на селі. 

Уточнено: 

– динаміку народжуваності, смертності, шлюбності, міграційних 

процесів у досліджуваний період;  

– особливості національного характеру українців у контексті 

формування української національної ідентичності на початку ХХ ст. 

та функціонування елементів парагромадянського селянського 

суспільства; 

– механізм керівництва окремими елементами освітньо-виховної системи 

зі сторони адміністративно-політичних структур. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Результати дисертаційного дослідження були використані в розробці 

науково-методичного забезпечення таких навчальних дисциплін, як 
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“Політологія” та “Соціологія” у Хмельницькому національному університеті; 

нових спеціальних і факультативних курсів “Історія як лінійний і нелінійний 

розвиток”, “Сучасне громадянське суспільство”, “Історія повсякденності”, 

“Декомунізація в Україні” у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти.  

Фактичні дані та окремі теоретичні матеріали дисертації можуть бути 

використані у підготовці узагальнювальних наукових праць з аграрної історії 

України, історії українського селянства, соціальної історії, ґендерної історії, 

історії повсякденності, навчальних посібників, підручників з історії України. 

Проведений аналіз парагромадянського селянського суспільства може бути 

корисний у діяльності державних органів влади, громадських об’єднань для 

пошуку ефективних шляхів формування громадянського суспільства. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Усі результати роботи і положення, що виносяться на захист і 

становлять наукову новизну, отримано здобувачем особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дослідження презентовані у 36 доповідях і повідомленнях, зокрема на 

Міжнародній науковій конференції “Дмитро Антонович і українське 

мистецтвознавство” (Прага, 2007), VІІ Буковинській Міжнародній історико-

краєзнавчій конференції (Чернівці, 2009), ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій проблемам суспільних наук (Москва, 

2012), Міжнародній науково-практичній конференції “Суспільні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи дослідження” (Львів, 2012), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Особа в тоталітарному 

суспільстві: рефлексії ХХІ століття” (Одеса, 2013), Міжнародній науковій 

конференції “Голодомор в Україні у першій половині ХХ століття: причини 

та наслідки (1921–1923 рр., 1932–1933 р., 1946–1947 рр.)” (Київ, 2013) та ін. 

Ключові проблеми дослідження було оприлюднено на всеукраїнських та 

регіональних наукових конференціях, зокрема на ХІ Подільській історико-

краєзнавчій конференції (Кам’янець-Подільський, 2004), Всеукраїнській 
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науково-теоретичній конференції “Знищення опозиції в 20–30-х рр. ХХ ст. 

як засіб формування тоталітарної системи в Україні” (Хмельницький, 2006), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Геноцид: Голодомор 

1932–1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки” 

(Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 2008), Всеукраїнській науково-

практичній конференції “День Соборності України й уроки української 

національної революції (1917–1920 рр.)” (Хмельницький, 2010), 

Всеукраїнській науковій конференції “Політичні репресії в Українській РСР 

1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації (до 75-річчя 

“Великого терору” в СРСР)” (Київ, 2012), Всеукраїнській науковій 

конференції “Українська політична нація: історія і сучасність” (Київ, 2013), 

Х Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (Черкаси, 2014), 

VІІ Волинській Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції 

(Житомир, 2014), Всеукраїнській науковій конференції “Шості Гуржіївські 

історичні читання” (Черкаси, 2015), Всеукраїнському науково-теоретичному 

семінарі “Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел” 

(Вінниця, 2015) та ін. 

Публікації. Основні результати роботи опубліковано в монографії 

(31,62 др. арк.) та 56 публікаціях, із них 24 статті у провідних фахових 

журналах, 6 – у виданнях іноземних держав або України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, 28 – у збірниках праць, матеріалах 

конференцій. 

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним 

принципом. Робота складається зі вступу, п’яти розділів (13 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 534 сторінки, із них 350 – основного тексту, 

158 сторінок займає список використаних джерел (1 460 найменувань), 

26 сторінок – 24 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Проблематика українського села періоду 1917–1933 рр. займає одну із 

провідних позицій у науково-дослідницькій практиці істориків. Як наслідок, 

історіографічний дискурс згаданого періоду є доволі значним. З огляду на 

дослідницькі традиції історіографію поділено на чотири групи: 

1) історіографія радянських істориків (аналіз української радянської 

історіографії проведено паралельно з російською); 2) української діаспори; 

3) сучасної вітчизняної науки; 4) сучасні зарубіжні дослідження, 

опубліковані в період суверенної України.  

Етап 1917 р. – середина 1930-х рр. у радянській історичній науці, 

історіографії було ідентифіковано як “перший період у житті радянського 

соціалістичного суспільства, етап становлення, що проходив у боротьбі з 

буржуазними представниками та рецидивами аж до повного 

викорінення” [801, c. 3]. У цей час було зроблено спробу нівелювати 

попередні досягнення українських істориків і розпочато масштабне 

фальшування подій та явищ, котрі відбувалися на теренах України, зокрема 

напередодні і в роки більшовицького жовтневого перевороту.  

Впродовж 1920-х рр. ще був можливий певний плюралізм думок. 

В Україні працювало історико-філологічне відділення ВУАН, яке очолював 

з 1924 р. М. Грушевський: функціонували кафедри історії України, історії 

українського народу новітнього часу та комісії при них. У складі кафедри 

працювали відомі українські історики Д. Багалій, О. Левицький, 

Д. Яворницький та інші, яких більшовицька влада ідентифікувала як учених-

істориків старої формації. М. Грушевський у 1924 р. започаткував при своїй 

науково-дослідній кафедрі історії України видання журналу “Первісне 
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громадянство” [1086, c. 121]. Статті для щорічника писали провідні 

європейські вчені, зокрема відомий французький етнограф, антрополог 

Поль Ріве [1126, c. 1–20]. У 1923 р. Д. Багалій підготував узагальнюючу 

працю “Нарис української історіографії” [620, c. 3–18; 621]. Молоде 

покоління представляли історики, на жаль, більшість із них у 1930-ті рр. було 

заарештовано та вислано, зокрема П. Клименка, В. Пархоменка, 

М. Петровського, В. Романовського та ін.  

В умовах відносного плюралізму 1920-х рр. В. Яновський досліджував 

питання селянського самоврядування у пореволюційній Україні, переважно 

через “виучування звичаєвого права України” [1284, c. 99–106]. Варто 

зауважити, що порівняння звичаєвого права українців і росіян було 

актуальним наприкінці 1910-х – на початку 1920-х рр., прикладом може бути 

ґрунтовне дослідження звичаєвого права українського народу 

Т. Єфименко [774, c. 648–663]. Вивченням земельної політики в Україні 

займався Г. Клунний [837]. Репресована та страчена у 1930-х рр. українська 

вчена Н. Мірза-Авакянц досліджувала селянські розрухи в Україні у 1905–

1907 рр. [1021, c. 21–67]. Історик-марксист М. Яворський наголошував на 

національних особливостях українського селянства [1281]. У брошурі 

“Революція на Вкраїні в її головних етапах” охарактеризував діяльність 

Центральної Ради, яка, на його думку, репрезентувала ідеї “міщанської 

кулацької ідеології” та суперечки в КПУ, УКП(б), УКП з приводу 

необхідності існування в Україні комітетів бідноти, комітетів незаможників, 

сільських рад без глитаїв тощо [1280, c. 27; 44; 74–75]. А. Річицький 

(Пісоцький), визначав революцію в Україні як національно-аграрну, основою 

якої було селянство [1128]. Селянознавчою тематикою у 1920-х рр. також 

активно займалися С. Захаров [782], В. Качинський [827; 828; 829], 

Л. Кріцман [876], І. Макаров [968] та ін. 

Більша частина книг, брошур, статей, що вийшли друком в СРСР, 

УСРР після 1926 р., переважно висвітлювали питання активного залучення 

селян до соціалістичного будівництва; описували соціально-економічні, 
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культурно-побутові зміни; функціонування рад, громадських організацій 

тощо. Передусім це стосувалося публікацій А. Айхенвальда [606], 

С. Здановича [412, c. 39–53], О. Клязника [428], С. Мінаєва [1020], 

М. Попова [1099; 1100; 674] та окремих збірників публікацій [1204]. У другій 

половині 1920-х рр. була започаткована “розробка” комплексних тем “Ленін і 

Україна”, “Ленін і більшовицькі організації в Україні” [604; 1029]. Праці 

1930-х рр. мали переважно агітаційно-пропагандистський характер, 

катастрофічно зниженний рівень правдивості, акцент на внесок 

комуністичної партії та її керівників у розвиток села, виховання “нових 

людей” на фоні порівняння “жахливого минулого” й “світлого майбутнього” 

[374; 356; 767; 798; 1141; 1142]. Українські радянські історики основну увагу 

зосереджували на створенні марксистсько-ленінських підручників [815].  

Частина опублікованих матеріалів висвітлювала вирішення новою 

владою “жіночого питання”, наприклад, аналізувала шляхи та методи 

“розкріпачення жінки” [1004], участь робітниць і селянок у виборах до рад, 

порівнювали становище радянських жінок із західними [683]. У публікаціях 

Н. Крупської [880; 453, c. 17–25], О. Коллонтай [844; 843; 440, c. 16–19], 

К. Самойлової [1144] було зроблено спробу систематизувати досвід роботи 

жіночих відділів, результати ліквідації неписьменності серед жіноцтва, 

боротьбу “з домашнім рабством”, обговорювалися питання проституції, 

алкоголізму, абортів. О. Коллонтай активно розглядала “соціальні основи 

жіночого питання” [436, c. 36–47; 439, c. 5–7; 442, c. 11–18; 437, c. 111–124]. 

Цінність публікацій 1920-х рр. полягає у тому, що вони містять фактичний 

матеріал, де можна знайти описи маловідомих подій і суспільних явищ. 

У наступні десятиліття в СРСР, УРСР було захищено низку дисертацій, 

опубліковано книги, брошури, статті про формування системи радянської 

влади на селі, зміни соціально-класової структури, створення нової системи 

освіти. Насамперед, це праці Б. Бабія [619], С. Бухало [648], С. Ільїна [1348], 

Г. Кожевнікової [1353], Г. Кононенка [1354], В. Терлецького [1213] та ін. 

У другій половині 1950-х рр. з’являється двотомне видання “Історія 
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Української РСР” [816; 817], в якому знайшли відображення марксистсько-

ленінські концепти аграрної історії.  

Щодо спроби дослідження села, то радянська історіографія відразу 

визначила парадигми, а саме: парадигму пауперизації і кризи у сільському 

господарстві в дожовтневий період, зокрема акцентуючи увагу на 

безпросвітних злиднях селян; парадигму необхідності радикальних 

революційних перетворень у пожовтневий період. У їх розрізі були написані 

підручники із загальної та економічної історії СРСР [803, c. 296–303; 804, 

c. 22–23; 1206], монографії, статті [608; 610; 740; 611; 1075; 756]. Радянські 

історики по суті відійшли від об’єктивного аналізу змін земельних наділів і 

викупних платежів, відкидаючи будь-які середні показники, що дозволяли 

побачити позитивні зміни. Їх увага переважно акцентована на класовій 

боротьбі на селі [1031; 944; 1076; 1246]. Не втратили актуальності роботи 

І. Гуржія. У контексті розпаду і кризи феодально-кріпосницької системи в 

сільському господарстві України науковцем було написано монографію 

[731], варто відзначити значний обсяг залученого джерельного матеріалу та 

критичний аналіз стану доріг, транспортних засобів, характеру економіки.  

У 1960-х рр. почали з’являтися праці зі спробами більш об’єктивно 

проаналізувати становище на селі [614; 473, c. 12–20; 1010]. “Доба відлиги” 

хоч і позначилася певною лібералізацією суспільного життя, але лише 

частково послабила тиск, при цьому було заборонено критикувати лад 

тодішньої системи. Так, О. Нестеренко показав поступальний розвиток 

капіталістичних відносин в Україні в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. [1046]. В 1960-х рр. Г. Конюхов уперше написав про “хлібні 

утруднення” наприкінці 1920-х рр. у різних регіонах СРСР [855]. У 1970-х рр. 

О. Ніфонтов намагався описувати пореформене сільське господарство як 

таке, що динамічно розвивалося [1049]. Але найчастіше новий матеріал 

радянськими істориками використовувався переважно для підтвердження 

вже відомих раніше висновків [1404; 881, c. 324–343]. У наступні роки 

аграрні перетворення у своїх роботах висвітлювали І. Байрак [1312], 
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Б. Мигаль [1002], Ю. Терещенко [1212], В. Осокіна [1060], Н. Фігуровська 

[1231]. Лише окремі історики акцентували увагу на розкритті специфіки 

аграрних відносин в Україні [1136; 962]. Більшість – робила наголос на 

класовій боротьбі в українському селі, як, наприклад, І. Слинько [1163]. 

Помилковими визнавалися думки тих українських істориків, які не 

враховували гегемонії пролетаріату на початку ХХ ст. [1135]. 

У 1960-і – 1980-і рр. активізувалося написання монографій, дисертацій, 

багатотомних видань з історії КПРС, нарисів історії КПУ, з’явилося 26-томне 

видання з історії міст та сіл УРСР [1064; 813; 814]. Низка досліджень була 

присвячена історії комнезамів. Це докторська дисертація М. Березовчука, 

який проаналізував діяльність КНС та формування ними громадської думки, 

передусім серед бідняцько-середняцьких мас [1316]; кандидатська дисертація 

В. Чумака [1405]; збірник праць “Комітети незаможних селян України (1920–

1933 рр.)” [848]. З позицій комуністичних ідеологічних установок автори 

розглядали питання радянських трансформацій на селі, діяльність сільських 

рад, земельних громад [1317; 1402; 883]. Активізувалися дослідження тем 

“розкріпачення” жінки в роки радянської влади, “завоювання” жіночих мас 

більшовиками [626; 1011; 1252; 1408; 777]. Основою всіх вищезгаданих робіт 

залишалася комуністична ідеологія, що впливала на висвітлення реального 

становища селян. У 1980-ті роки радянські історики піддавали нищівній 

критиці українських, які були змушені емігрувати, переважно за ідеї 

“безкласовості”, “безбуржуазності української нації”, “самобутності розвитку 

українського народу”. У історичній літературі Українська національна 

революція називалася міфом [801, с. 183; 1006, с. 56–59]. 

У грудні 1987 р. під тиском світової громадськості перший секретар 

ЦК КПУ В. Щербицький на урочистому засіданні на честь 70-річчя 

встановлення радянської влади в Україні був змушений офіційно визнати 

голод у республіці 1932–1933 рр. У 1990 р. після схвалення ЦК КПУ 

постанови “Про голод 1932–1933 рр. на Україні та публікацію пов’язаних з 

ним архівних матеріалів” розпочалося дослідження раніше заборонених тем. 
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Українська діаспорна історіографія була репрезентована низкою робіт, 

де на особливу увагу заслуговують праці авторів, які були безпосередніми 

учасниками революційних подій, свідками складних взаємин селян та влади. 

У цих працях значну увагу приділено визвольним змаганням в Україні. Це 

публікації робіт діячів УНР, які аналізували події з лівих позицій: 

В. Винниченко, П. Христюк, М. Шаповал [663; 664; 665; 1247; 1248; 1258; 

1259]. Діячі УНР у своїх роботах торкалися проблем побудови держави, 

функціонування органів самоврядування, соціальної структури, національної 

свідомості. Крізь призму консервативних поглядів характеризував роль 

селянства у державотворчих процесах В. Липинський, який був активним 

учасником політичного життя у роки Гетьманату. У своїх роботах він 

обстоював “класократичну” версію моделювання української 

державності [947; 948; 949; 950]. Цікава інформація щодо вирішення 

земельного питання, поширення селянського аграрного руху міститься в 

працях О. Мицюка [1017; 1018]. Комплексне дослідження культурно-

освітньої діяльності, яка проводилася впродовж століть на українських 

теренах, було здійснено С. Сірополком. Монографія “Історія освіти в 

Україні” вичерпно висвітлює питання розвитку освіти від початків нашої 

історії до 1930-х рр. Автор аналізує негативні наслідки комунізації свідомості 

дітей [1156, с. 666]. Отож, особливістю історіографії української діаспори 

1920–1930-х рр. була репрезентація власних поглядів авторів на ті чи ті 

питання пов’язані з суспільно-політичним розвитком українських селян. 

Серед робіт післявоєнного періоду варто виокремити працю 

І. Витановича, який не лише дав аналіз землеволодінню в Україні, аграрним 

програмам національних партій у 1917–1921 рр., але й відтворив настрої 

селянства тих часів [666]. К. Кононенко у своїх дослідженнях репрезентував 

ідею відмінності земельних відносин в Україні у порівнянні з Росією [853].  

У працях П. Голубенка, І. Майстренка, Є. Пастернака, М. Прокопа було 

здійснено аналіз розвитку українського села міжвоєнного періоду, впливу 

партійних рішень на формування місцевих органів влади, змін у культурному 
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середовищі села [700; 965; 966; 1070; 1112]. У монографії Г. Костюка 

висвітлено становлення сталінського режиму репресій і терору в 

Україні [864]. М. Богачевська-Хом’як досліджувала окремі аспекти 

діяльності українських жінок у державних органах влади та громадських 

організаціях у 1920–1930-х рр. [632]. Найбільше роботу дослідників діаспори 

ускладнювала відсутність доступу до масиву архівних матеріалів, які 

зберігалися в СРСР, УРСР. 

З проголошенням незалежності України значно активізувалися 

дослідження пов’язані з селянознавчою тематикою. Сучасний український 

історіографічний дискурс історії селянства 1917–1933 рр. нараховує 

численну кількість праць. З огляду на комплексний характер та 

міждисциплінарний підхід історіографію сучасної вітчизняної науки було 

класифіковано на п’ять груп: 1) праці про суспільно-політичні, економічні, 

демографічні процеси, що відбувалися напередодні та в роки революційної 

доби 1917–1921 рр.; 2) роботи, присвячені функціонуванню репресивно-

каральної системи в СРСР, УСРР, становленню механізму партійно-

державного контролю на селі; 3) історичні видання про соцільно-економічні, 

суспільно-політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр., зокрема 

впровадження нової економічної політики, аналіз сталінських кампаній 

колективізації, розкуркулення, хлібозаготівлі, передумови, перебіг та 

наслідки Голодомору, зміни соціально-демографічної структури українського 

села; 4) сегменти опублікованих праць, що стосуються дослідження 

домінантних проблем: про формування “нової людини”, вплив радянської 

ідеології на світогляд українського селянства, становище сільських жінок, 

комунізацію сільської молоді; 5) дисертаційні роботи, у яких розкрито окремі 

питання історіографії обраної теми. Проте варто зауважити, що такий поділ є 

досить відносним, оскільки сучасні вчені, комплексно розглядаючи ті чи ті 

подіі, явища, факти, аналізують й дотичні історичні періоди. 

До першої групи належать праці, у яких комплексно досліджено стан 

українського села напередодні та у роки революційної доби, аграрну 



21 
 

політику українських національних урядів (1917–1921 рр.), формування 

владних структур на селі. В українській історіографії одну з перших спроб 

історіософського узагальнення досвіду Української революції, аналізу 

економіки України в імперську добу зробив відомий історик О. Реєнт [1118; 

1119; 1120]. На окрему увагу заслуговує монографія “Сільське господарство 

України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.)” [1154].  

До праць, у яких комплексно проаналізовано селянську складову у 

визвольних змаганнях українського народу, належать роботи 

В. Бочарова [642, с. 3–6], В. Верстюка [661], П. Гай-Нижника [684], 

Н. Ковальової [839, с. 106–108; 840, с. 282–285], С. Корновенка [858, с. 196–

203], О. Копиленка [856, с. 28–37], О. Короткової [861, с. 181–185], Р. Пирога 

[1085, с. 68–84], В. Солдатенка [1170, с. 3–27; 1171; 1172; 1173] та ін. 

Фактичний матеріал міститься у дослідженнях О. Волоса, І. Гуцалюка, 

В. Галатира щодо діяльності місцевих органів самоврядування на 

початку ХХ ст. [1132; 1338; 1334]. У науковому доробку В. Лозового увагу 

акцентовано на з’ясуванні тенденцій змін масових настроїв селян, що 

призводили до наростання соціального радикалізму. Автор вважає, що 

суспільно-політичні процеси, які мали місце у 1917–1918 рр. в українському 

селі, тісно пов’язані з розв’язанням аграрного питання [957; 958, с. 247–255; 

959, с. 300–307; 960, с. 88–94].  

Особливості володіння землею та землекористування українських 

селян на початку ХХ ст. досліджували О. Мітеров, В. Нечитайло, О. Силка, 

В. Шевченко та ін. В. Нечитайло розглянув селянство і землеробство як 

природно-історичні явища, обґрунтував об’єктивну зумовленість 

становлення вільного селянства, зародження фермерського укладу 

господарювання в Україні [1047; 1048]. В. Шевченко проаналізував рух 

земельної власності в Україні 1861–1917 рр. та формування українського 

земельного ринку [1266, с. 203–212]. О. Мітеров дослідив розвиток 

селянського господарства Чернігівської губернії у пореформений період та 

дійшов висновку, що до 1917 р. селяни зосередили у своїх руках переважну 
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більшість земельної власності (понад 70 %) [1375]. О. Силка слушно 

зосереджує увагу на потребі ширше висвітлювати діяльність 

сільськогосподарських товариств, а саме в контексті формування 

громадянського суспільства в Російській імперії на початку ХХ ст. [1157]. 

На думку дисертантки, доречно говорити про наявність окремих структурних 

елементів громадянського суспільства або парагромадянського селянського 

суспільства, зокрема, економічних, і саме з цього погляду аналізувати 

сільськогосподарські товариства. 

Я. Грицак констатує стрімку національну та суспільно-політичну 

трансформацію селянства і стверджує, що за дев’ять революційних місяців 

1917 р. українське селянство пройшло шлях “зі селян у націю” [716]. 

Ґрунтовне вивчення міжвоєнного періоду започаткував С. Кульчицький 

і суттєво вплинув на загальний історіографічний процес. Відомий 

український учений займається дослідженням природи радянської влади в 

СРСР, її номенклатурних структур; подає нову інтерпретацію причинно-

наслідкових зв’язків у подіях, пов’язаних із запровадженням непу; детально 

аналізує другий комуністичний штурм (1929–1938 рр.), який 

супроводжувався жахливими репресіями і кардинальними трансформаціями 

у соціальній структурі; запроваджує термін “державосуспільство”. Особливу 

увагу вчений приділяє аналізу причин та наслідків Голодомору 1932–1933 рр. 

в Україні, обґрунтуванню концептуалізації голоду як геноциду [668; 885; 886; 

887, с. 15–27; 888, с. 5–25; 889, с. 3–20; 890, с. 3–56; 891, с. 31–50; 893; 894, 

с. 118–134; 895, с. 44–54; 896, с. 30–44; 898; 899, с. 4–26; 900; 901, с. 33–45; 

902; 903, с. 34–42; 904, с. 12–26; 905; 906; 908]. 

Важливими для української історіографії є публікації Ю. Шаповала. На 

основі нових архівних документів (не лише нормативних документів 

колишніх спецслужб, а й оперативних матеріалів) вчений одним із перших 

започаткував комплексне дослідження тоталітарного режиму в Україні [1260; 

1220, с. 300–351]. Я. Малик проаналізував передумови, форми і методи 

встановлення більшовицької тоталітарної системи в українському селі у 
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період 1917–1918 рр. Науковець зауважував, що більшовизація рад 

селянських депутатів була стратегічним напрямом реалізації політичного й 

економічного панування в Україні [970, с. 80]. Важливими для розуміння 

становлення монопартійної системи в Україні, формування більшовиками 

представницьких органів влади є праці С. Білошицького [631, c. 6–20; 1321; 

1322]. У даній площині досліджень беззаперечний інтерес становить 

монографія В. Васильєва “Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка 

відносин центр-субцентр влади (1917–1938)”, у якій автор ґрунтовно аналізує 

інтерактивні дії та конфлікти між керівництвом УРСР і СРСР від створення 

радянського субцентру влади до знищення його персонального складу у роки 

“великого терору” [657]. Серед праць українських учених, у яких на основі 

значного матеріалу висвітлені механізми формування і здійснення 

репресивної політики в УСРР, різні аспекти репресій щодо окремих 

соціальних верств населення, найбільшу увагу привертають наукові роботи 

Д. Архієрейського [613, c. 87–127], С. Білоконя [629, с. 40–48; 630], 

В. Даниленка [738], Г. Єфименка [771; 770, c. 196–202; 772, c. 3–24], 

Г. Касьянова [738; 825, c. 36–45; 826, c. 260]; В. Маслійчука [991], 

М. Шитюка [128], монографії присвячені джерелознавчим аспектам 

інформаційно-аналітичних матеріалів радянських спецслужб Р. Подкура та 

В. Ченцова [1088; 1089]. На думку І. Хміля, запровадження більшовиками 

політики “воєнного комунізму” викликало не лише збройний супротив 

українських селян, але й кризу комуністичної доктрини в Україні у 1919 р. 

[1243, с. 103–104]. О. Ганжа акцентує увагу на протистоянні між селянами та 

режимом протягом 1917–1927 рр. [687; 688]. Н. Романець безпосередньо 

простежила еволюцію репресивної політики влади в аграрному секторі 

протягом 1925–1939 рр. та визначила її особливості [1131]. 

Вивченням системи номенклатури в УСРР в українській історіографії 

займалися М. Дорошко, В. Лозицький, М. Фролов та ін. У 2005 р. 

В. Лозицький оприлюднив книгу про діяльність найвищого органу 

політичного керівництва в республіці [956]. М. Дорошко комплексно 
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проаналізував проблеми формування та функціонування компартійно-

радянської номенклатури та по-новому оцінив “внесок” керівного прошарку 

Радянської України в утвердження тоталітарного ладу в СРСР [751].  

Знаний український історик В. Марочко комплексно розглядає не лише 

земельну політику Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, але й аналізує 

непівський період, роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку 

сільськогосподарської продукції в 1920-х рр., створення соціально-

економічних засад життя в колгоспному селі, у числі перших досліджує 

морально-психологічні аспекти Голодомору 1932–1933 рр. [978, с. 87–96; 

979, с. 59–65; 980; 982; 984, с. 43–51; 985, с. 171–176; 986; 987; 988; 989]. 

Одними із перших розпочали ґрунтовне дослідження непу В. Калініченко, 

С. Лях, В. Олійник, Ю. Святець. Цілісний аналіз щорічних вибіркових 

переписів селянських господарств УСРР у роки непу та функціонування 

інституту громади здійснив В. Калініченко [820; 821, c. 124–138; 822, c. 87–

92]. С. Лях, розглядаючи взаємини села з владою висуває нову гіпотезу: 

відчуження села від влади і правопорядку ґрунтувалося не на базових 

ментальних зрушеннях у селянстві, а було прямим наслідком кризи і 

деградації самої влади та її інститутів. Учений також досліджував діяльність 

селянських спілок, використання найманої праці в умовах непу [963]. 

В. Олійник вважає, що робота самоврядних селянських організацій в роки 

непу була ефективною [1382]. О. Мельничук продовжив вивчення політики 

державної влади безпосередньо щодо сільрад [997, c. 35–36; 998, c. 89–91]. 

Кліометричний аналіз соціально-економічних процесів у селянському 

господарстві 1920-х рр. здійснив Ю. Святець [1149; 1150]. 

У вивченні аграрної історії України 1920-х – початку 1930-х рр. окреме 

місце займають дослідження науковців Черкаського національного 

університету імені Б. Хмельницького С. Корновенка, В. Кравченка, 

В. Лазуренка, А. Морозова [868, c. 98–100; 859; 916, c. 57–58; 917; 918, c. 21–

24; 1026, c. 60–76; 1027, c. 242–244; 1350] та ін. Цілу низку досліджень 

кооперативного руху в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку 
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ХХ ст. підготував І. Фареній [1226, c. 224–227; 1227, c. 190–192; 1228, c. 163–

172; 1229, c. 51–60; 1397; 1398]. 

П. Брицький комплексно проаналізував не лише період непу, але й 

історію колективізації, передумови і наслідки голоду 1921–1923 рр., 

Голодомору 1932–1933 рр. Спогади вченого, що пережив Голодомор, 

становлять науковий інтерес і допомагають краще зрозуміти наслідки 

морально-психологічних змін у свідомості українських селян [644, с. 23–47; 

645, с. 230–234; 1220, с. 300–351]. Важливі фактичні дані щодо динаміки 

організації сільськогосподарських комун в Україні, заснованих 

реемігрантами, та намагання діаспори, аби світ дізнався про трагедію 1932–

1933 рр., зафіксовані у монографії О. Ковальчук та Т. Марусик [842].  

Новий погляд на соціополітичний, соціоекономічний контексти подій 

другої половини 1920-х – початку 1930-х рр. в Україні, голод 1928–1929 рр., 

власне перебіг і наслідки голоду-геноциду запропонувала Л. Гриневич. 

Дисертантка на основі значного масиву різноманітних джерел уперше 

детально висвітлила повсякденне життя українського суспільства від грудня 

1927-го – до кінця 1933 р. [710; 711; 712; 713; 714; 715]. Соціально-

економічний і національно-культурний злам українського селянства в 1929–

1939 рр. показав у монографії С. Білан [627].  

Комплексний аналіз діяльності громадських об’єднань українського 

села у розрізі полінаціональності та через призму зовнішніх зв’язків здійснив 

науковець М. Журба. Автор розглянув історичні обставини створення та 

діяльності класових селянських спілок, кооперативних організацій та 

добровільних товариств національних меншин [778, c. 103–107; 1342; 1343]. 

У аспекті сучасних концептуальних підходів Ю. Степанчук окреслив 

історичні обставини створення та діяльності громадських організацій [1395]. 

Він приділив увагу особливостям соціальної політики КП(б)У в молодіжних 

організаціях, профспілкових, громадських товариствах. Наразі дослідженням 

цієї теми також займається С. Свистович. Науковець з’ясував місце 

громадських об’єднань радянської України у політичній системі 
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держави [1146, c. 195–201; 1147, c. 233–237; 1391]. На основі значного 

історичного матеріалу, з використанням методів та підходів суміжних 

гуманітарних наук, В. Шарпатий дослідив діяльність товариств 

взаємодопомоги в УСРР у 1920-х – першій третині 1930-х рр. [1262, c. 137–

143; 1263, c. 53–61; 1407].  

Фактичний матеріал щодо діяльності сільських рад та сільських громад 

міститься у працях О. Михайлюка [1012, c. 180–185; 1013; 1015, c. 89–101]. 

Автор зауважує, що на початку 1920-х рр. громади практично зосереджували 

в своїх руках майже все керівництво місцевими справами, та ідентифікує 

ситуацію як “своєрідне двовладдя”, з одного боку, сільські ради без 

повноважень, з іншого – авторитетні громади [1013, c. 321]. Громадське 

самоврядування засвідчує вкорінення значних елементів парагромадянського 

селянського суспільства на селі. 

Українські історики також звертаються до проблеми ментальності, 

національного характеру українського народу, зокрема, ментальність 

українського селянства вивчають О. Добржанський [750], Л. Дудка [757, 

c. 38–39], П. Кононенко [854], Ю. Присяжнюк [1108, c. 23–32; 1109; 1110], 

С. Світленко [1148], А. Філінюк [1235] та інші. У працях В. Ботушанського 

знайшли широке висвітлення, як питання зародження нових форм 

господарювання на селі, так і формування рис національного характеру 

українців, зокрема їхні регіональні аспекти [640; 641]. Комплексно 

світовідчуття українців дослідив лікар-психотерапевт О. Стражний [1202]. 

Етносоціокультурні процеси в Україні, що відбувалися протягом 

першої полови ХХ ст., комплексно проаналізував Б. Кравченко [869]. 

Висвітленням соціокультурної історії українського сільського населення 

доколгоспного періоду займаються О. Вовк [672, c. 36–39], М. Захарченко 

[783, c. 37–40], О. Лукашевич [961, c. 142–145], М. Олійник [1055, c. 173–

180], І. Рибак [1123; 1125] та ін. У працях вітчизняних учених Н. Бем [625, 

c. 227–242], Б. Патриляка [1071, c. 29–36] показано соціально-психологічні 

аспекти взаємовідносин українського селянства і радянської влади, зміни 
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соціально-політичних настроїв селянства протягом 1920-х – на початку  

1930-х рр. С. Дровозюк дослідив розвиток історіографії національно-

культурного та духовного життя українського селянства та виявив прогалину 

у знаннях про повсякденне життя селянства 1920–1930 рр. [754; 755].  

Окремі аспекти формування “нової людини” в СРСР, УСРР розглядали 

Т. Євсєєва [768, c. 303–331], Н. Земзюліна [787, c. 145–148], О. Новікова 

[1381], Л. Олянич [1056, c. 29–31], Л. Якубова [1283, c. 355–379] та ін. 

Ґендерні аспекти, зокрема процеси соціалізації жінок, досліджували 

Н. Бондаренко [1323], Н. Гогохія [694, c. 376–383; 695, c. 58–62], О. Кісь [835, 

c. 633–651; 836], О. Лабур [911, c. 205–213; 912, c. 114–118; 913, c. 121–129; 

914, c. 259–262], О. Сапицька [1145, c. 84–94], О. Розовик [1387], 

Ю. Терещенко [1211, c. 153–166]. 

Проаналізовано праці й інших авторів, присвячені різноманітним 

аспектам соціально-демографічних змін. Серед них варто виокремити 

дослідження істориків В. Романцова [1133], П. Шевчука [1270, c. 289–293] та 

демографів І. Курило [910, c. 325–335], Н. Левчук [920, c. 306–324], 

Е. Лібанової [954, c. 266–278]. На думку І. Курило, у СРСР в роки масової 

колективізації було започатковано “аморальну традицію безмежного 

демографічного марнотратства” [910, c. 330]. Е. Лібанова виявила, що 

примусова колективізація здійснила не менш потужний вплив на процеси 

народжуваності, ніж Голодомор 1932–1933 рр. [954].  

Результатом ґрунтовного аналізу науковців стали видання: “Сталінізм 

на Україні: 20–30-ті роки” [738], “Історія українського селянства. Нариси в 2-

х томах” [818; 819]; “Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст. 

Історичні нариси” [1096, c. 4]; Другий том нарисів “Україна і Росія в 

історичній перспективі” [709]; “Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т.” 

(Т. 1–3) [1093; 1094; 1095]; “Відносини держави, суспільства і особи під час 

створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.)” (Т. 1–2) [668; 669], 

“Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі 
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суспільного розвитку” [1220], які дозволяють побачити передумови та 

наслідки встановлення комуністичного режиму в Україні та ін.  

Вітчизняні дисертації, захищені після здобуття Україною незалежності, 

підкреслюють інтерес українських дослідників до тем, які пов’язані із 

періодом 1917–1933 рр. Окремі теоретичні положення та важливі фактичні 

дані, що так чи так стосуються досліджуваної теми, містяться у 

дисертаційних роботах останнього періоду, які при аналізі ми розділили на 

два блоки. До першого блоку належать праці, що висвітлюють проблеми 

державотворення, формування системи виконавчої влади та тоталітаризації 

влади взагалі. На означену тему захистили роботи І. Автушенко [1306], 

В. Адамовський [1307], Д. Архірейський [1311], І. Білас [1319], 

В. Васильєв [1326], Г. Васильчук [1327], Л. Дояр [1341], А. Зінченко [1346; 

1347], О. Корнєв [1356], Є. Костюк [1360], В. Коцур [1361], 

Л. Місінкевич [1374], В. Молоткіна [1376], В. Нікольський [1380], 

О. Попова [1384], Ю. Степанчук [1395], Б. Хорошун [1401], В. Ченцов [1403]. 

Іншим важливим тематичним блоком дисертаційних досліджень є 

висвітлення проблем аграрної історії, зокрема взаємин селян із владою. 

Роботи з означеної теми захистили О. Абразумова [1305], В. Анісімов [1308; 

1309], Н. Бем [1313; 1314], С. Білан [1318], О. Білик [1320], 

В. Волошенко [1333], Г. Георгізов [1335], О. Господаренко [1336], 

Л. Гриневич [1337], О. Довбня [1339; 1340], Л. Захарченко [1345], 

В. Калініченко [1349; 1350], Г. Капустян [1351], Н. Ковальова [1352], 

І. Кривко [1362], В. Лазуренко [1363], Л. Лехан [1364] О. Малій [1367], 

Я. Мандрик [1369], Д. Михайліченко [1372], В. Паскаленко [1383], 

І. Прокопенко [1385], Н. Романець [1388], В. Саричев [1390], 

Л. Скотнікова [1392], П. Слотюк [1393], К. Філіппов [1400] та інші. 

Беручи до уваги значний доробок українських дослідників, можемо 

запропонувати спробу власного аналізу подій та явищ, котрі відбувалися в 

українському селі від початку ХХ ст. й до 1933 р. у контексті формування 

парагромадянського селянського суспільства. 
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У сучасному російському світогляді акумульовані тенденції 

формування нової постперебудовної традиції сприйняття радянської країни 

як періоду ефективного державного менеджменту. Проводиться думка про 

те, що високі темпи росту радянської економіки давали значний ресурс 

просуванню комуністичної ідеології та світовій гегемонії СРСР [1442], а 

також сприяли появі нової моделі розвитку Росії [1454]. Поширення набула 

теза про комплексний характер причин репресій. Проте російський науковець 

В. Цлаф попереджав колег, які особливо захоплюються результатами 

сталінської індустріалізації, про пролонговані негативні наслідки не лише 

індустріалізації, але й націоналізації, ліквідації куркульства та інших 

кампаній [1456]. 

О. Гаман-Голутвіна вважає, що “практично всі російські революції та 

всі успішні російські модернізації були саме “революціями згори” [686]. На 

думку А. Липкіна, у радянській Росії було відтворено самодержавну систему 

правління, але з новим людським, соціальним, інституціональним 

наповненням [1446]. О. Хлевнюк зауважує, що диктатор, зосібна Й. Сталін, у 

новій системі влади виступав саме як активна надбудова [1242]. Російський 

дослідник В. Роговін допускав, що історичний процес, розпочатий 

більшовицькою революцією, не завершено, а тимчасово призупинено. 

Історична поразка соціалізму на межі 1990-х рр., на його думку, не означає, 

що наступні десятиліття пройдуть під знаком тріумфального руху 

капіталізму в усьому світі [1130]. Комплексно становлення тоталітарного 

режиму також розглядали В. Остроухов [1063], Г. Трукан [1217] та інші.  

Власні методологічні підходи до вичення соціокультурної динаміки 

Росії періоду революційних трансформацій запропонував О. Ахієзер. 

У розрізі нашого дослідження становлять інтерес міркування вченого про 

застосування В. Леніним маніпулятивних стратегій [1435]. У роботах 

В. Булдакова проаналізовані особливості революційного насилля у Россії в 

1917–1920 рр. Науковець узагальнює, що “психологія насилля, спрямована 
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проти “чужих”, легко оберталася проти “своїх” [646, с. 197]. Він категорично 

не сприймає ідеї національних революцій, зокрема й Української. 

На думку російського логіка, філософа О. Зінов’єва, основними 

опорами комуністичної системи були: організація населення в стандартні 

первинні колективи (клітини); єдина, централізована та ієрархічно 

вибудувана система влади та управління; єдина система виховання та 

ідеологічної обробки населення [788, c. 24–30]. Він вважав, що “ніякого 

ідеального суспільства всезагальної рівності, справедливості ніколи не було, 

немає і ніколи не буде, бо таке суспільство неможливе в принципі” [590, 

c. 160]. Аналізуючи праці вченого, варто зауважити, що в його творчості 

можна виокремити три періоди: “академічний”, “критичний” (він викликає 

найбільший науковий інтерес) та “антиперебудовний” [590; 788; 789; 790].  

Процеси, що відбувалися на селі на початку ХХ ст., з позицій 

географічного детермінізму розробляв Л. Мілов [1003, c. 416–417]. У 2003 р. 

М. Давидов опублікував першу, в 2010 р. – другу книгу, у яких доводить 

тези, що наприкінці XIX – початку XX ст. сільське господарство у Росії 

успішно розвивалося, споживання селянства було задовільним, Столипінська 

реформа була своєчасною і мала позитивний ефект [735; 736, c. 197–209; 

233–235; 296; 442; 555–556; 564; 737, c. 56–72].  

Проти парадигми кризи/пауперизації виступив Б. Миронов. Науковець 

започаткував низку досліджень із історичної антропометрії [1005]. 

Б. Миронов пише про виникнення у Росії (напередодні 1917 р.) міцного 

громадянського суспільства, внаслідок незаперечних успіхів країни, зокрема 

після “Великих реформ”, таке суспільство було спроможне кинути виклик 

старій еліті і державі [1007, c. 636–637]. Науковець провокує гострі дискусії в 

середовищі російських істориків Процес формування громадянського 

суспільства у Росії в роки непу досліджував А. Васько [1328].  

Своєрідним ключем для розуміння селянської ментальності є концепція 

“Великої селянської революції 1902–1922 рр.” В. Данилова та праці 

Л. Данилової, яка характеризувала російську селянську ментальність як 
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ментальність общинну [739, c. 4–23; 741, c. 22–39]. О. Давидов проаналізував 

встановлення диктатури у Росії в 1917–1921 рр. через контекст історії 

“російських мішечників та їхнього протистояння продовольчій 

диктатурі” [734]. Автор також досліджує неп, виявляє тенденції 

взаємовідносин державних органів з товариствами та спілками [733, c. 14]. 

На окрему увагу заслуговують роботи Т. Шаніна, який запропонував 

методологію подвійної рефлективності у дослідженнях російського 

села [1253; 1254; 1255, c. 116–121; 1256, c. 171–182; 1458]. 

Російські науковці досягли успіхів у дослідженнях формування “нової 

людини”. Слід відзначити праці Л. Захарової [1344], В. Ільїних [800], 

Г. Костирченко [863], В. Мінаєва [699], К. Самойлової [1453], що сприяли 

інвентаризації історіографічного спадку, а також колективну працю “Росія 

непівська” [1134]. О. Осокіна одна з перших у російській історіографії 

започаткувала дослідження повсякденного життя суспільства в умовах 

одержавлення економіки [1061]. Питання ідеології та повсякденності 1920–

1930-х рр. також досліджували О. Морозов, П. Романов, І. Семененко, 

С. Тулаєва, О. Шамигулов, О. Ярська-Смирнова [1169; 1151]. 

Демографічні наслідки тоталітарного режиму в Росії досліджували 

Д. Ванюков, С. Голотик, В. Мінаєв. В. Жиромська вважає, що голод 1932–

1933 рр., який було спричинено проведенням форсованої індустріалізації та 

насильницької колективізації, вразив практично всі зернові райони СРСР 

[775; 1443]. В. Ісупов порівнює Радянський Союз у 1932–1933 рр. із 

величезним кладовищем [807, c. 4–80]. 

Серед значного обсягу публікацій із гендерної історії особливе місце 

займають праці Н. Пушкарьової [1114; 1115], Ю. Морозової, А. Пушкарьова, 

Н. Лебіної [1169]. У 1917–1933 рр. в умовах жорсткої соціально-класової 

боротьби владою було активно використано жіночу тему. На думку 

І. Юкіної, саме у 1920-х рр. закінчилася коротка епоха “радянського 

фемінізму” [1278].  
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Помітні успіхи у висвітленні селянознавчих тем має західна 

історіографія. Західний історіографічний дискурс суспільних та політичних 

трансформацій в українському селі у 1917–1933 рр. протягом ХХ ст. 

найчастіше був вмонтованим у російський контекст, і лише окремі роботи 

містили аналіз подій, котрі відбувалися в зазначений період безпосередньо в 

УСРР. Ситуація почала частково змінюватися вже в 1970-і роки, коли 

українознавчі дослідження вийшли за межі українських емігрантських 

культурних інституцій і долучилися до академічного світу Заходу (зокрема, 

було створено Український науковий інститут Гарвардського університету та 

Канадський інститут українських студій Альбертського університету). 

Революція Гідності в Україні привернула увагу західних учених до 

української історії і міжвоєнного періоду. 

Дослідженням пореформеного села займалися науковці Р. Сміт та 

Д. Християн, які проаналізували харчовий раціон селян та вплив на нього 

неврожаїв [1298, с. 26–27; 224–226; 251]. Д. Філд, який використав для 

оцінки процесу майнового розшарування селянських господарств коефіцієнт 

Джині, у пореформеному селі довів відсутність значного розшарування 

[1288, с. 497–498; 1232, с. 47–59]. С. Уіткрофт робить висновок, що у 

довгостроковій перспективі рівень життя в більшості регіонів Росії 

підвищувався завдяки зростанню зборів зернових – основного джерела 

доходів селянства [1304, с. 171–172]. Науковець у першій частині 

“Документів для обговорення радянського проекту індустріалізації”, подав у 

вигляді таблиць, схем та діаграм загальну динаміку руху населення в СРСР 

перед війною, динаміку смертності та народжуваності тощо [1303]. 

Західні вчені першої та другої хвилі створили потужну школу 

дослідження легітимації більшовицького режиму в СРСР, зокрема процесів 

консолідації влади в руках більшовиків. Традицію розглядати історію СРСР у 

розрізі “спадковості” заклав свого часу Вільям Генрі Чемберлін. Написана у 

1930-х рр. праця пізніше спровокує наступні дослідження появи 
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більшовицького режиму через контекст історичних подій минулого 

Росії [1299, с. VІІ].  

Англійський історик Е. Карр комплексно дослідив процес злиття 

Комуністичної партії з Радянською державою [824]. У працях 

американського дослідника Р. Пайпса продовжено дослідження процесу 

консолідації влади в руках більшовиків [1066; 1067; 1068; 1147]. Зазначені 

роботи Р. Пайпса викликали дискусію серед російських науковців. Так, 

В. Голдін вважав Р. Пайпса найбільш яскравим представником “тоталітарної” 

школи [698, с. 25]. У контексті нашого дослідження викликає інтерес ще одна 

праця представника старшого покоління дослідників С. Коткіна “Магнітна 

гора: сталінізм як цивілізація”, автор якої пропонує роздуми про 

застосування соціального інжинірингу в СРСР [1295, с. 31–32].  

Радянологи-“ревізіоністи” переглянули оцінки СРСР у працях 

“тоталітарної школи”. Друга хвиля західних дослідників зосереджує увагу 

переважно на аналітиці. Сучасні західні науковці найчастіше подають 

досліджуваний матеріал у контексті цінностей ліберальної демократії.  

У низці робіт західних науковців дано аналіз тоталітаризму та 

авторитаризму, виокремлено переважно три форми тоталітаризму – фашизм, 

нацизм і сталінізм. На думку Р. Геллетлі, “між першим диктатором 

Совєтського Союзу і його майбутнім наступником не було значних 

теоретичних і політичних розбіжностей у сфері комуністичної доктрини, 

зокрема їхньою спільною рисою було масштабне і нещадне застосування 

терору” [690, с. 30]. Інтерес викликає праця С. Сміта, у якій автор зазначає, 

що саме Сталін запустив революцію згори, а це призвело до жорсткої 

індустріалізації, силової колективізації, економічний 1925 р. він вважає 

апогеєм непу, часом, коли офіційна політика була найбільш позитивною для 

селянства [1302]. На думку Й. Баберовські, більшовики не мали жодного 

поняття про деструктивність їхнього культу насильства, бо вони не 

конролювали насильство, а розпалювали його серед громадян [618, с. 81]. 

Л. Штерн робить спробу з’ясувати, що змусило в 1920-х – 1930-х рр. 
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західних інтелектуалів повірити в культурну і політичну домінанту 

Радянського Союзу перед Заходом та побачити в ньому протидію 

фашизму [1300, с. 1].  

Характерною ознакою західної історіографії було намагання 

розглядати комуністичну систему в СРСР з позицій методологічного 

плюралізму, міждисциплінарних зв’язків. Серед них – дослідження 

Н. Верта [662], М. Рольфа [1129], Дж. Хоскінга [1244]. Американський 

економічний історик П. Грегорі проаналізував роботу радянської командної 

економіки в 1920-х–1950-х рр. на перетині економіки, історії, політології. 

Автор використав теорію та методи сучасної економічної науки, щоб 

показати, як функціонувала радянська командна економіка [707]. 

Безпосередньо взаємовідносини влади та селянства висвітлювала 

канадська дослідниця Л. Віола. Науковиця розглядає протидію радянській 

владі на селі, боротьбу радянських селян проти колективізації подає як 

громадянську війну між містом та селом [667]. Ш. Фіцпатрік аналізує різні 

стратегії, взяті на озброєння російськими селянами, щоб упоратися з 

наслідками удару, нанесеного їм державою під час колективізації, та ті 

способи, за допомогою яких вони намагалися поставити колгоспи на службу 

власним інтересам, а не тільки інтересам держави [1234]. 

Окремі роботи західних дослідників містять аналіз подій, котрі 

відбувалися в зазначений період безпосередньо в УСРР. У працях А. Граціозі 

[705; 706, с. 120–132], Г. Куромії [909, с. 113–130], Дж. Мейса [995, с. 34–48] 

розкрито негативні наслідки сталінської політики колективізації, 

розкуркулення, політичних репресій. Р. Конквест показав жахливі події 

колективізації, голодомору 1929–1933 рр. [850; 851]. Т. Снайдер у монографії 

“Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним” окремі сторінки 

присвятив становищу українського селянства [1168].  

На наукову цінність заслуговує доробок соціального історика В. Нолла, 

який після опитування понад 400 сільських мешканців з України 

запропонував аналіз сільського громадянського суспільства та його 
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трансформацію насамперед у контексті змін ритуальних інституцій 

громадянського суспільства і комерційних практик [1051, с. 17–27].  

Показники демографічної історії України у ХХ ст. на основі 

різноманітних джерел було відтворено у колективній монографії “Смертність 

та причини смертності в Україні у ХХ ст.” французьких демографів 

Ф. Месле, Ж. Валлена, а також за участі вчених з України та Росії [1001]. 

У цілому, західні радянологи на початок ХХІ ст. почали виокремлювати 

специфічні особливості та наслідки становлення тоталітарної (комуністичної) 

системи в окремих республіках, регіонах, зокрема й УСРР. 

Проведений історіографічний аналіз значної кількості наукових праць 

дозволяє говорити про формування фундаментальних концепцій, шкіл. 

Однак, до сьогодні у науковій думці практично не знайшов відображення 

аспект вивчення українського села у розрізі руйнації базових засад 

формування парагромадянського селянського суспільства, паростки якого 

визріли в українському селі на початку ХХ ст., що й спонукало дисертантку 

дослідити дану проблему. 

 

1.2. Джерела дослідження 

 

Джерельну базу дослідження становить широке коло різноманітних за 

своїм походженням, інформативністю, змістом і характером документів і 

матеріалів офіційного та особистого походження. Центральне місце у 

комплексі джерел досліджуваної проблеми склали архівні документи та 

матеріали. Авторкою було опрацьовано 242 справи, які зберігаються у 

93 фондах центральних і місцевих архівосховищ України та Російської 

Федерації. Офіційні документи і матеріали розподілено на декілька груп. 

Першу групу становлять джерела, створені органами влади (законодавчі 

акти, директивні, організаційно-розпорядчі, планові, звітні, інформаційно-

аналітичні документи, офіційне листування, різноманітні матеріали 

агентурної діяльності, слідчі, судові документи). В основу поділу було 
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закладено документи, створені ЦК РКП(б) – ВКП(б) та його апаратом; ЦК 

КП(б)У та його апаратом; обласними, районними парткомами; центральним 

апаратом ЧК, ОГПУ, НКВД, відповідною республіканською спецслужбою та 

наркоматом внутрішніх справ, його обласними районними 

управліннями/відділами. Це документи, якими визначалися заходи та 

завдання організації функціонування аграрного сектора економіки УСРР; 

документи місцевих радянських, партійних і господарських органів, 

республіканського наркомату землеробства та підпорядкованих їм 

регіональних відомчих структур, котрі мали безпосередній вплив на селян та 

могли вирішувати поточні нагальні проблеми виробничого, господарського 

та соціального характеру; документи про зміни сировинних запасів, 

людських контингентів, порядок оподаткування сільського населення. Значна 

частина вказаних документів стосується створення колгоспів: численні 

довідки, повідомлення, доповідні записки, звіти, зведення, листи та 

телеграми, які направлялися регіональними владними та господарськими 

структурами вищим керівним державним і партійним органам, плани, 

матеріали нарад та з’їздів, огляди, відомості, стенограми. Опрацьовані й 

використані джерела цієї групи зосереджені у фондах центральних 

державних архівів України, галузевого державного архіву Служби безпеки 

України, архівах Російської Федерації, в обласних державних архівах, в 

опублікованих збірниках документів і матеріалів. Основну базу документів і 

матеріалів, які висвітлюють сторінки історії українського селянства 1917–

1933 рр., зосереджено у фондах Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО України). У ф. 5 (Народний 

комiсарiат внутрiшнiх справ УРСР) опрацьовано протоколи розширених 

засідань колегії, резолюції, циркуляри та накази ДПУ, анкети обліку 

особового складу окружних ліквідаційних комісій; у ф. 27 (Мiнiстерство 

сiльського господарства УРСР) – матеріали щодо створення колгоспів, плани 

посівних кампаній, постанови, витяги з протоколів ВУЦВК, п’ятирічний 

перспективний план розвитку сільського господарства, матеріали з 
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переселення населення УСРР; у ф. 3470 (Український науково-дослідний 

інститут МТС та колгоспного будівництва) проаналізовано матеріали першої 

Сталінської планової конференції з підготовки плану другої п’ятирічки, 

постанови Наркомземсправ, матеріали радіолекцій працівників інституту. 

Важливим джерелом інформації про становище дітей у 1920–1922 рр. є 

фонд 20 (Центральна рада захисту дітей при РНК УСРР), у якому містяться 

документи про дитячу безпритульність, жебракування, голодування. 

Великий обсяг документів зберігається в Центральному державному 

архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Серед фондів 

архіву найбільший інтерес для нас становлять: ф. 1. (Центральний Комітет 

Комуністичної партії України), у якому містяться відомості про соціально-

економічне становище в УСРР в 1920-х – на початку 1930-х рр., документи 

відділів ЦК КП(б)У, постанови ЦК ВКП(б), листування з жінвідділами, 

протоколи, витяги із протоколів засідань колегії Центрального відділу 

робітниць ЦК КП(б)У, заяви, листи, статті керівних партійних робітників, 

витяги з рішень ЦК КП(б)У; ф. 7 (Центральний Комітет Ленінської 

комуністичної спілки молоді України), який містить витяги із протоколів 

бюро ЦК ЛКСМУ, листування ЦК ЛКСМУ з державними та партійними 

установами, протоколи засідань секретаріату ЦК ЛКСМУ; ф. 17 (Комісія з 

історії Комуністичної партії і Жовтневої революції на Україні при ЦК 

КП(б)У (Істпарт) – звіти та видавничі плани до 10-річчя Жовтневої революції 

на 1 січня 1928 р; ф. 57 (Колекція документів з історії Комуністичної партії 

України), у якому знаходяться фотокопії протоколів, витягів із протоколів 

засідань Київського комітету РСДРП(б), копії наказів, повідомлень, 

оголошень, телеграм, що стосувалися ситуації на місцях, питань форми 

власності на землю, підпільної діяльності більшовиків,їхньої боротьби; 

ф. 237 (Колекція документів про життя і діяльність Г. І. Петровського) – 

довідки, листи, чернетки виступів Г. Петровського під час поїздок містами та 

селами Донбасу, Київської, Вінницької, Кам’янець-Подільської, 

Чернігівської та інших областей (округів). У ф. 5 (Комісія з історії 
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громадянської війни при ЦК КП(б)У) знайдено рукописи, коментарі 

невідомого автора, написані у 1919 р., який детально аналізує спробу 

легітимації більшовицького режиму в Україні того ж року, механізми 

реалізації ухвалених більшовиками рішень, розкриває маловідомі сторінки 

політичного життя України. Можемо припустити, що невідомий автор був не 

лише членом більшовицької партії, але й особою, яка долучалася до 

ухвалення політичних рішень. 

Важливу інформацію про діяльність органів ДПУ УСРР виявлено в 

Галузевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ). Зокрема 

у ф. 9 (Нормативно-розпорядчі документи ЧК–КГБ) були проаналізовані 

матеріали про “контрреволюційне повстанське підпілля в Україні”; у ф. 68 

(Колекція друкованих видань СБ України) досліджено зібрану та 

систематизовану каральною інституцією інформацію про масові виїзди селян 

із українських сіл протягом 1932–1933 рр. 

Документи низових органів влади та господарських структур – 

протоколи засідань сільських рад, комітетів бідноти, комітетів незаможних 

селян, загальних зборів членів колгоспів, статистичні матеріали (такі 

документи опрацьовано авторкою у фондах державного архіву Вінницької, 

Житомирської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької областей). 

Так, у фондах державних архівів Вінницької (ф. Р. 897; 899; 1143; 1196; 2631; 

4093; 4310); Житомирської (ф. Р. 327; 1983); Одеської (ф. Р. 233; 1917; 2213; 

4603; 5168); Сумської (ф. Р. 6; 39; 592; 671); Харківської (ф. Р. 195; 2762; 

4672; 5231); Хмельницької областей (ф. 233; 319; 789; 791; ф. П. 3; 31; 166; 

187; 323; 364; 401; 433; 458; 478; ф. Р. 5; 269; 337; 924; 927; 1042; 1061; 1160; 

1250; 2508; 2651; 2678; 3010; 3283; 3284) були досліджені партійні та 

радянські документи, зокрема: про участь громадськості у господарсько-

політичних, культурно-просвітніх кампаніях, про роботу громадських 

об’єднань на селі, про створення місцевих органів влади та їхню роль під час 

реалізації більшовицької політики на місцях. У вказаних документах 

міститься також інформація про стан справ в особистих господарствах 
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одноосібників, колгоспників, сільських мешканців інших категорій, 

виконання селянами податкових та інших зобов’язань. Це дозволяє більш 

повно й конкретно зрозуміти проблеми та їх наслідки, що мали місце в 

господарській, виробничій та соціальній сферах українського села.  

У роботі використовувалися матеріали архівів Російської Федерації, 

зокрема Російського державного архіву економіки та Державного архіву 

Російської Федерації. У Російському державному архіві економіки у ф. 1562 

були опрацьовані матеріали, що дозволили виявити динаміку соціально-

демографічних змін населення СРСР, помісячну смертність сільського 

населення УСРР у 1932–1933 рр., динаміку природного приросту тощо. 

У ф. 7486 (Народний комісаріат землеробства СРСР) опрацьовані матеріали 

про роботу на місцях 25-тисячників, інформаційні довідки, п’ятирічні плани 

колективізації сільського господарства. Великий об’єм цінної інформації 

містять матеріали особистих фондів С. Струміліна та М. Макарова. У ф. 219 

(Особистий фонд С. Струміліна) знаходяться  протоколи засідань РНК СРСР, 

тези доповідей С. Струміліна, рукописні матеріали до статей, що допомогли 

зіставити офіційні дані та ненадруковані розрахунки і тези. У ф. 766 

(Особистий фонд М. Макарова) зберігаються статті та матеріали до 

публікацій, що дозволяють краще висвітлити питання формування “нових 

людей”, зосібна героїв трудового фронту.  

Малодосліджені документи зберігає Державний архів Російської 

Федерації. Так, було опрацьовано ф. Р. 5462 (Центральні комітети  

професійних спілок працівників освіти, вищої школи і наукових установ), 

який містить документи з розбудови системи освіти та “культурного 

обробітку живого матеріалу”; ф. Р. 9414 (Головне управління місць 

ув’язнення (ГУМУ) Міністерства внутрішніх справ СРСР), який містить 

інформацію про організацію трудових поселень, чисельність і склад 

ув’язнених, які утримувались у колоніях. Водночас зазначимо, що 

інформація, яка міститься в фондах, у багатьох випадках потребує 

критичного аналізу через характерну для того часу практику замовчування 
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прорахунків та недоліків у діяльності владних структур, наявних проблем у 

матеріально-технічному та кадровому забезпеченні, недоліків в організації 

виробничого процесу тощо.  

Другу групу становлять різноманітні матеріали органів влади та 

спецслужб, зібрані (вилучені) у процесі їхньої діяльності (листи, записки, 

скарги, частівки, співомовки та ін.). Загалом документи цієї групи є цінним 

джерелом для відтворення реального становища в інфраструктурі села, 

з’ясування змін соціально-політичних настроїв українського селянства. При 

цьому авторка враховувала, що представники органів влади часто 

інтерпретували інформацію згідно зі своїми ідеологічними переконаннями, 

тому піддавала отриману інформацію додатковому аналізу та перевірці.  

Важливу інформацію виявлено в Галузевому державному архіві 

Служби безпеки України, це нормативно-розпорядчі акти ОДПУ, 

кримінальні справи на осіб, засуджених упродовж 1919–1933 рр. 

позасудовими та судовими органами за злочини, що на той час вважалися 

кримінальними. У ГДА СБУ у ф. 5 (Кримінальні справи на нереабілітованих 

осіб) та ф.П. 6 (Кримінальні справи на реабілітованих осіб) виявлено 

матеріали фальсифікованих справ “Весна”, “Повстання”, для яких 

відповідним чином добиралися “фігуранти”, схеми зв’язків, “щиросердні 

зізнання”; у ф. 13 (Колекція друкованих видань КГБ УРСР) досліджено 

зібрану інформацію репресивно-каральними органами про настрої громадян; 

у ф. 42 (Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР) досліджено соціальну 

складову звинувачених у шпигунстві громадян. Велика кількість 

ненадрукованих листів громадян, зокрема українців, зберігається у 

Державному архіві Російської Федерації та Російському державному архіві 

економіки. Зокрема, у ф. Р. 9414 (Головне управління місць ув’язнення 

(ГУМУ) Міністерства внутрішніх справ СРСР) – листи від засуджених 

Й. Сталіну; у ф. 7486 (Народний комісаріат землеробства СРСР) зберігаються 

інформаційні довідки редакцій газети “Правда” та “Крестьянская газета” 

щодо класової боротьби на селі. Скарги, листи, заяви селян до місцевих, 
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республіканських та центральних органів влади є беззаперечними 

свідченнями трагедії, що розпочалась на теренах України.  

З метою кращого розуміння функціонування суспільних інституцій на 

селі, ментальних особливостей українських селян та їх подальших змін було 

використано матеріали Центрального державного історичного архіву 

України (м. Львів), зокрема праці вчених, громадських і політичних діячів, 

які стояли біля витоків відродження української нації на початку ХХ ст., а 

саме: В. Липинського (ф. 383), А. Петрушевича (ф. 765), В. Старосольського 

(ф. 360), Г. Степури (ф. 760), К. Студинського (ф. 362), С. Томашівського 

(ф. 368), Б. Ярошевського (ф. 367), а також матеріали ЦДАВО України 

(ф. 3793) – чорновий звіт М. Шаповала про подорож до Канади та Америки.  

Разом з тим у дисертації використано інформативні матеріали урядів 

УНР, у яких йдеться про причини поразки визвольних змагань українського 

народу, тенденції змін політичних настроїв населення, мотивацій соціальної 

поведінки тощо (ЦДАВО України ф. 1060; 1115; 1326; ЦДАГО України 

ф. 1113; ДАВО ф. Р. 1196 та ін.).  

Вагоме місце серед використаних джерел посідають статути, збірники 

урядових постанов, окремі інструкції, що регламентували діяльність 

об’єднань на селі (“Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях 

з’їздів, конференцій і пленумів ЦК” [286], “КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК” [288], “Сборник Декретов и 

Распоряжений по финансам” [305], “Виборчі інструкції ЦВК СРСР та 

ВУЦВКу” [274], “До перевиборів Рад 1928/29 року на Харківщині 

(Інструктивні й директивні матеріали)” [281], “Збірник партійних та 

урядових постанов про сільськогосподарську кооперацію (серпень 1926 – 

липень 1927 року) [284], Постанова 3 пленуму ВЦКНС на доповідь про стан 

комітетів незаможних селян та заходи до поліпшення їхньої роботи” [291, c. 

25–29], “Постанова 45. Основний закон (Конституція) СРСР” [292], 

“Постанова 52. Про склад Ради Народних Комісарів Союзу Радянських 
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Соціалістичних Республік [293], Статут Сільського Комітету Незаможних 

Селян” [308] та інші.  

Значний інтерес становлять тематичні збірники документів і матеріалів, 

видані після здобуття Україною незалежності. Особливе значення мають 

видання, де друкувалися раніше невідомі документи. Інформативними та 

такими, що проливають світло на історію українського селянства в період 

1917–1933 рр., стали: двотомне видання “Українська Центральна Рада. 

Документи і матеріали” [266; 267]; “Діяльність місцевих органів державної 

влади на Правобережжі у добу Гетьманату Павла Скоропадського. 

Зб. документів, матеріалів та світлин” [253]; двотомне видання “Директорія, 

Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – 

листопад 1920 рр.: Док. і матеріали” [254]; “Поділля та Південно-Східна 

Волинь у перші роки радянської влади” [263]; “Колективізація і голод на 

Україні 1929–1933 рр.” [256]; чотиритомна “Хроніка колективізації та 

Голодомору в Україні 1927–1933” [250; 251]; “Національні відносини в 

Україні у XX ст.” [259]; “Голод 1932–1933 в Україні: злочин влади – трагедія 

народу: документи в матеріали” [249]; “Голод та голодомор на Поділлі 1920–

1940 рр. Збірник документів та матеріалів” [246]; “Голодомор 1932–1933 рр. 

в Україні: документи і матеріали” [247]; “Розсекречена пам’ять: Голодомор 

1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД” [263]; “Голодомор 

1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник 

[248]; “Український хліб на експорт: 1932–1933” [268]; “Як нас морили 

голодом” [264]; “Справа “Української філії Трудової селянської партії” [265], 

“Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 рр.: 

Вожді. Працівники. Активісти” [261], “Настрої та поведінка населення 

Чернігівщини в умовах сталінської революції “згори”. 1928–1938” [257]; 

“Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції 

“згори”. 1928–1940” [258], національні книги пам’яті Вінницької [1036], 

Дніпропетровської [1037], Донецької [1038; 1039], Житомирської [1040], 

Київської [1041], Одеської [1042], Харківської [1043], Хмельницької [1044] 
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областей (центральним елементом томів є мартирологи, до яких включено 

дані про мешканців, які померли під час Голодомору, а також наукові статті 

фахівців з аналізом подій та явищ). 

Окрему групу джерел становлять праці партійних і державних діячів: 

В. Леніна [922, c. 89–130; 923, c. 145–172; 924, c. 300–303; 927, c. 135–158; 

928, c. 64–67; 929, c. 103–107; 934, c. 262–276; 942], Й. Сталіна [1177, c. 293–

303; 1179, c. 69–186; 1180, c. 187–231; 1182, c. 300–310; 1184, c. 79–86; 1188, 

c. 240–247; 1191, c. 200–215; 1197, c. 105–124], Л. Троцького [583; 585; 586], 

А. Луначарського [466, c. 14–25], Г. Петровського [1077; 1078; 1079; 1080; 

1081; 1082, c. 136–148] та ін. більшовицьких лідерів, які були ідеологами та 

творцями політики більшовицької партії.  

Серед джерел важливими є спогади сучасників подій, що дають змогу 

об’єктивно оцінити реальний стан речей. Авторкою опрацьовано та 

використано спогади З. Гіппіус [592], Д. Гойченка [588], О. Зіновьєва [590], 

Ю. Лодиженського [593], Ф. Моргуна [595], П. Скоропадського [597]. 

У процесі написання роботи були залучені свідчення очевидців, котрі 

пережили Голодомор 1932–1933 рр., зібрані та впорядковані 

О. Веселовою [1448], Л. Коваленко, В. Маняком [591], В. Мацьком [594], 

Дж. Мейсом [587], Ю. Мициком [599; 600; 601], В. Ноллом [1051], 

П. Ящуком [596] та ін. У кожному розділі свідчення слугували на 

підтвердження викладеного матеріалу про гнітюче становище селян.  

Складником джерельної бази цього дослідження є матеріали 

періодичних видань (центральних, республіканських, обласних). У дисертації 

використано фактичні матеріали, виявлені у багатьох журналах і газетах, як-

от: “Агітатор” (№ 22, 1926 р.; № 5, 1927 р.); “Большевик” (№ 1, 2, 3-4, 6, 

1928 р.); “Більшовик України” (№ 15, 1929, № 1-2, 1932 р.; № 1-2, 1933 р.); 

“Бюлетень етнографічної комісії ВУАН” (№ 12, 1930 р.); “Вожатый” (№ 4, 6, 

7, 1932 р.); “Известия ЦК КП(б)У” (№4, 7, 11, 1925 р.);“Комуністична освіта” 

(№ 5-6, 1931 р.; № 2-3, 1933 р.; № 5, 6, 1934 р.); “Комунарка України” (№ 3, 

10, 1932 р.); “Колгоспниця України” (№ 1, 2, 3, 7, 1932 р.); “Народный 
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учитель” (№ 5-6, 1932 р.); “Научный работник” (№ 5-6, 1928 р.); “Народное 

хозяйсво Украины” (№ 2-3, № 4-5, 1919 р.); “Прикордонна Комуна” (Ч. 174, 

175, 176, 1932 р.); “Проблемы экономики” (№ 3, 7, 10, 1930 р.); “Радянська 

освіта” (ч. 4, 1925 р.; ч. 12, 1926 р.); “Радянське мистецтво” (№ 1, 2, 3, 4-5, 6, 

7, 8, 9, 1929 р.; № 3, 1930 р.); “Радянська Україна” (№ 6, 1933 р.); “Сільський 

господарь” (№ 24, 1926 р.); “Сільськогосподарська освіта” (№ 4, 7, 1928 р.); 

“Село” (№ 30, 31; 36, 37; 50; 1918 р.); “Селянка України” (№ 16, 17, 1927 р.; 

№ 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 1928 р.); “Статистика України” 

(№ 91, 1926 р.); “Шлях освіти” (№ 2-3, 5, 1927 р.; № 1/2, 4, 1930 р.); “Червоне 

село” (ч. 3, 1926 р.; № 4, 1928 р.; № 10, 11/12, 1929 р.; № 7, 8, 9, 1931 р.) та ін. 

Так, проаналізовано матеріали радянських газет та журналів, що містять 

інформацію офіційного характеру стосовно функціонування аграрної галузі 

та соціальної сфери села, проведення колгоспами сільськогосподарських 

робіт, поставок сільськогосподарської продукції державі, участь сільського 

населення в сталінських кампаніях (публікації А. Гендрихівської [380, c. 26–

30; 381, c. 21–33], П. Радянина [519, c. 3]) з метою з’ясування розбіжностей 

між об’єктивними та суб’єктивними показниками; публікації, що 

висвітлювали питання “формування нової людини” (Ю. Горбенка [385, c. 89–

95], Я. Ковальчука [430, c. 12], С. Лозинського [462, c. 62–73; 463, c. 232–

242], М. Міцкевича [474, c. 163–166], К. Мокульского [476, c. 69–83], 

О. Фігуріна [564, c. 102–111], С. Чавдарова [567, c. 40–48]); зміни політичних 

пріоритетів після проголошення гасла про “соціалістичну реконструкцію” 

економіки на початку 1930-х рр.; тональності публікацій, які торкаються 

проблем селянства загалом, їхніх взаємин із владою (як засвідчують статті, 

владу найбільше не влаштовувало бажання більшості селян УСРР 

індивідуально господарювати). Література того періоду рясніла гаслами про 

“шкідництво”, “буржуазний націоналізм”, “контрреволюцію”. Ці публікації 

дають загальну уяву про діяльність селян в умовах становлення 

комуністичної системи, політичного тиску. Газети та журнали впливали на 

свідомість місцевого населення та стимулювали його до співпраці з новою 
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владою, містили інформацію переважно пропагандистського характеру про 

соціально-економічне життя в регіонах, про зміни в процесі 

сільськогосподарського виробництва в колгоспах, про хід запровадження 

“нового земельного порядку” тощо. Цілком зрозуміло, що використання 

означених матеріалів потребує критичного підходу й зіставлення з даними 

інших джерел.  

Джерельну базу дослідження доповнюють опубліковані статистично-

довідникові видання. Матеріали радянської державної статистики містять 

узагальнювальні числові показники, які частково характеризують соціально-

економічний, демографічний та культурний потенціал СРСР, УСРР. Галузеві 

статистичні збірники дозволяють отримати інформацію про конкретний стан 

галузі, економіки колгоспів, системи освіти, охорони здоров’я, соціальні та 

культурні процеси на селі. У роботі було використано такі збірники та 

матеріали: “Материалы по обложению земель на Украине (Свод данных о 

сборах казенных, земских и мирских за 1892–1912 гг.) [320]; “Сельское 

хозяйство Украины” [337]; “Народное хозяйство Украины в 1921/22 году” 

[323]; “1922-ой год в сельско-хозяйственном отношении (По сообщениям 

волостных статистиков и корреспондентов)” [312]; “1922–23 год в сельско-

хозяйственном отношении (материалы по текущей с.-х. статистике)” [311]; 

“Сільськогосподарські кредитові товариства України на 1 жовтня 1924 р.” 

[339]; “Материалы по текущей сельскохозяйственной статистике 1923-24–

1924-25 гг.” [322]; “Социальный состав членов сельских кооперативов. 

Кооперация в 1923 г. и первой половине 1924 года” [341]; “Материалы по 

обследованию Комитетов Незаможных Селян (по данным обследования в 

июне 1925 г.)” [321]; “Сельское хозяйство Союза ССР в 1926–1927 году (по 

данным налоговых сводок по единому сельхозналогу)” [336]; “Сучасна 

статистика населення України. Доповідь центральної статистичної управи 

УСРР XVIII сесії міжнародного статистичного інституту” [346]; 

“Демографічний збірник за ред. академіка М. В. Птухи” [315; 316] та ін. 

Аналізуючи економічну політику СРСР, УСРР було використано податкову 
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статистику, яка була результатом масового обстеження селянських 

господарств. Недоліком у використанні податкових даних є те, що вони 

збиралися у фіскальних цілях, а тому населення намагалося надавати 

найбільш вигідну для себе інформацію (збільшувати кількість їдців, 

зменшувати об’єкти оподаткування, показувати розділеними господарства, 

які фактично жили однією сім’єю, приховувати реальну кількість землі). 

Податкову статистику ми порівнювали із даними ЦСУ, найбільше 

відрізнявся податковий облік посівів, землі, худоби. 

У 1927 р. науковці Інституту демографії АН УСРР під керівництвом 

академіка М. Птухи та при безпосередній участі Ю. Корчака-Чепурківського, 

який у 1925–1928 рр. працював у відділі демографії ЦСУ УСРР, провели 

аналіз природного руху населення України у 1924 р. у порівнянні з 

природним рухом населення перед Першою світовою війною. Такий матеріал 

використано нами як базовий у з’ясуванні динаміки соціально-

демографічних змін в українському селі [333]. Для аналізу також було 

використано розрахунки відомого українського демографа А. Хоменка [347].  

Інформацію про склад і рух населення УСРР отримали аналізуючи 

переписи населення, починаючи з Першого Всезагального перепису 

населення Російської імперії, проведеного 28 січня 1897 р. Незважаючи на 

недоліки в організації проведення, матеріали перепису дозволили встановити 

початкові дані для з’ясування подальшої динаміки змін соціальної структури 

села [1419; 1420; 1421; 1422]. На жаль, переписи 1917 та 1920 рр. дозволяють 

побачити лише напрям динаміки. Перепис 1917 р. проводив Тимчасовий уряд 

з метою подальшого вирішення земельного питання на користь 

малоземельних селян, подолання злиднів та підготовки матеріалів до 

Установчих зборів. Перепис був негативно сприйнятий більшістю селян. 

Окремі селяни під час перепису поводили себе агресивно, були зареєстровані 

випадки побиття та залякування осіб, які здійснювали перепис, відмови 

надання інформації [128, арк. 43; 55]. Офіційно це пояснювали 

“малограмотністю населення”. Всеросійський перепис населення 1920 р. 
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було проведено на територіях, що знаходилися під контролем більшовиків 

(були відсутні дані приблизно ¾ населення України) [679]. Зайнятість 

населення досліджували на спільній з демографічним переписом “особистій 

картці”. Перепис Подільської та Запорізької губерній було проведено за 

стислою програмою (не було враховано писемність та національний склад). 

Чисельність населення непереписаних територій демографи розраховували, 

використовуючи метод інтерполяції (спосіб знаходження проміжних значень 

величини за наявним дискретним набором відомих значень). Використання 

даних цього перепису не несе узагальнювальної інформації про основні 

демографічно-статистичні характеристики, проте дозволяє побачити 

тенденції змін структури населення.  

У переписах населення 1917, 1919, 1920 рр., щоб краще вивчити 

національний склад, були питання і про рідну мову, і про національність. У 

переписах уникали терміну “руський” і запитували росіянин, українець чи 

білорус. Плутанина, на думку тогочасних українських демографів, виникала 

переважно через те, що в Україні слово “руський” вживалося у таких 

значеннях: термін, що обіймає собою одразу три національності (українців, 

росіян, білорусів); “руський” у вузькому значенні – росіянин, москаль, 

“великорус”; “руський” у значенні тільки українець вживали переважно у 

західних частинах України; в окремих місцях України словом “руський” 

позначали людей православної віри, на противагу католикам, полякам та 

євреям. За переписом 1917 р. найбільше “заховали свою народність” поляки, 

а українці підпали під вплив інших народностей, знизивши відсоток 

справжніх українців з рідною мовою своєї народності [315, c. 220; 227]. 

13 березня 1923 р. ВЦВК та РНК було ухвалено “Інструкцію” про 

проведення “загального міського перепису”, а уже 15 березня 1923 р. 

відбувся сам перепис. До всеросійських переписів вперше було запроваджено 

“сімейну картку”, у якій було запитання про основне заняття та соціальне 

становище особи, що є головою родини. Матеріали перепису, котрі не 
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розповсюджувалися на село, виступають додатковим джерелом для вивчення 

тогочасного суспільного життя, зокрема сім’ї [340].  

У 1927 р. науковці Інституту демографії АН УСРР під керівництвом 

академіка М. Птухи та при безпосередній участі Ю. Корчака-Чепурківського 

провели аналіз природного руху населення України у 1924 р. у порівнянні з 

природним рухом населення перед Першою світовою війною 

(перерахувавши базові показники перепису 1897 р. відповідно до 

територіальних меж УСРР, що була меншою за розміром, ніж дев’ять 

губерній). Чисельність населення Катеринославської, Київської, Подільської, 

Полтавської, Харківської, Херсонської губерній, 11 повітів Чернігівщини, 3 

повітів Таврії, частини Волині, частини Області Війська Донського за їхніми 

підрахунками становила у 1897 р. 21,0 млн. осіб. Розбіжності у розрахунках 

українських радянських демографів та урядової польської розвідки, які були 

складені на основі польського перепису 30 вересня 1921 р., відрізнялися 

лише на 169 осіб [333, c. IX–XI]). Цей матеріал використано нами як базовий 

при з’ясуванні динаміки соціально-демографічної структури українського 

села. Варто зауважити, що згадані вище українські демографи ставили під 

сумнів дані ЦСК, оскільки вважали, що ті завищували чисельність, зокрема 

через зарахування сільських заробітчан до міського населення.  

Всеросійський Статистичний З’їзд у 1922 р. висловився за 

запровадження періодичності переписів і визначив термін наступного 

перепису – 1925 рік. Пізніше перепис відклали до 1926 р. Всесоюзний 

перепис населення 17 грудня 1926 р. відрізнявся чіткою методикою, 

програма перепису містила 14 питань, сімейна карта – 20 питань, увесь 

матеріал було надруковано у 56 томах. Наступний перепис населення було 

призначено на 1932 р., пізніше перенесено на 1935 р., далі – на 1936 р., 

проведено в 1937 р. [243]. За урядовою версією, цей перепис відбувся з 

грубими порушеннями статистичної науки, і тому розпорядженням РНК 

СРСР від 25 вересня 1937 р. його анульовано.  
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Отже, дослідницьку базу дисертації визначає поєднання джерел, різних 

за походженням, специфікою відображення дійсності, інформативністю. 

Основна частина документів припадає на 1920-ті – початок 1930-х рр. 

Документи особливо кінця 1920-х – початку 1930-х рр. потребували 

додаткових уточнень та перевірок через  часті фальсифікації. 

 

1.3. Теоретико-методологічна база дослідження  

 

Сучасні основи методології вивчення суспільства було закладено 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. М. Вебером, Е. Дюркгеймом, 

К. Марксом, В. Парето, П. Сорокіним, Г. Спенсером, А. Тойнбі, 

О. Шпенглером, К. Юнгом та ін.  

У ХХ ст. саме цивілізаційна теорія набула значного поширення. Ця 

теорія передбачає поєднання антропологічних, етнічних, культурних 

компонентів людської історії та враховує територіально-географічний 

принцип. Значний вплив на розвиток теорії мали праці західних вчених 

Р. Арона, Ф. Броделя, Е. Дюркгейма, Р. Осборна, Г. Спенсера, А. Тойнбі, 

С. Хантінгтона та інших. Низка науковців намагалися синтезувати теорії 

прогресу та теорії локальних цивілізацій, вибудовуючи нову методологію. 

О. Ахієзер історію людства поділяв на дві основні цивілізації: 

традиційну (фактично селянську) та ліберальну або ліберально-

модерністську. Традиційна цивілізація характеризується масовою 

орієнтованістю широкого загалу на відтворення традиційно-патріархального, 

звичного способу життя, прагненням підпорядкувати прийняття суспільних 

рішень завданню зберегти рівень ефективності відтворення, що склався 

історично. Для цієї цивілізації характерне розчинення особистості у 

колективі і слабка здатність до рефлексії. Автор наголошував на 

концептуальному впливі традиційної цивілізації на хід історичного процесу в 

Росії [615, c. 10; 14; 616, c. 3–25].  
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Протягом століть патримональний характер російської православної 

цивілізації (євразійської) передбачав чітко структуроване суспільство, 

наявність монарха-“батька”, апарат примусу та риси держав східно-

деспотичниго типу, де тотальне одержавлення використовувалося для 

вирішення завдань, що потребували мобілізації всіх суспільних сил. 

Сучасний російський учений Б. Миронов, підтверджуючи специфічність 

історичних процесів у Росії, оприлюднив у 2012 р. дані опитування росіян у 

2007 р., у яких: 7 % респондентів ідентифікували Росію з Азією, 11 % – із 

Заходом, 74 % – із “євразійською державою, у якої власний історичний шлях 

розвитку”, 8 % – не знали, що відповісти. Науковець попередив 

громадськість про негативні наслідки посилення ретрансляції концепції 

самобутності Росії, зокрема для подальших євроінтеграційних 

процесів [1005, c. 13–14].  

На жаль, значна частина України після входження до складу Росії 

перебувала у сфері панівного впливу російської православної (євразійської) 

цивілізації із відповідними впливами та наслідками [1118, c. 31]. Як слушно 

зауважує В. Лозовий, включення Наддніпрянської України до згаданої 

цивілізаційної системи негативно позначилося на її історичній долі, оскільки 

у результаті уніфікаторської політики імперських органів влади вона 

втратила автономне, історично сформоване управління, а населення, 

більшість якого складало селянство, зазнало визиску, денаціоналізації та 

асиміляції [957, c. 17]. В. Космина ідентифікував Україну, як “західну 

периферію Євразійської цивілізації” та відзначив “слабку інтегрованість 

українських сільських сегментарних спільнот у патримоніальні та партійно-

державні структури царської Росії й Радянського Союзу, що вилились у 

махновщину та спротив колективізації й обернулось влаштованим владою 

Голодомором” [1358, c. 19–20]. М. Юрій акцентував увагу на складнощах 

реалізації власної моделі розвитку України, зокрема через її знаходження на 

перехресті західної та східної цивілізацій [1279]. 
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Під іншим кутом зору цивілізаційну історію України розглядали 

вітчизняні учені М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський [702]. Г. Касьянов, 

Л. Пирогова-Таран, О. Толочко у ракурсі сучасних постмодерністських 

парадигм пропонують розглядати вітчизняну минувшину як історію сільської 

й міської цивілізацій, як нелінійний процес, який відбувався з розривами 

наступності [1086, c. 124]. У річищі такого підходу Я. Верменич ідентифікує 

міські і сільські спільноти як дві різні, навіть гостро відмінні типи групової 

самоідентифікації [1140].  

Селянство як специфічний, всесвітньо поширений тип соціальної 

структури, на думку Т. Шаніна, можна вивчати, долучаючи чотири основні 

концептуальні традиції, зокрема марксистську класову теорію, у якій селяни 

– пригноблені та експлуатовані виробники; типологію “особливої 

економіки”, сутність якої полягає у способі ведення родинного господарства 

(автономний і заснований на споживанні характер господарства), що 

породжує дуалізм селянського–неселянського на національному рівні та 

дезінтеграцію селянства при поширенні ринкової економіки; етнографічну 

культурну традицію у якій селяни – представники більш ранньої 

національної традиції, збереженої завдяки “культурному запізненню” чи 

інерції, властивій селянським суспільствам, що традиційно чинять опір 

індустріалізації та “модернізації”; традицію Е. Дюркгайма, А. Кребера 

споріднену з функціоналістською соціологією, яка розглядає селянство як 

частково відкриті сегменти суспільства, організовані довкола міста, 

механізмами соціальних змін у цій традиції вважаються ускладнення 

суспільної структури, збільшення кількості інституцій та функціонально 

неминучу реінтеграцію соціальної структури [1256, c. 171–174]. Дві останні 

концептуальні традиції були використані при написанні дисертації, що 

дозволило краще дослідити українське селянство, через призму 

одержавлення селянського соціуму та руйнування парагромадянського 

селянського суспільства.  
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Американський дослідник В. Нолл вважає, що селянство є частиною 

більшого, складнішого суспільства; такий суспільний устрій, зазвичай, і 

називають цивілізацією [1051, c. 23–27]. Учений вживає поняття 

“громадянське суспільство” (сivil society) як означення об’ємного комплексу 

соціальних інституцій, що існують упродовж тривалого періоду, 

успадковуються та використовуються місцевим населенням і перебувають 

поза безпосереднім контролем держави. Особливо важливими компонентами 

громадянського суспільства, на думку ученого, є: історичність (тривалість) 

об’єднання людей на основі рівності; добровільність, бо примус є цілковитою 

протилежністю громадянського суспільства. Український учений А. Карась, 

аналізуючи комуністичне коріння політичного терору в Україні 1920-х – 

початку 1930-х рр., пропонує розглядати згаданий процес саме у контексті 

знищення найважливіших інституцій селянського громадянського 

суспільства, зокрема громад та сходів.  

Для вивчення періоду 1920-х – початку 1930-х рр. частково було 

використано концепцію про три історичні типи цивілізацій (аграрну, 

індустріальну, постіндустріальну) біля витоків створення якої стояли Д. Белл 

та О. Тоффлер. Формами індустріальної цивілізації вони вважали капіталізм 

та так званий державний соціалізм [1276, c. 76]. Цей підхід дозволив краще 

зрозуміти, як тип технології змінював відповідні форми соціальних відносин 

в СРСР, УСРР та руйнував традиційні норми поведінки. 

Застосування соціокультурного підходу, за якого суспільство та 

культура розглядаються як цілісні системи і як певна синтетична модель, 

передбачає інтегральний розгляд подій та явищ на перетині дисциплін. 

На думку В. Лозового, “соціокультурний підхід дає можливість 

пояснити, чому певні державні інститути, їх ідеологічні установки та 

політичний курс сприймалися або не сприймалися тією чи іншою частиною 

соціуму, чому одні органи влади виявляються дієздатними, а інші взагалі не 

функціонують” [957, c. 15]. Застосування соціокультурного підходу до 

вивчення періоду 1917–1933  дозволило сприймати приналежність індивідів 
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до тих чи інших референтних груп не як певну даність, а через призму власне 

взаємовідносин між ними, через призму їхнього соціокультурного досвіду; 

виявити колективну соціокультурну ідентичність окремих соціальних груп 

населення; взаємовплив владних дій та суспільних настроїв; осмислити 

соціальний розвиток на селі в контексті змін культурного середовища 

(важливим джерелом інформації щодо соціального та культурного досвіду 

людей стали листування, мемуари, спогади очевидців, матеріали 

соціологічних опитувань). Такий підхід дозволяє краще уявити, як селяни 

вели себе у ставленні один до одного, в реальних життєвих ситуаціях. 

Вивчаючи селянознавчу тематику, історики досить часто звертаються 

до антропологічно орієнтованої історії, яку започаткували представники 

школи “Анналів” або “нової історичної науки” [784, c. 197]. У центрі 

досліджень суспільних наук опинилася людина, її уявлення, прагнення, 

реакції на суспільні виклики. На сучасному етапі найчастіше 

використовується антропосоціокультурний теоретико-методологічний підхід. 

Представники київської світоглядно-антропологічної школи, започаткованої 

В. Шинкаруком, слушно вважали, що “антропокультурне – це фактично 

антропо-соціо-культурне” [1370, c. 241]. Окремі науковці вважають 

антропосоціокультурний підхід лише доповненням соціокультурного. Проте 

Р. Дельєж зауважував, що поняття культури є набагато проблемнішим, ніж 

його подають культуралісти, оскільки всередині тієї ж “групи” існує велика 

кількість особистостей і численних субкультур, у яких відмінність між 

чоловіком і жінкою є найменшою, а характеристика типової особистості 

часто є неточною, поверхневою або вкрай спрощеною [742, c. 118]. 

Використання антропосоціокультурного підходу дозволяє краще дослідити у 

динаміці взаємозв’язок особистісного та суспільного у формуванні “нової 

людини”, враховуючи “життєвий досвід” тих чи тих соціальних груп села.  

Серед сучасних науковців існують застереження щодо сприйняття 

історії як руху в певному означеному напрямку (лінійна послідовність). 

Окреме місце у сучасній методології займає проблема можливості 
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використання синергетичного підходу (теорії саморганізації, або теорії 

нелінійного розвитку) в історичній науці. Теорію самоорганізації було 

використано нами як доповнення до “лінійних” підходів розуміння історії, 

оскільки вона передбачає багатоваріантність, альтернативність вибору 

шляхів еволюції. Використання синергетичних ідей у трактуванні історії 

забезпечує синтез цивілізаційного і формаційного підходів до суспільного 

розвитку та дозволяє побачити людину в органічній єдності з природними і 

соціальними умовами буття [1236, c. 127]. Цей підхід спроможний надати 

важливого значення випадковості (у синергетиці поняття “випадковості” має 

визначення – флуктація) та невизначеності, оскільки вони вступають у “гру” 

в кризові, переламні періоди еволюції біосфери (біфуркації). Стан біфуркації 

можна визначити, як час і процес вибору нового каналу еволюції – напрям 

руху системи [1175, c. 105]. Біфуркація – це катастрофа попереднього шляху 

розвитку, це комплексна соціально-природна криза; потрясіння і 

господарське, і соціальне, і політичне, й ідеологічне. На думку В. Булдакова, 

саме у липні 1917 р. революція в Росії досягла “точки біфуркації” або – або 

[646, c. 345]. Українські науковці Ю. Левенець, М. Кармазіна, В. Солдатенко 

також писали про те, що 1917 р. став у Російській імперії роком, коли 

накопичення флуктацій у всіх сферах життя досягло свого апогею і пустило 

в дію біфуркаційний механізм [1220, c. 29]. На думку дисертантки, у роки 

визвольних змагань Україна постійно балансувала на вістрі власного вибору 

і досягла “точки біфуркації” у 1919 р.  

Принцип історизму як один із загальних методологічних принципів 

наукового пізнання суспільних явищ було використано при вивченні 

процесів, фактів соціально-політичних трансформацій українського села в 

1917–1933 рр., що дозволило краще зрозуміти специфіку поведінки й 

реагування селян на ті чи інші політичні кампанії більшовиків на селі та 

сприяло адекватному відображенню усього спектру суперечностей 

досліджуваного періоду. 
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Добір методів залежав від поставленої мети та конкретних завдань 

роботи, основою використаного в дисертації методичного набору став 

комплексний підхід до предмету дослідження. У роботі застосовано 

загальнонаукові та спеціальні методи історичного пізнання, а також було 

використано міждисциплінарні методи. 

У дослідженні дисертантка послуговувалася проблемно-

хронологічним, історико-типологічним, історико-порівняльним, історико-

психологічним, історико-біографічним та іншими методами. Проблемно-

хронологічний та історико-типологічний методи дозволили виокремити в 

темі дослідження основні проблеми, визначити внутрішню періодизацію 

окремих етапів. Необхідність застосування історико-порівняльного методу 

зумовлена різними формами державності на території України у революційну 

добу 1917–1921 рр., а також вирішенням “селянського питання” різними 

органами влади. Важливим є застосування історико-психологічного методу, 

який дозволив викласти події початку ХХ ст. й до початку 1930-х рр. крізь 

призму аналізу характерних змін поведінки селян, психологічних 

особливостей сприйняття нових цінностей і традицій. Історико-біографічний 

метод допоміг простежити напрям змін у поглядах та переконаннях окремих 

осіб, які жили в згаданий період.  

У дисертації було застосовано системний метод, що дав змогу 

сформулювати проблемні ситуації, спровоковані радянською політикою в 

українському селі, зокрема, подивитися на соціально-демографічний аспект 

як систему, що перебувала у неперервній взаємодії з навколишнім 

середовищем; порівняльний (компаративний) – забезпечив аналіз і 

порівняння “образів” українських селян, які по-різному ставилися до 

політики радянської влади. Порівняльно-статистичний аналіз застосовувався 

для дослідження характеру впливу соціальної стратифікації на характер 

політичних відносин. Також було використано метод моделювання, який 

дозволив створити “моделі-образи” нових радянських людей; 
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екстраполяційний метод, який сприяв поширенню на майбутнє певних 

елементів соціальних процесів минулого.  

Історичний метод, як важливе знаряддя пізнання суспільних явищ та 

процесів, був застосований при аналізі загальних процесів функціонування 

селянського соціуму на початку ХХ ст. і дозволив сформулювати критерії 

визначення парагромадянського селянського суспільства. Крім того, широко 

застосовувалися аналіз і синтез, індукція і дедукція, визначення та 

класифікація, аналогія та ін., які традиційно є універсальним інструментарієм 

будь-якого наукового дослідження.  

Нормативно-ціннісний метод дозволив окреслити напрямок 

соціокультурних змін в українському селі; інституціональний – дозволив 

визначити характер і напрям еволюції політичних інститутів на селі; 

соціологічний – сприяв вивченню ставлення жителів села до більшовицьких 

цінностей і практик. Комунікативний метод дозволив розглянути 

інформаційно-комунікативний аспект здійснення влади і прийняття 

політичних рішень щодо українського села відповідними політичними 

структурами радянської держави, враховуючи механізми формування 

інформаційно-пропагандистських заходів.  

При вивченні конкретних кількісних показників залучалися дані 

переписів населення, що дозволяли простежити динаміку змін приросту 

населення, віковий, соціальний, освітньо-професійний рівень, статевий склад. 

Зважаючи на задекларовані підходи, можна запропонувати таке 

змістовне наповнення базових категорій пропонованого дослідження.  

Тоталітаризм – державний лад, визначальною ознакою якого є 

абсолютний контроль за всіма сферами суспільного життя. Тоталітаризм – це 

насамперед спроба охопити під безпосередній контроль все суспільно-

політичне і особисте життя, підпорядкувати його певним цілям.  

Класична модель тоталітаризму ототожнювала його з політичним 

тероризмом і засновувалася на таких ознаках, які формально були 

притаманні сталінському режимові в СРСР [677, c. 8, 16, 70].  
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Комунізм – ідейно-політична доктрина у робітничому русі, панівна 

ідеологія в СРСР, що корелювала у 1917–1933 рр. із встановленням 

диктатури пролетаріату, усуспільненням власності, систематичним 

застосуванням форм та методів “червоного терору” в українському селі, 

політикою “воєнного комунізму”, соціальним експериментуванням, 

одержавленням аграрного сектору, “розкуркуленням” селян, тотальним 

ідеологічним впливом.  

Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних 

інститутів і відносин. Структуру громадянського суспільства складають 

багатоманітні суспільні відносини – економічні, соціальні, політичні, 

соціокультурні тощо та їх суб’єкти. Економічною основою громадянського 

суспільства є недержавна власність на засоби виробництва. Соціальною 

основою є родина, суспільні і релігійні організації, недержавні засоби 

масової інформації, органи громадського самоврядування за місцем 

проживання тощо. Політичною основою є багатопартійність, громадські 

організації, суспільні рухи, органи місцевого самоврядування тощо. 

Важливим політичним інститутом, за допомогою якого громадянське 

суспільство справляє істотний вплив на державу, є засоби масової 

інформації. Структуру духовної сфери громадянського суспільства 

складають соціокультурні відносини, її елементами є школа, церква та інші 

культурно-мистецькі недержавні утворення. Духовне життя в 

громадянському суспільстві несумісне з пануванням єдиної ідеології, 

насадженої державою [1274, c. 305–309].  

С. Кульчицький слушно зауважує, що у ході комуністичного 

будівництва знищувалися усі осередки громадянського суспільства, які 

встигли народитися у дореволюційній Росії [668, c. 39].  

У марксистів був особливий підхід до громадянського суспільства. 

К. Маркс вважав, що громадянське суспільство існувало поза державою як 

політичним інститутом, а в комуністичному суспільстві не буде панування 

влади як такої взагалі. Історичний розвиток, за К. Марксом, мав призвести до 
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звільнення громадянського суспільства від держави (держава в 

комуністичному суспільстві мала відмерти). На відміну від Г. В. Ф. Гегеля, 

на думку К. Маркса, громадянське суспільство існує поза державою як 

політичним інститутом. В. Ленін у роботах не використовував поняття 

“громадянське суспільство”, для нього історія була насамперед ґенезою 

боротьби між класами, він абсолютизував революційне, доводив теоретичну 

правомірність терору, нехтував законами соціальної еволюції.  

Характеризуючи українське доколгоспне село, виникає потреба у 

введені нового терміна – парагромадянське селянське суспільство, що 

активно формувалося від початку ХХ ст. до 1920 р., існувало у роки непу та 

було знищене у роки колективізації і Голодомору.  

Парагромадянське селянське суспільство можна ідентифікувати як 

систему соціально-територіальних зв’язків і відносин між селянами, що 

склалася в процесі історичного розвитку, підтримувалася за допомогою 

звичаїв, традицій, норм звичаєвого права, законів, спільних інтересів, була 

інституціоналізована перш за все через громаду, сход, віче-сход, толоку, 

“сімейну спілку” і характеризувалася громадським самоврядуванням, 

громадською взаємодопомогою, діяльністю громадських добровільних 

організацій (кооперативи, селянські спілки, земельні товариства та ін.), 

виступала дієвим засобом соціалізації молоді (дівочі та парубочі громади). 

Парагромадянське селянське суспільство виявилося спроможним чинити 

супротив комуністичному режимові у роки тотального одержавлення села, 

було знищене лише у роки колективізації та Голодомору. 

Етнос – стійка сукупність людей, які мають спільні, відносно стабільні 

особливості культури та психіки, усвідомлюють свою єдність та відмінність 

від інших подібних утворень. Основними історичними типами етносу є: рід, 

плем’я, народність, нація.  

У СРСР панувала історико-економічна теорія націй К. Каутського, 

пізніше інтерпретована Й. Сталіним (її ідентифікують як марксистсько-

ленінську), згідно з якою націю представляють такі ознаки, як спільність 
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мови, території, економічного життя і психічного складу, що виявляються в 

спільності культури [1035, c. 9]. Й. Сталін у 1920-х рр. неодноразово 

повторював, що “національне питання по суті справи є питанням селянським 

і навпаки, селянське питання є основою національного питання” (при цьому 

селян на державному рівні ідентифікували як носіїв національної та місцевої 

обмеженості, а також як індивідів, які не розуміють пролетарського 

інтернаціоналізму). Відповідно до теорії “наукового комунізму”, національне 

питання розглядалося лише через концепт “класової боротьби”, нація 

вважалася вищою формою етнічної спільноти, яка на певному етапі мала 

заперечити етнічне, провідником нації вважався пролетаріат, соціалістичні 

нації в майбутньому мали бути трансформовані в комуністичні, нація ніяк не 

корелювала з народністю. Фундатори теорії “наукового комунізму” 

користувалися термінами “буржуазна нація”, “промислова нація”, “селянська 

нація”, “імперіалістична нація”, “нація перехідного типу” [884, c. 22–23, 32–

33, 59, 66, 75, 100]. Як слушно зауважує С. Кульчицький, радянська влада 

підкреслювала свій інтернаціоналізм, але завжди ділила громадян за ознакою 

етнічності, ця ознака ставала вагомою не сама по собі, а тільки у поєднанні з 

приналежністю до титульної нації [668, c. 111]. 

Результати творення “радянської нації” не є міфом, а експериментом зі 

створення нової нації (в статичному розумінні цього терміну). Крім спільної 

території, соціально-економічного життя, мови (російська поступово 

витіснила всі інші), у значної частини населення Радянського Союзу було 

сформовано певний різновид національної свідомості. Ця самосвідомість ще 

й досі визначає світобачення багатьох людей [1137, c. 25–26].  

Національний характер – сукупність відносно стійких психічних 

властивостей, які є спільними для більшості представників певної нації і 

відрізняють їх від інших націй [1414, c. 267]. 

Ментальність – сукупність базових ціннісних установок, стереотипів 

сприйняття дійсності та уявлень, мислительних звичок індивідів та 

суспільних груп, що визначають їх соціальну поведінку [957, c. 12]. 
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Індивідуалізм у дисертації розглядається, як певний тип світогляду, в 

основі якого лежить протиставлення окремого індивіда суспільству, 

світоглядна орієнтація, ядром якої є принцип свободи індивіда, що 

реалізується в усіх сферах [638, c. 95–96]. 

Референтні групи – реальні або уявні групи, які є для індивіда зразком, 

системою відліку для оцінювання самого себе й інших, однією з основ 

формування соціальних установок, норм поведінки і ціннісних орієнтацій. У 

СРСР, УСРР головними референтними групами були партія, комсомол, 

піонерські організації, вони визначали норми, цінності та взірці поведінки.  

Індоктринація (анг. іndoctrination від лат. іn – всередину і doctrina – 

вчення, теорія, доктрина) – цілеспрямоване розповсюдження ідеології без 

задіяння критичного сприйняття. У дисертації термін індоктринація 

використано, щоб з’ясувати, як більшовики формували та наповнювали 

свідомість молоді та дітей вигідним для свого режиму змістом у формі 

переконань, образів, установок тощо.   

Ґендер – соціальне розуміння статевих відмінностей, соціальні та 

соціально-психологічні очікування представників різної статі одна від одної. 

Ґендер, на відміну від поняття статі, стосується не суто фізіологічних 

властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих 

рис, притаманних “жіночості” (femininity) та “мужності” (masculinity). 

Досліджуючи радянську політику в українському селі, її гендерні аспекти, 

виявлено, що низка положень марксистської теорії є основою вимог, які 

висували представниці феміністського руху, особливо прихильниці 

соціалістичного марксизму. Проте в реальності “жіноче питання” 

вирішувалося шляхом приєднання жінок до певного соціального класу 

(пролетаріату). Як слушно зазначає Н. Пушкарьова, “шляхи марксизму і 

фемінізму розійшлися вже на початку ХІХ ст., адже теорія ліберального 

фемінізму  і марксистська теорія по-різному бачили причини існування 

“соціального рабства жінок” та шляхи його подолання” [1115, c. 125–126]. 
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Трансформації – термін використовується для означення докорінних 

змін у формах організації суспільного життя, власності, у підході до 

фундаментальних проблем, ідей і цінностей, які існують у суспільстві. За 

способом дії трансформації поділяють на спонтанні (ті, що йдуть знизу, 

виникають незалежно від конкретних дій державних структур і загальної 

державної політики) і сплановані (які йдуть згори).  

З середини 90-х років ХХ ст. у вітчизняній та західній літературі 

використовується нова дефініція для позначення суспільних змін, переважно 

внаслідок маніпуляції, – “соціальний інжиніринг”. Соціальний інжиніринг 

(social engineering) розглядають і як сукупність соціальних наук, 

орієнтованих на дослідження структур, що визначають людську поведінку 

(соціологія, психологія, економіка, соціально-політичні науки та ін.), і як 

метод управління діями людини без використання технічних засобів.  

Окремі науковці ідентифікують соціальний інжиніринг як мистецтво 

маніпулювання людьми [1290], використовують його для характеристики 

змін, що відбулися у масовій поведінці людей (мас) унаслідок застосування 

пропагандистських та маніпулятивних впливів. С. Коткін, Е. Модслі, 

Р. Осборн вважають, що “соціальний інжиніринг” ніколи ще не 

використовувався в таких масштабах, як у СРСР у роки індустріалізації та 

колективізації [1295, с. 31–32; 1289, c. 37; 1058, с. 652–654]. На думку 

Ф. Фукуями, радянський тип масштабного “соціального інжинірингу” 

відрізняв комуністичні країни від нетоталітарних змінами, котрі 

породжувались не суспільством, а державою [1240]. 

Отож, методологія дослідження має міждисциплінарний характер і 

враховує напрацювання істориків, соціологів, політологів, антропологів. 

У процесі дослідження використано цивілізаційну теорію, що передбачає 

поєднання антропологічних, етнічних, культурних компонентів людської 

історії та враховує територіально-географічний принцип. Село і місто 

розглядаються в контексті традиційної та ліберально-модерністської 

цивілізацій. Застосування соціокультурного підходу дозволило сприймати 
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приналежність індивідів до відповідних референтних груп через призму 

їхнього соціокультурного досвіду; виявити колективну соціокультурну 

ідентичність окремих соціальних груп. Теорію самоорганізації було 

використано як доповнення до “лінійних” підходів.  

Основними методами цього наукового дослідження є історичний, 

проблемно-хронологічний, історико-типологічний, історико-порівняльний, 

історико-психологічний, системний, метод моделювання та ін. 

 

Висновки до розділу  

 

Сьогодні українські історики конструюють нові зв’язки між 

елементами підсистем радянської соціальної реальності, використовуючи 

міждисциплінарний підхід, працюють на перетині дисциплін та 

субдисциплін, корелюють власні дослідницькі практики із сучасними 

уявленнями про наукові методи. У ХХІ ст. період накопичення фактичних 

знань про 1917–1933 рр. закономірно змінився періодом їх синтезу, 

створенням нових концепцій і наукових шкіл.  

За роки незалежності України видано низку фундаментальних праць 

вітчизняних науковців В. Бочарова, В. Верстюка, П. Гай-Нижника, 

Я. Грицака, І. Гуцалюка, С. Корновенка, С. Кульчицького, В. Лозового, 

Р. Пирога, О. Реєнта та інших про суспільно-політичні, економічні процеси, 

що відбувалися в роки визвольних змагань українського народу.  

Започаткували проведення ґрунтовних досліджень процесу легітимації 

влади більшовиків  в Україні у контексті становлення тоталітарної системи 

історики В. Даниленко, О. Ганжа, С. Кульчицький, Я. Малик, В. Марочко, 

В. Солдатенко, І. Хміль, Ю. Шаповал та ін. Комплексний аналіз становлення 

механізму партійно-державного контролю, зокрема на селі, зроблено у 

працях українських вчених Д. Архієрейського, П. Брицького, В. Васильєва, 

М. Дорошка, Г. Єфеменка, Г. Касьянова, С. Кульчицького, В. Марочка, 

О. Михайлюка, Р. Подкура, Н. Романец, Ю. Шаповала та ін.  
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Суттєвого поглиблення набуло дослідження суспільно-політичних 

трансформацій в українському селі у 1920-х–1930-х рр. у працях Н. Бем, 

С. Білана, Л. Гриневич, А. Морозова, В. Олійника, І. Рибака, В. Фаренія та ін.  

Комплексний аналіз діяльності громадських об’єднань українського 

села, селянського самоврядування здійснили М. Журба, В. Калініченко, 

В. Лазуренко, С. Лях, В. Молоткіна, В. Паскаленко, С. Свистович, 

Ю. Степанчук, І. Фареній, В. Шарпатий та інші. 

Науковий інтерес представляють праці російських авторів, що 

стосуються аграрної історії – В. Данилова; соціальної історії – В. Булдакова, 

О. Осокіної, І. Семененко; історичної антропометрії – Б. Миронова, жіночої 

історії – Н. Пушкарьової, І. Юкіної. Разом з тим зауважимо, що тема 

ментальної різниці між сприйняттям радянських реалій російськими та 

українськими селянами, а також тема специфіки перебігу та наслідків 

Голодомору в Україні в російській історіографії майже не розглядалася. 

Західні вчені першої та другої хвилі створили потужну школу 

дослідження легітимації більшовицького режиму; друга хвиля західних 

дослідників зосередила увагу переважно на аналітиці. Праці західних 

науковців другої хвилі характеризуються значною джерельною базою, проте 

до початку ХХІ ст. українське село розглядалося загалом у контексті 

загальноросійських змін. Також відзначено цінність праць, що стосуються 

різних аспектів досліджуваної теми, зокрема Л. Віоли, А. Граціозі, 

Р. Конквеста, Дж. Мейса, Т. Снайдера, С. Уіткрофта, Ш. Фіцпатрик та ін. 

У розрізі існування громадянського суспільства в доколгоспному 

українському селі було написано роботу В. Нолла.  

Залучення цілого комплексу джерел (601 позиція) створило достатнє 

підґрунтя для реалізації поставлених у дисертації дослідницьких завдань.  

Відповідно до методів наукового пізнання було застосовано 

загальнонаукові, спеціальні історичні та міждисциплінарні методи. Було 

зроблено переоцінку основних понять і термінів, запропоновано нове поняття 
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– парагромадянське селянське суспільство, уточнено – трансформація, 

індоктринація, соціальний інжиніринг та ін. 

Переосмислюючи концептуальні засади історіографії, варто зазначити, 

що у ній досі немає цілісного дослідження, присвяченого суспільно-

політичним змінам в українському селі в контексті формування 

комуністичної системи (1917–1933 рр.), зокрема руйнації 

парагромадянського селянського суспільства. Поява такого дослідження 

дозволить деталізувати механізми формування комуністичної системи, 

нищення демократичних інституцій та їхні пролонговані наслідки. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН СЕЛА НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

1917–1920 рр. В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Суспільні та демографічні характеристики українського села 

 

 

У розділі проаналізовано соціальну структуру українського села та її 

трансформацію в контексті формування парагромадянського селянського 

суспільства. Напередодні революційних подій 1917 р. до складу Російської 

імперії входило близько 80 % українських етнічних земель [1028, c. 232]. На 

початку ХХ ст. у Російській імперії сприймали Україну як певну 

етнографічну територію без визначених меж [721, c. 15, 289; 722, c. 79–80].  

На Всеукраїнському національному конгресі (квітень 1917 р.) вперше 

було відкрито обговорено питання про національно-територіальну автономію 

України. Критерієм, за яким українські землі було віднесено до України, 

слугувала перевага українців у складі населення (від 50 до 97 %). До цієї 

території входило 7 губерній повністю, 4 – частково (Чернігівська, 

Таврійська, Холмська губернії, Кубанський край), а також окремі повіти 

Гродненської, Курської, Воронізької, Ставропольської та Бессарабської 

губерній, Області Війська Донського [636, c. 33]. Окреслена так територія 

Наддніпрянської України займала площу 513 тис. кв. км (територія УСРР 

станом на 1922 р. не перевищувала 447 тис. кв. км.). 

ІІІ Універсал Української Центральної Ради (листопад 1917 р.) вніс до 

складу Української Народної Республіки значну кількість українських 

етнографічних земель, розширивши її територію у порівнянні з 

“Інструкцією” Тимчасового уряду з п’яти (Київська, Волинська, Подільська 

Полтавська, Чернігівська губернії за винятком 4 повітів) до дев’яти губерній 

(Волинська, Київська, Катеринославська, Подільська, Полтавська, Таврійська 
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(без Криму), Харківська, Херсонська, Чернігівська губернії) [90, арк. 2]. 

У розділі вжито назву “Україна” щодо етнічних українських земель, котрі 

перебували під владою Російської імперії на початку ХХ ст. та були 

визначені ІІІ Універсалом Української Центральної Ради.  

На початку ХХ ст. селянство (категорія “селянство” вживається як 

наукова дефініція, що виокремлює стан людей, основним заняттям яких було 

землеробство) в українському соціумі було домінантним. Напередодні 

Першої світової війни у корінних українських губерніях частка сільського 

населення коливалася у межах 85 % [1101, c. 418; 620, c. 136]. За 

розрахунками І. Витановича, в Україні на початку ХХ ст. понад 75 % усього 

населення та понад 82 % українців займалися хліборобством [666, c. 12]. 

О. Русов писав про частку сільського населення України, що коливалася від 

91 до 96 % залежно від губернії [1140, c. 394]. Водночас частка зайнятих 

у сільському господарстві перед війною знизилась у Франції до 41 %; 

у Німеччині – до 37 %; у Великобританії – до 9 %; понад 60 % – у Росії [945, 

c. 188]. В Україні вона зменшувалася повільно, досягнувши у 1920 р. 

показника 81,9 %.  

До революційних подій 1917 р. і в десятиліття після них означення 

“український” було синонімічне з “селянином” [869, c. 40]. Через 

домінування селянства серед українців в Російській імперії їх ще називали 

“мужицьким народом”, “мужицькою нацією”, “уїзними” [726, с. 33; 1140, 

c. 394]. Серед повністю українських О. Русов називає Волинську, 

Катеринославську, Київську, Подільську, Полтавську та Харківську губернії 

[1140, c. 396]. У 1920 р. у Харківській губернії українців мешкало – 

1 911 821 осіб, росіян – 412 220, євреїв – 61 548, поляків 10 528 [329, c. 12–

13]; у Кременчуцькій: українців – 324 810, євреїв – 31 024, росіян –10 120, 

поляків – 788 [324, c. 12]; у Миколаївській: українців – 949 250; росіян – 

246 562; євреїв – 134 517, німців – 18 173 [325, c. 10–11]; у Чернігівській: 

українців – 756 534, росіян – 72 220, євреїв – 23 841 [330, c. 12–13]; 

в Одеській: українців – 858 741, росіян – 436 984, молдаван – 137 856, євреїв 
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– 313 606 [326, c. 10–11]. На початку ХХ ст. частка євреїв у селах коливалася 

в межах 1,5 % (більша частина євреїв-хліборобів жила в південній Україні), 

росіян – у межах 5,7 % (найбільше росіян проживало на Харківщині та 

Луганщині) [347, c. 12]. 

Тісний зв’язок українців із землею вплинув і на економічні аспекти 

життя, і на культуру, психологію, систему цінностей тощо. Землеробська 

свідомість українців містила любов до землі, її вшанування, навіть певний 

культ землі. В українських селян упродовж тисячоліть формувався типовий 

для представників аграрної цивілізації спосіб філософського мислення. 

Д. Антонович відзначав “високу культурність українського народу, що 

формувалася протягом тисячі років” [1222, c. 3–4]. Поступово на історико-

культурні зони Русі-України нашарувалися інші етнічні, мовні, соціальні, 

політичні пласти. Регіональність і багатоваріантність української культури – 

одна з найхарактерніших її особливостей [702, c. 44; 1152, c. 11–32].  

Основними складниками соціально-національної гетерогенності 

українців були родина, власне господарство, село, хутір. На початку ХХ ст. 

українці переважно мешкали у селах або невеликих хуторах. При цьому 

варто зауважити, що українські села займали значно більший простір (“довгі 

на кілька миль”), ніж села в Західній Європі [776, c. 8–9; 675, c. 512; 1111, 

с. 25–27]. Навіть найменше українське село не було витягнутим у лінію як 

російське, на вулицях відчувалася діловитість, охайність, чистота [872, c. 19–

21; 32]. У 1918 р. австрійський офіцер зі штабу групи ерцгерцога Вільгейма 

фон Габсбурга – “Вишиваного” зауважував, що українські селяни дуже 

працьовиті, якісно обробляють поля, навіть незважаючи на те, що їх стан, 

у сенсі землеволодіння, є невизначеним [91, арк. 1]. В Україні переважало 

дрібне індивідуальне господарство, у якому сім’я була основним виробничим 

осередком. Автаркія селянських господарств дозволяла забезпечити з власної 

праці на землі основні елементи достатку (їжу, одяг, житло), проте 

додатковий продукт створювався повільно. Показниками “нормальних умов” 

життя селянського господарства вважалися: наявність земельної ділянки 
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(понад 5 дес.), забезпечення господарства робітниками, худобою, інвентарем, 

умови збуту продукції, можливість займатися ремеслами та промислами. 

 В Україні у 1905 р. загальна кількість земель коливалася в межах 40 млн. 

десятин. Землі селянських товариств (у межах УСРР 1922 р.) становили від 

19 до 20 млн. дес., серед них 468 тис. – куплені землі, решта – надільні. 

Частка земель, що перебували в особистій власності, становила 38,6 % 

(15,1 млн. дес.). Дані про кількість селянських господарств, які перебували на 

общинному праві в Україні на початку ХХ ст., коливаються від 48,8 % до 

66 %. Найбільше общин було у Полтавській та Чернігівській губерніях [337, 

с. 100–102; 603, c. 55; 818, c. 370].  

 Голова російського уряду П. Столипін здійснив спробу створити хутори 

на засадах приватного володіння землею та високої продуктивності 

сільгосппраці. Хутори та відруби були поширеними в Україні, в деяких 

губерніях Поволжя, Прибалтики, здебільшого там, де був високий рівень 

товарного сільгоспвиробництва [1084, c. 155; 252, c. 13–14]. За розрахунками 

О. Реєнта та О. Сердюка, в українських губерніях кількість хуторів і відрубів 

на 1 січня 1915 р. була такою: на Катеринославщині – 74 495, або 26 % від 

загальної кількості селянських дворів, Харківщині – 71 333 (17,8 %), 

Херсонщині – 59 689 (18,4 %), Полтавщині – 42 909 (8,7 %), Волині – 35 836 

(11,1 %), Київщині – 32 877 (7,8 %) [818, c. 400]. В. Нечитайло пише про 

180 474 хуторів та 353 098 відрубів в Україні, створених впродовж 1907–

1916 рр. на землях Селянського банку, які репрезентували фермерський 

уклад та складали серйозну конкуренцію і дрібним, і великим поміщицьким 

господарствам [1048, c. 233]. На початку 1916 р. в українських селах 

функціонувало 440 тис. хутірських і відрубних господарств (13 % загальної 

кількості селянських дворів) [1357, c. 11]. Напередодні Першої світової війни 

34 губернії Російської імперії ввозили хліб, переважно із 20 губерній, де були 

поширені хутори та відруби [646, c. 44–45].  

У європейській Росії у 1910 р. середній річний заробіток батрака-

чоловіка на своїх харчах становив приблизно 140 руб. золотом, батрачки – 
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86 руб., середній показник 113 руб. До цього варто ще додати 20 %, 

отриманих від самозаготівлі палива, та з власного підсобного господарства 

(приблизно 36 руб. 60 коп.). Увесь річний дохід становив не більше 220 руб. 

золотом. Повний річний дохід бідняцької сім’ї (4,3 душі) приблизно становив 

550 руб. [222, арк. 6–8].  

Ідея земельних наділів і земельного володіння на засадах цілковитої 

власності мали стати додатковими стимулами для створення міцних 

селянських господарств, навіть попри велику вартість землі. Надільна 

земля (дес.) в Російській імперії коштувала в 1907–1910 рр. 64 руб. 

(до 1907 р. закон забороняв продаж та купівлю надільної землі на вільному 

ринку). Після відміни викупних платежів середня ринкова ціна десятини 

землі збільшилася до 93,4 руб. [1005, c. 125; 263; 265]. В українських 

губерніях у 1906–1914 рр. середня ринкова ціна десятини коливалася в межах 

190 руб., що засвідчувало неабиякий попит на неї. У 1909 р. 2 940 селян 

Подільської губернії купили 4 409,1 дес. хутірської і 13 020,2 дес. відрубної 

землі, що належала Селянському банку [1048, c. 232]. Найдорожчими ціни на 

землю були у 1906–1914 рр. в Подільській, Полтавській, Катеринославській, 

Харківській, Херсонській губерніях й перевищували 200 руб. [337, c. 125; 

666, c. 12]. Протягом 1916–1917 рр. селяни України купили, переважно у 

поміщиків, понад 7 млн. дес. землі [915, c. 219]. Найбільшим попитом 

користувалися наділи, розташовані біля водоймищ. Михайло Лисенко 

(народився 1902 р. на хуторі Семенівка) пригадував розповідь батьків про 

купівлю 30 селянами 2 400 дес. орної землі у пана на Донеччині [659, c. 130]. 

Дослідження В. Шевченка підтверджують тенденцію активної купівлі-

продажу землі у Волинській, Полтавській, Харківській та Чернігівській 

губерніях (близько 3000 випадків купівлі-продажу) [1266, c. 205]. 

У Чернігівській губернії до 1917 р. селянське землеволодіння досягло майже 

79 % усього земельного фонду губернії [1375, c. 12].  

Питання ціни корелювалося зі збільшенням чисельності населення, яке 

потребувало розширення посівних площ. До 1915 р. посівна площа України 
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зростала, а з 1916 р. до кінця 1920 р. – зменшилася на 11,2 % (у 1916 р. 

загальна посівна площа України становила 19259,6 тис. дес.). Найбільший 

відсоток зменшення посівних площ був в Одеській губернії – -18,9 %, 

Подільській – -17,5 %, Київській – -13,6 %, найменший у Донецькій – -0,6 %, 

Катеринославській – -5,5 % (позитивного показника не мала жодна губернія). 

Серед найбільш густозаселених були Київська та Подільська губернії, 

населення яких відповідно становило 3,6 млн. осіб і 3 млн. осіб [1422, c. II]. 

У 1905 р. у Київській губернії на 1 кв. версту приходилося 92,5 осіб, 

у Подільській губернії – 94,4 особи (середні показники в Російській імперії 

коливалися в межах 50) [1422, c. XII]. На 1 кв. версту в Правобережній 

Україні було 63,7 особи, Лівобережній – 51,0, Степовій Україні – 17,8 [1140, 

c. 397]. Північні та північно-західні регіони України мали найбільшу 

щільність заселення. Станом на 1920 р. найбільш заселеними залишалися 

Подільська, Київська, Полтавська губернії [323, c. 1–2]. Вищезгадані 

показники щільності населення корелюють із кількістю землі на двір. Так, 

у 1905 р. на селянській двір у Подільській губернії приходилося 4,3 дес. 

(кількість землі на двір постійно зменшувалася), у Полтавській – 6,3 дес., 

у Київській – 7,1 тоді ж, як у Таврійській – 23 дес., Катеринославській – 

13,2 дес. [337, c. 103]. Якщо проаналізувати статистичні матеріали 

(9 губерній) у розрізі загальної кількості землі, що підпадала під 

оподаткування, отримаємо підтвердження тенденції незначної динаміки 

кількісного збільшення земельної площі. У відсотковому відношенні 

кількість землі, що підпадала під оподаткування, збільшилася у 1912 р. 

порівняно з 1892 р. лише на 2,1 % [320, c. 52–56; 81–84; 88]. Варто 

відзначити, що загальна кількість землі, і тієї, що оподатковувалася, дещо 

різнилася. При незначних темпах збільшення земельного фонду надлишок 

робочої сили в сільському господарстві у 9 губерніях визначали у 7 млн. осіб 

[666, c. 13]. На загальному тлі малоземелля, безземелля та незадовільного 

землеустрою привабливим об’єктом розподілу виявилося поміщицьке 

землеволодіння. Хоча станом на 1916 р. лише 15,2 % посівної площі 
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належало великим господарствам, за іншими даними – 18,6 % або 1/5 частина 

всіх посівів. У Київській та Подільській губерніях ці показники були 

вищими, відповідно 28,2 % та 32,2 % [337, c. 43].  

До 1917 р. все селянське землеволодіння в Україні визначали 

у кількості 28–29,4 млн. дес. (64–65 % всієї хліборобської площі), дворянське 

приблизно 8–8,5 млн. дес., купці та міщани мали близько 3 млн. землі [597, 

с. 284; 666, c. 8; 915, c. 219; 1051, c. 37; 60, арк. 149].  

Частина українських селян не могли отримати наділи, котрі б 

забезпечили їм стабільне існування та змушені були залишати села. 

Безземелля і малоземелля чи не найбільше вплинуло на подальше зниження 

показників природного приросту, змусило селян переїздити до Сибіру, 

Середньої Азії, за Урал, за океан. Такі переселення, на думку влади, мали 

зменшити соціальну напругу в селах, зокрема, викликану малоземеллям 

і безземеллям. Протягом 1896–1914 рр. із дев’яти українських губерній до 

Сибіру та Далекого Сходу виїхало 1,6 млн. осіб [1416, c. 491; 666, с. 12; 15], 

за іншими підрахунками, лише до Сибіру було переселено в 1897–1914 рр. 

1,3 млн. осіб [333, c. XIII]. Найбільше переселенців до Сибіру було родом 

з Полтавської губернії [1421, c. 389]. Збільшення міграційних потоків на 

початку ХХ ст. було також спричинено земельною реформою П. Столипіна. 

Сірий, Зелений та Малиновий клин – три регіони найбільш компактного 

проживання українців за межами рідних земель [1133, c. 39]. Ю. Крайсвітня 

пише, що у дореволюційних українських часописах “Рідний край”, 

“Літературно-науковий вісник” навіть висловлювалися пропозиції, зокрема 

В. Садовським, М. Гехтером, перейменувати Далекий Схід на “Далекосхідну 

Україну”, “українську колонію” [871, c. 37]. У дореволюційних переселеннях 

українці займали понад 40 % [21, арк. 13]. Понад 50 % вибулих з України, 

унаслідок аграрної переселенської політики П. Столипіна, повернулися 

напередодні Першої світової війни, частина – без засобів до існування. 

Наприклад, у 1914 р. за Урал виселилося 137 тис. осіб (ходаків, одинців, 

сімейних виселенців), із них повернулося 33 тис. [333, c. XII]. Одним із 
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наслідків повернення стала поява в українських селах значної кількості 

люмпен-пролетарів, що, вплинуло на соціальну стратифікацію.  

Складнощі стратифікаційного аналізу українського селянського 

соціуму виникають через суперечливість розвитку Російської імперії, що 

полягала у функціонуванні структур влади та права, коли селяни довгий час 

були відчужені від системи державно-правових відносин. Розглядаючи 

українське селянство у розрізі європейського станового поділу як “третій 

стан” (простолюд – кріпаки, вільні селяни, ремісники та ін.), насамперед 

потрібно враховувати, що воно було тісно поєднано з місцевою маєтною 

спільнотою й швидше утворювало локальну систему стратифікації. Якщо за 

основу взяти категорію “власність”, то напередодні Першої світової війни 

українських селян можна диференціювати так: колишні поміщицькі, 

державні, удільні, які або володіли землею особисто, або нею володіли 

селянські товариства чи сільські громади. До окремої категорії належали 

козаки і колоністи. 

На початку ХХ ст. учені-соціологи намагалися розмежувати поняття 

“клас” і “страта”. Стратифікаційна теорія протистояла марксистській 

“класовій теорії”. Класове структурування суспільства, запропоноване 

К. Марксом, передбачало, що в доіндустріальних суспільствах основні класи 

складали ті, хто володів землею, і ті, що активно працювали на ній (кріпаки, 

вільні селяни); в індустріальних суспільствах основні класи складаються 

з тих, хто володіє новими засобами виробництва (фабрики, установи та ін.), – 

капіталістів, та тих, хто продає капіталістам свою робочу силу, – 

пролетаріату. Б. Ярошевський писав про однобокість застосування 

марксистського підходу до поділу суспільства на класи, зокрема, поділу на 

класи визискувачів та визискуваних, відповідно до марксистського поділу 

30 млн. українців тоді потрібно вважати визискуваними [81, арк. 16; 29].  

В Україні М. Драгоманов чи не найперший почав досліджувати 

соціально-економічні структури суспільства, поняття стану, класу. Учений 

надавав особливого значення дослідженню форм громадянського суспільства 
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та закликав розглядати історію України через ідею спільності і нерозривності 

з європейською [647, c. 14–15, 19, 32–33; 753, c. 77–80]. М. Грушевський 

робить спробу обґрунтувати закони трансформації людського суспільства 

і суспільності, дати аналіз класовості “новійшого цивілізованого ладу”, 

привернути увагу до важливості колективізму і солідарності, формування 

громадянського суспільства [647, c. 47–49; 728]. У літературі, на думку 

М. Шаповала, не було чіткого поняття про клас напередодні революційних 

подій 1917 р. Соціолог нараховував у дореволюційній Україні п’ять класів на 

селі: поміщики (великі, середні, дрібні), селяни-хлібороби (куркулі, 

середняки, дрібні), ремісники, торговці та наймити. Учений визначав клас як 

суспільно-професійну частину населення, зв’язану між собою необхідністю 

обміну матеріальними або духовними цінностями, також виділяв прошарки – 

заможні, середні, бідні; привілейовані, правно-обмежені і безправні [1259, 

c. 152–155]. В. Липинський запропонував по-новому структурувати 

“хліборобське суспільство”, через виокремлення “хліборобського класу”. 

Новостворене суспільство мало функціонувати як група родин, у яких є 

власна земля, на цій землі вони своєю працею продукують хліб та живуть 

у державі, де встановлено необхідну рівновагу між людськими правами [950, 

c. 164–165; 177; 187–190; 947, c. 20]. Якщо для К. Маркса основним 

універсальним класом був робітничий клас, то для В. Липинського – 

селянство, або, як він його називав, хліборобський клас. Працю біля землі 

науковець сприймав як мистецтво, удосконалення індивідуальних здібностей 

хлібороба, де наймит був насамперед помічником господаря [647, c. 102–

106]. Базові підходи вченого до структурування “хліборобського 

суспільства” критикували і соціалісти, і комуністи, і націоналісти. 

В. Липинський у листі до Я. Окуневського писав, що “без політики 

територіальної, монархічної і консервативної – ми, Українці, будем вічно 

пасивною іграшкою в боротьбі татарсько-охлократичного Сходу з шіберсько-

демократичним Заходом” [88, арк. 6]. Напередодні революційних подій 
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1917 р. згадані вітчизняні вчені ідентифікували селянство як найчисельніший 

клас і найбільш важливу соціальну верству України. 

Більшість сучасних українських вчених спростовують наявність 

класових суперечностей у селян. Історики А. Матвєєв, І. Рибак, В. Нолл 

вважають, що доколгоспне українське село становило двоступеневу 

структуру, складниками якої були бідняки і господарі (хазяї) [1124, c. 16; 

1051, c. 107]. О. Михайлюк зауважує, що соціальна напруженість зростала 

прямо пропорційно до скорочення розміру селянського наділу [1013, c. 359]. 

Соціально-економічне або політичне загострення ситуації на селі часто 

провокувало протистояння з “глитаями”, проте “глитаями”, “куркулями” 

односельці могли називати селян, котрі мали лише 4 дес. землі [542, c. 21]. 

О. Приймак, аналізуючи південноукраїнське селянство на початку ХХ ст., 

ідентифікував його як “глибоко розшароване” та поділив на сільську 

буржуазію (1/5 населення), яка отримувала основну частину прибутків 

з посівів; бідняків (2/5) – переважно продавали в найм власну робочу силу, 

середняцтво (2/5) – переважно господарювали на власних та орендованих 

надільних землях [1105, c. 61]. Отож, внутрішні стратифікаційні суперечності 

на селі, перш за все, корелюють із регіональною специфікою землеволодіння 

та землекористування, нормами звичаєвого права. 

На початку ХХ ст. за заможними російськими селянами закріпилося 

кліше “кулак”. Заможного хуторянина після столипінської аграрної реформи 

називали не фермером, а “кулаком” і “мироїдом”, котрий усе прибирав до 

свого “кулака”, забираючи в “мира”, тобто в общини [1084, c. 153]. Заможних 

селян, які визискують у батраків і бідняків в українських селах, могли 

називати “глитаями”, рідше “куркулями”. Слово “глитай” продовжували 

використовувати в офіційних документах 1920-х рр. та періодиці [485, c. 4–

5]. Селян, які мали від 8 до 15 дес., з повагою називали господарями 

(хазяями) й заздрили їм, що вони зайняті цілий рік, бо бідолахам, які мали від 

1 до 2 дес., доводилося йти до пана на річну або місячну роботу, у міста, на 

фабрики [358, c. 13; 429, c. 9]. 
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Станом на 1907 р. у Подільській, Полтавській, Київській губерніях 

було найбільше дрібних господарств (до 5 дес.) відповідно: 78,6 %; 56,1 %; 

55,5 % селян, в той час, як у Таврійській таких господарств було – 6,4 %, 

Катеринославській губернії – 19,8 % [1021, c. 11; 1399, c. 13]. На 1 душу 

(надільних та ненадільних земель) найменше приходилося у Подільській 

губернії – 1,0 дес., Полтавській – 1,4 дес., Київській – 1,6 дес., найбільше – 

у Таврійській – 2,9 дес., Катеринославській – 2,3 дес., Херсонській – 2,1 дес. 

[786, c. 62–63]. Напередодні 1917 р. 57 % селян обробляли менше трьох 

десятин і могли вважатися бідними селянами, середнє селянство (з 3–10 дес.) 

налічувало 30 % господарств, багаті власники (понад 10 дес.) становили 

12 % [957, c. 42]. У середньому на селянське господарство у 1917 р. 

припадало разом із сіножатями та лісами 7,62 дес. [1315, c. 143; 869, c. 42]. 

На півдні України землезабезпечення могло досягати в середньому 

10,7 дес. [337, c. 47]. Станом на 1919 р. малоземельними продовжували 

вважатися господарства, що мали менше 5 дес. [205, арк. 2]. Селяни могли 

роками судитися за клаптик землі, доріжку, канаву [118, арк. 4–10]. Проте 

варто зауважити, що не завжди малоземельний або безземельний селянин був 

бідний, адже він міг мати заробітки поза межами селянського господарства. 

Для українських селян це були переважно промисли та заробітчанство. 

Більшість українських сімей займалися різноманітними видами діяльності, до 

яких належали і сільське господарство, і домашнє виробництво. “Село було 

як держава: і кузня була, і чоботи гарно шили, і кожі чинили, рядна гарні 

ткали”, – все робили (спогади Осадчої Устини) [1051, c. 41].  

Національний характер українців формувався під впливом складних 

соціальних, географічних, історичних, економічних, демографічних 

чинників. На думку П. Кононенка, саме козацтво стало хребтом, феноменом 

структуроутворення народного організму і з цієї причини постало творцем 

і носієм нової якості ідей [854, c. 106]. В основі прагнень до відновлення 

козацького ладу і переведення у козаки М. Грушевський вбачав, окрім 

козацької традиції, сподівання соціально-економічного характеру (звільнення 
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від кріпацької залежності, податків, рекрутчини). На думку вченого, саме 

з подачі українських народників з’явився новий “колективний і безіменний 

герой”, прагнення якого до волі й суспільної справедливості надихали 

покоління українського суспільства [717, c. 398]. М. Грушевський також 

погоджувався із переконаннями М. Костомарова, що “Україна не любила ні 

царя, ні пана” [720, c. 8]. Б. Кістяківський вважав, що українському народові 

була притаманна особлива воля чи якась сила, котра спонукала відстоювати 

самобутню національну індивідуальність [834, c. 142–146]. М. Гоголь 

описував українців як “волелюбну націю”, яка мала колись свою “самобутню 

державу з демократичним козацьким ладом” [693, c. 55]. Д. Бантиш-

Каменський, характеризуючи “малоросів”, акцентував увагу на їхній 

хоробрості, що, на його думку, мала спадковий характер [624, c. 464]. 

Наймання українці сприймали як печальну необхідність та говорили: 

“Нанявся, як продався” [774, c. 650–655]. Українці ідентифікували 

наймитування переважно зі злиднями, бідністю, батракуванням, та часто 

наймалися не тільки бідні й безземельні селяни, але й селяни-господарі [81, 

арк. 13]. С. Томашівський вважав, що часто саме місцеві еліти сприяли тому, 

щоб українські господарі перетворювалися на наймитів, самостійні – на 

невільників, він намагався відшукати відповідь на запитання: “Чому земля, 

на якій живуть українці, багата, а ті, хто її обробляють, – бідні?” [86, арк. 8]. 

Відповідь учений знаходив у суттєвій різниці між містом і селом, 

зауважуючи, що на Заході суттєвої різниці (політична і культурна 

рівноправність) немає, там відбувається одна органічна національна 

цілісність, на Сході ситуація кардинально відрізняється – там суцільні 

протести [83, арк. 1–3].  

Ворожість, агресивність “малоросійського населення” до панів 

і поміщиків відзначав С. Ольденбург, наголошуючи на особливих місцевих 

умовах [1057, c. 178] (малоземелля, козацьке вільне коріння). Пізніше, 

у 1902–1907 рр. українські селяни виявили неабияку агресію та рішучість 

у захисті власних інтересів, активно бойкотували роботи в економіях, 
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намагалися змінювати сільську та волосну владу, часто свої дії 

легітимізували присудом сходу, втілюючи волю громади, страйкували, від 

землевласників вимагали віддавати їм шостий сніп, підпалювали маєтки [134, 

арк. 5; 133, арк. 20“a”; 135, арк. 5–6]. Найбільш радикальними виявилися 

селяни, які працювали у містах, та молодь, яка здобувала освіту. Н. Мірза-

Авакянц писала, що “в лавах селян здавна жила певність, що вони ще за 

кріпацтва встигли відробити землю, яку силою захопили поміщики, а тому 

вона належить їм”. Науковиця також наводить результати опитувань 

мешканців Поділля, більшість з яких вважали, що “земля кожного маєтку 

повинна належати селянам, що живуть біля нього” [1021, c. 47]. За таких 

обставин, як слушно зауважують В. Мазурик і В. Васильєв, селянський 

досвід антипоміщицьких виступів не завжди був неодмінним показником 

якісних змін у свідомості селян [964, c. 191–195].  

Соціолог, громадський діяч М. Шаповал характеризував українських 

селян початку ХХ ст. як політично пасивних, які не вміли робити калькуляції 

своєї праці, тому неминуче підлягали диктатурі цін із міста, знали лише 

перше коло сіл [1259, c. 265–266]. С. Шелухін у 1918 р. зауважував, що 

український народ є досить інерційним [91, арк. 7]. На консервативності та 

нерозумінні селянами модернізаційних тенденцій епохи наголошували 

сучасні українські дослідники Б. Кравченко, Ю. Присяжнюк, С. Світленко 

[110, с. 23–32; 869, c. 43; 49; 1148, c. 4–5]. Проте, певна “ринкова відсталість” 

селян була характерною і для селянства інших країн. Т. Шанін писав, що 

поширення індустріалізації, урбанізації, ринкової економіки зіграло свою 

роль у поступовій дезінтеграції селянського суспільства [1256, c. 178–180]. 

Дисертантка вважає, що українські селяни, хоч і тяжіли до ведення сімейного 

господарства, погано орієнтувалися у ринкових відносинах, та активна 

купівля землі, позитивне ставлення до індивідуально-приватної власності 

дозволяють говорити про якісні зміни у парагромадянському селянському 

суспільстві напередодні більшовицького жовтневого перевороту.  
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Однією із характерних рис національного характеру українців, 

особливо селянства, вважають індивідуалізм. Така риса національного 

характеру вченими сприймається по-різному. Так, О. Мицюк наголошував на 

регіональній специфіці формування індивідуалізму у селян: “На Півночі 

дрібні й середні поселення роблять селянське життя більш інтимним. 

На Півдні села великі, майже з міським життям, що не так гуртує компактну 

масу” [1018, c. 115]. Витоки прагнення українців до індивідуалізму потрібно 

шукати перш за все в звичаєвому праві. На початку ХХ ст. звичаєве 

(неписане) право регулювало більшість відносин між селянами. Т. Єфименко 

на початку ХХ ст. писала, що звичаєве право українців відтіняло риси 

українського народу, відмінності духовні та національні, мало багато 

символів та обрядів ще від дохристиянських часів, часів Руської Правди, 

Литовських статутів, козацького права [774, c. 652].  

Для українського народу було характерним прагнення до власності, 

причому тільки працю вважали справедливим способом набуття власності. 

Часто вважалося, що тільки той, хто був діяльним членом сімейної спілки, 

хто брав особисту участь у процесі праці, збільшенні сімейного майна, міг 

заявляти свої претензії на спадок. Т. Єфименко наводила приклади, коли до 

поділу майна не допускалися солдати, через те, що під час служби виходили 

зі сфери майнових відносин сім’ї [774, c. 657].  

Право на спадок часто отримували люди, що не мали кровної 

спорідненості з іншими членами родини. Усиновлення, відповідно світогляду 

українських селян, вже при житті усиновлювача давало право всиновленому 

на половину придбаного спільною працею майна. Для українських селян 

нормою вважалося “приймацтво” (коли в сім’ю приймали бідних, у яких не 

було майна), при цьому декілька років у якості “приймака” вже давали право 

на майно господаря [774, c. 650–651].  

В системі суспільних відносин українських селян особливе місце 

посідали сімейні відносини. Важливим етапом у житті українців було 

укладання шлюбу. У багатьох місцевостях України шлюбній угоді надавали 
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великого значення. Відповідно до умов звичаєвого права під час укладання 

договору домовлялися про розмір приданого нареченої (посаг), яке могло 

складатися зі скрині, худоби, грошей, хлібних продуктів, нерухомості. Проте 

саме земля була чи не найважливішим чинником створення української сім’ї, 

створення господарства. Відносини чоловіка та дружини у господарській 

сфері часто називали “спілкою” (Найкраща спілка – чоловік та жінка) [774, 

c. 656–657]. Батьки синам давали такі поради: “На посаг не уважайте, добрих 

жінок вибирайте; з доброї ріллі, кажуть люди, ори плугом, а хліб буде”. Хоча 

були й протилежні поради: “Як любиш, то сватай, але спитай перш батьків, 

скільки посагу – дадуть, бо без посагу не стоїть брати” [785, c. 96]. 

В українців, на відміну від росіян, не був поширений звичай “кладки”, 

дошлюбного внеску з боку майбутнього чоловіка (існував у татарів, 

башкирів, росіян та часто символізував східний склад сімейних відносин). 

Х. Вовк писав, що “кладка” з’явилася внаслідок впливів саме угро-фінських 

племен [673, c. 221]. У системі правових звичаїв українців розрізняли спільне 

(нажите подружжям під час шлюбу) та роздільне майно (належало кожному 

з подружжя до одруження, одержане в подарунок, зокрема весільна скриня, а 

також отримане шляхом успадкування “материзни”, “дідизни”). Придане 

в українців виконувало правову функцію, його ідентифікували як частку 

майна, що піде на загальносімейні потреби. Майно, яке приносила жінка, 

вважалось її особистим. Українська жінка була досить самостійним 

суб’єктом цих вільно-правових відносин [774, c. 658–659]. Проте не варто 

надто ідеалізувати подружні відносини, що часто базувалися на домінуванні 

чоловіка. Батьки синам часто давали такі поради: “Вибирай ту, в якої не 

голова гладенька, а що вміє хату мести; не ту, в якої намистечко висить, а яка 

вміє тісто місить; не ту яка ходить дрібненько, а ту, яка робить діло 

гарненько” [872, c. 31]; “Бий синку, бий її научай, да на свій обичай, 

пириворочай”, про часту непокараність побиття свідчив наступний вислів: 

“Чоловік жінку б’є, катує, да ніхто неї не ратує” [785, c. 123]. На думку 

Т. Єфименко, подружні стосунки в українців були кращими, ніж у 
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великоросів, частіше будувалися на повазі, взаємному визнанні прав, рівності 

до шлюбу [774, c. 660–661].  

Варто зазначити, що в українців все здобуте особистою працею, 

зосібна й дитячою, забирали батьки. При відділенні дітей найчастіше майно 

повертали. Непокірного сина батьки могли виселити і дати йому тільки те, 

що вважали за потрібне, або взагалі нічого не дати. Отже, традиційний 

аграрний уклад життя, ізольованість селян позначилися на ціннісних 

орієнтирах української родини, проте варто відзначити позитивну динаміку 

міжособистісних стосунків між чоловіком та дружиною, відносний 

демократизм та досить консервативні стосунки між батьками та дітьми. 

Соціальна характеристика українського села буде неповною без аналізу 

змін народонаселення. Базові дані для розрахунків було отримано з переписів 

населення Російської імперії 1897 р., Всеросійського сільськогосподарського 

поземельного перепису 1917 р., Всеросійського професійно-демографічного 

перепису 1920 р. М. Птуха, за безпосередньої участі Ю. Корчака-

Чепурківського, проаналізувавши базові показники перепису 1897 р. 

відповідно до територіальних меж УСРР, визначили чисельність населення 

Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Харківської, 

Херсонської губерній, 11 повітів Чернігівщини, 3 повітів Таврії, частини 

Волині, частини Області Війська Донського у 1897 р., у 21,0 млн. осіб. 

Зростання чисельності населення протягом ХІХ – початку ХХ ст. було 

характерною тенденцією для більшості європейських країн. Не стала 

винятком й Україна, збільшення народонаселення якої було зафіксовано 

в документах статистичних відомств та установ [333, c. XIII; 323, c. 15; 337, 

c. 96]. Сучасні вчені О. Реєнт та І. Патер, використовуючи дані ЦСК, 

визначають чисельність сільського населення станом на 1 січня 1914 р. 

у кількості 27,6 млн. осіб, загальну чисельність населення дев’яти 

українських губерній – 32,6 млн. осіб [818, c. 473]. Протягом 1920 р. 

чисельність населення України коливалася в межах 25,5–25,6 млн. 

осіб. (додаток А).  
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Динаміку чисельності сільського населення України (1861–1915 рр. на 

1 січня кожного року та станом на 1920 р. [323, с. 15; 333, с. ХІІІ; 337, с. 96]) 

узагальнено у рис. 2.1. 
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 Рис. 2.1. Динаміка чисельності сільського населення України 

 

 Як це видно з рис. 2.1., позитивну динаміку відтворення населення було 

перервано в 1915 р. Якщо порівняти 1915 р. та 1920 р., то зменшення 

сільських мешканців становило 16,2 %.  

До весни 1917 р. до царської армії було мобілізовано близько 15 млн. 

осіб, з них понад 12 млн. – із сільської місцевості. З кожних 100 селянських 

господарств за роки війни було забрано 60 працездатних чоловіків [816, 

c. 484]. У селах Поділля до російської армії було призвано 47 % 

працездатних чоловіків [1033, c. 191]. У Волинській губернії було призвано 

49,9 %, Київській – 51,8 %, Полтавській – 49,9 %, Харківській – 49,1 %, 

Чернігівській – 50,6 % [1172, c. 88]. Така мобілізаційна політика вплинула на 

показники приросту населення, зменшилася народжуваність. Наприклад, 

у Харківській губернії у 1915 р. народилося 132 280 дітей, у 1916 р. – 

105 290, у 1917 р. – лише 86 376 [319, c. 94–95]. Втрати українців у роки 

революцій, воєн обраховуються понад мільйоном осіб. 

Після війн і революцій з’явилася статева диспропорція, чисельно жінок 

було більше, ніж чоловіків [323, c. 1]. У 1920 р. найбільшою була 

диспропорція серед сільського населення у віковій групі 20–24 р. Наприклад, 
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у Харківській губернії у віковій групі 20–24 р. чоловіків було – 29 544, жінок 

– 83 774 [329, c. 10–11], у Миколаївській: чоловіків – 31 067, жінок – 

53 055 [325, c. 8–9], у Чернігівській: чоловіків – 28 748, жінок – 72 490 [330, 

c. 10–11]. Навіть якщо врахувати недоліки перепису населення 1920 р., 

напрям динаміки дозволяє побачити суттєву диспропорцію (додаток Б).  

Для того, щоб дати більш повний аналіз динаміки народонаселення, 

важливо проаналізувати коефіцієнти народжуваності, смертності, природний 

приріст населення. Протягом 1909–1913 рр. загальний коефіцієнт 

народжуваності в Україні становив 42,8 °/оо. Для України початку ХХ ст. був 

характерний помірний спад коефіцієнта народжуваності (середній річний 

спад на 1000 осіб) в Україні становив – -0,354 [333, c. LIV; XX]. Коливання 

народжуваності були детерміновані політичними, соціальними, ментальними 

та іншими змінами. Варто відзначити, що загальний коефіцієнт 

народжуваності різнився в міській та сільській місцевості, нижчим 

коефіцієнт народжуваності був у містах. У порівнянні з іншими країнами 

Європи Україна напередодні Першої світової війни мала чи не найбільший 

загальний коефіцієнт народжуваності (окрім європейської частини Російської 

імперії, де згаданий коефіцієнт коливався в межах 44). На зменшення 

загального коефіцієнта народжуваності у сільській місцевості найчастіше 

впливали неврожаї, голод, міграції. Неврожаї в Росії повторювалися через 

кожні 6–7 років, триваючи два роки поспіль. 1906-й, 1911-й рр. стали роками 

найбільших втрат від голоду в імперії [698, c. 9; 882, c. 294]. 

У роки Першої світової війни коефіцієнт народжуваності в Україні 

знизився до 30,7 °/оо [333, c. LIV]. Вплив війни на народжуваність уже 

відчувався у 1915 р. Певні тенденції зниження народжуваності в 1917 р. 

можна прослідкувати, аналізуючи матеріали перепису населення СРСР 

у 1926 р., зокрема окремі вікові групи. Так, у віковій групі 5–9 років 

найменше серед сільського населення було тих, кому виповнювалося 

у 1926 р. 9 років (це діти, які народилися у 1917 р.) – 27 тис. осіб. 

Народжених у 1921 р. було вже значно більше, понад 65 тис. осіб [346, c. 8–
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9]. Проте варто зауважити, що такі розрахунки є відносними, адже існувало 

багато інших чинників, котрі впливали на народження та тривалість життя.  

Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні (синтетичний 

показник, що спирається на знання вікових коефіцієнтів народжуваності) 

у 1900–1914 рр. коливався в межах 6,5–7,5 дитини (середня кількість 

народжень у однієї жінки за все її життя), європейський – в межах 2,8–4,4, 

залежно від країни [945, c. 196]. У Росії заміжня жінка, що перебувала у 

шлюбі протягом усього репродуктивного періоду, в середньому народжувала 

9,4 дитини [643, c. 133]. Для простого відтворення необхідного мінімуму 

народжуваність має становити 2,1 дитини при низькій дитячій смертності. 

Для більшості європейських країн характерним був високий рівень 

передвоєнного природного приросту. Для України його збільшення 

пояснювалося високою шлюбністю та високою народжуваністю. Україна за 

двадцять років від 1891 до 1910 р. мала одні з найбільших показників 

природного приросту серед країн Європи [333, c. XXXII]. Станом на 1911 р. 

українське населення збільшилося на 1/5 частину своєї попередньої величини 

(даних перепису 1897 р.) [1140, c. 383]. Найбільшим приріст населення було 

зареєстровано в Чернігівській та Полтавській губерніях. 

Важливим чинником, що характеризує зростання або зменшення 

чисельності населення країни, є рівень шлюбності. За рівнем шлюбності 

Україна посідала 5 місце в Європі, поступившись 4 землеробським країнам 

Південної Європи – Сербії, Румунії, Болгарії, Угорщині [335, c. 140–141, 

148–149]. Шлюбність українців була майже загальною, особливо серед 

мешканців села. Приблизно до 5 % залишалися поза шлюбом до віку 45–

49 років (при цьому частка жінок була більшою, ніж чоловіків). 

Інтенсивність шлюбності залежала від віку людини – чим старшою вона 

ставала, тим складніше було їй знайти пару [333, c. XVI].  

Віковий розрив між чоловіком і дружиною переважно був незначним – 

3–4 р. Українські дівчата найчастіше виходили заміж у 20 років, хлопці 

одружувалися в 21–25 [319, c. 14]. Кількість розлучень серед православного 
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населення була мізерною. За царськими законами розлучитися можна було, 

але це потребувало і коштів, і часу. Громадська думка за будь-яких обставин 

засуджувала того, хто покидав сім’ю [836, c. 160]. Осуду зазнавали й ті, хто 

народжував позашлюбних дітей, однак чисельність їх дедалі зростала. 

В Україні у 1903 р. народилося поза шлюбом 25 206 дітей; у 1907 р. – 30 104; 

у 1910 р. – 30 884 [319, c. 26–33]. 

Із метою виявлення закономірностей, які негативно вплинули на 

природний процес демографічної еволюції населення згодом (в 1920-х – на 

початку 1930-х рр.), проаналізовано динаміку змін смертності населення на 

початок ХХ ст. Смертність населення залежала від багатьох причин, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, соціально-гігієнічних; екзогенних та 

ендогенних. Найвищі піки смертності спостерігалися в періоди голоду та 

пошестей (за неповними даними, у 1911–1913 рр. померло від обкладу й 

крупу більше 22 тис. осіб, від кору – більше 20 тис. осіб, від тифу 

незазначеної форми – більше 11 тис. осіб, від черевного тифу – більше 

6 тис. осіб, від віспи – більше 3 тис. осіб, висипного тифу – більше 2 тис. осіб 

[333, c. XXX]). Якщо більш детально проаналізувати динаміку на початку 

ХХ ст., то виявимо, за винятком окремих років, зниження показників.  

Аналізуючи відмінності у смертності відповідно до типу поселення, 

варто відзначити, що у містах помирали чоловіки працездатного віку в 1,5–

2 рази більше, ніж у селах. Міське життя приблизно на два роки вкорочувало 

працездатне життя чоловіків [333, c. XXX], що свідчило про несприятливі 

умови життя робітників. Жінки (попри сприятливі сторони сільського життя) 

більше помирали через важкий сільський побут, роботу в господарстві. 

Виснажений важкою працею та частими вагітностями жіночий організм 

швидко вичерпував свої ресурси. О. Кісь систематизувала господарсько-

виробничі обов’язки жінки на всій етнічній українській території, їх 

виявилося досить багато, понад 20 [836, c. 165–177]. Відповідно до перепису 

населення 1897 р. смертність українського жіноцтва була досить високою. 

Навіть після 60 років (переживши вік повної робочої сили 20–55 р.) чоловіків 
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лишалося жити більше, ніж жінок. Найбільшу диспропорцію у 1912 р. було 

зареєстровано в “місцях старого заселення”, зокрема в Подільській, 

Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській губерніях.  

На початку ХХ ст. 52,3 % українців були віком до 19 років, 41,9 % – 

20–59, 5,9 % – 60 і більше, така значна кількість молоді була лише в сербів 

[1140, c. 383; 400]. У 1920 р. найчисельнішою віковою групою населення 

в Україні була група 16–49 років, яка становила 44,5 % від загальної кількості 

населення. У Полтавській губернії згадана вікова група була найбільшою, 

відповідно 64,9 % [323, c. 2]. Більш детальний аналіз вікових груп сільського 

населення Полтавської губернії підтверджує домінування вікової групи 16–

49 років (чоловіків було 389 567, жінок – 480 928), але їх частка не 

перевищувала 43 % [327, c. 32–33]. У Харківській губернії найбільшою серед 

селян виявилася вікова група 30–39 р. (чоловіків – 102 147, жінок – 117 431), 

найменшою – 20–24 р. (чоловіків – 29 544, жінок – 83 774) [329, c. 10–11]. 

В Одеській губернії найчисельнішою також була вікова група 30–39 років 

(чоловіків – 76 889, жінок 82 911), а ось найменше виявилося молодих людей 

у віці 19 років (хлопців – 8 438, дівчат – 12 536, загальна чисельність 

населення губернії була 2 011 096 осіб) [326, c. 8–9]. У Чернігівській губернії 

у згаданій віковій групі сільських чоловіків було 82 138, жінок – 98 042, 

19 річних хлопців лише 6 567, дівчат – 16 675, загальна кількість населення 

1 841 754 [330, c. 10–11]. Аналогічні тенденції зберігалися в інших губерніях. 

Збільшення у складі населення вікової групи 16–49 років могло призвести до 

радикалізації настроїв, спрямованих на перерозподіл або захоплення земель. 

Проте якщо аналізувати вікові групи населення України відповідно до 

перепису 1897 р., виявиться, що осіб у віці 15–24 років було чи не найбільше 

саме у 1905–1907 рр. [333, c. XXIV]. Швидше за все радикалізація 

українських селян відбувалася в напрямку, який О. Михайлюк окреслив як 

протистояння між старшим поколінням і молодими солдатами, котрі 

поверталися з фронту [1013, c. 294]. Варто також врахувати, що напередодні 

1917 р. чисельність населення зростала швидше (приблизно на 50 %), ніж 
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площа селянського землеволодіння, що провокувало радикалізацію села та 

зміну міграційних потоків, а також стратифікаційні процеси, спровоковані 

Першою світовою війною, зокрема люмпенізацію частини селян. 

Розвиток світового сільгоспвиробництва, землеробства та 

землекористування на початку ХХ ст. пішов шляхом скорочення кількості 

сільського населення, сільськогосподарської робочої сили, дрібних 

виробників, збільшуючи кількість ферм і зосереджуючи капітал [1084, 

c. 155–156]. Напередодні революційних подій 1917 р. частка сільського 

населення України коливалася в межах 89 %, що засвідчує аграрний уклад 

життя та економіки переважної частини українського населення (цей 

показник був значно вищий, ніж у Франції, Німеччині, Великобританії). 

Станом на 1920 р. частка сільського населення несуттєво зменшилася й 

становила 81,9 %.  

Міжособова взаємодія на селі переважно регулювалася нормами 

звичаєвого права, мала територіальні особливості. Система родинних зв’язків 

залишалася основою соціальної структури та стратифікації, мала певну 

специфіку, репрезентовану через “індивідуалізм сімейної спілки”.  

Життя українських селян, попри циклічні коливання та аграрне 

перенаселення, мало низку позитивних тенденцій, зокрема, це можливість 

придбати землю, вийти з общини. Значна частина земель знаходилася у 

володінні селян, була поширена ідея земельного володіння на засадах 

цілковитої власності. Станом на 1905 р. показник сільського населення 

перевищив 20 млн. осіб, у 1915 р. – 25 млн., проте війни, революції призвели 

до зниження чисельності та статевої диспропорції. Смертність населення 

залежала від багатьох причин, зокрема політичних, економічних, соціальних, 

культурних, соціально-гігієнічних, екзогенних та ендогенних. На зменшення 

загального коефіцієнта народжуваності у сільській місцевості найчастіше 

впливали неврожаї, голод, міграції. Національний склад селянства не зазнав 

суттєвих змін.  

 



87 
 

2.2. Соціальні та економічні структури українського села в 

контексті формування парагромадянського селянського суспільства 

 

На початку ХХ ст. у російському та українському суспільствах 

найгостріші суперечки точилися з приводу існування общини, форм 

власності, можливості збільшення земельної власності для селян, характеру 

селянського господарства, форм господарювання (сільськогосподарських 

виробничих кооперативів, сільськогосподарських артілей, позичкових 

товариств, хуторських господарств на умовах оренди та ін.), місцевого 

самоврядування. Консервативно налаштовані члени суспільства виступали 

проти будь-яких аграрних змін, революційно налаштовані – закликали 

вирішити всі селянські вимоги кардинально та терміново, ліберально 

налаштовані – пропонували шлях реформ. 

Місцеве самоврядування, зокрема земства губерній, були запроваджені 

в Російській імперії наприкінці ХІХ ст., їхня діяльність суворо 

регламентувалася. Земства губерній представляли: всестанові земства, міські 

думи й дворівневе селянське станове самоуправління: волосне (волосний 

сход з виконавчою владою в особі старшини та правління) і сільське (сільські 

громади, сільський сход та староста). Основним органом самоврядування на 

селі на початку ХХ ст. залишався селянський сход, що складався з селян-

домогосподарів. У лютому 1905 р. відбувся з’їзд земських діячів, на якому 

обговорювали аграрні питання та було прийнято “аграрну програму”, що 

передбачала поступовий перехід землі в користування тих, хто її обробляє. У 

1906 р. було надано право домогосподарям-общинникам вільно переходити 

від общинного володіння до особистого [1422, c. 610; 1201, с. 176–177].  

Ліберальний народник М. Левитський запропонував українським 

селянам як варіант спільне господарювання на орендованій землі у формі 

сільськогосподарської артілі [526, c. 46–47; 689, c. 270]. Селяни, які 

об’єднувалися в артіль, здійснювали спільне господарювання на орендованій 

землі, могли брати позику, малоземельні українські селяни створювали 
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землеробську артіль, після чого найчастіше ділили землю й працювали 

кожний окремо на своїй ділянці. Напередодні Першої світової війни 

активізували свою діяльність громадські сільськогосподарські товариства. 

Основними напрямами діяльності СГТ були: організаційна діяльність 

(систематичне проведення зборів), співпраця з повітовими земствами 

(отримання грошових субсидій, посередницька допомога земства у купівлі 

сільськогосподарських знарядь, худоби, птиці, насіння), співпраця 

з повітовими агрономами, ініціювання та реалізація “місцевих 

сільськогосподарських проектів” [1157, c. 280–281]. У 1913 р. було 

проведено губернські з’їзди діячів кооперації, які мали посприяти організації 

та розвитку сільськогосподарських товариств [127, арк. 2]. У 1915 р. 

сільськогосподарських спілок (товариств) в Україні було понад 1 020, 

найбільше у Полтавській губернії – 345, Чернігівській – 134, 

Катеринославській – 113 [1155, c. 467]. Така активізація у сфері 

сільськогосподарського виробництва ініціювала зміни не лише 

у міжособистісних стосунках селян, які переважно базувалися на інтересах 

“сімейних спілок”, але й активізувала діяльність місцевого самоврядування. 

Бажання частини реформаторів корелювати сільську общину зі 

створенням вільних земельних союзів, підняттям “громадянської та 

політичної особистості селянина” ставило під загрозу існування общин 

взагалі. Б. Бруцкус ідентифікував російську сільську общину як первісну 

соціальну інституцію (спільність), що виникла органічно, до неї не вступали 

і навіть не могли виділити з неї свого господарства із спільним 

користуванням, примусовою сівозміною і періодичними переділами [1155, 

c. 760–761]. Сільська община (особливо серед кріпосних селян) виконувала 

управлінсько-виконавські, організаційно-господарські, юридичні, державно-

фіскальні, соціальні та інші функції, юридично затверджена в російському 

законодавстві була після селянської реформи 1861 р.  [639, с. 185; 194; 1105, 

c. 61; 1235, c. 313]. Російські селяни переважно тяжіли до общинного 

землеволодіння, тоді як “на всьому заході імперії у 1902 р. місцеві комітети 
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категорично виступали проти створення общини”. І якщо комітети 

(наприклад, Вятської губернії) виказували бажання розвивати общинне 

землеволодіння у колективне господарство з артільною формою обробітку 

землі, то Київський уїзний комітет виступив із пропозицією вільного обігу 

землі та вільного продажу її усім прошаркам населення [1057, с. 182–184]. 

Порівняно з українськими селянами, особисте землеволодіння менше 

цікавило російських, зокрема це стосувалося селян північних і північно-

східних губерній Росії (здебільшого через великі відстані між поселеннями та 

постійною потребою взаємної підтримки) [1057, c. 415]. Станом на 1917 р. 

в російській общині перебувало більше 50 % селянських господарств. 

О. Зінов’єв наголошував на слабкій спроможності російського народу до 

самоорганізації і самодисципліни, схильності до колективізму, на холуйській 

покірності перед вищою владою, схильності дивитися на життєві блага як на 

дарунок долі або дарунок згори, а не як на результат власних зусиль [788, 

c. 22]. Підтвердженням цього може бути період 1917–1918 рр. у Росії, який 

закінчився поверненням великої кількості відрубників в общину; серйозною 

конфронтацією селян (котрі під час “чорного переділу” захопили багато 

земель) з державою, відрубниками, хутірськими [646, c. 186]. Проте такі 

процеси були і в українських селян. Так, О. Михайлюк погоджується 

з думкою В. Булдакова, що основна боротьба на селі велася не з поміщиками, 

а в середині селянських громад, особливо проти тих, хто виділився в хутори, 

та наводить приклади боротьби селян проти відрубників і хуторян 

у Харківській, Катеринославській, Чернігівській та інших губерніях влітку 

1917 р. [1013, c. 314].  

Більшість українських селян традиційно цікавило особисте 

землеволодіння або землекористування. Звичка до спільного володіння 

землею в “общині” (громаді) була чужа для українського духу, найкращими 

для українських селян були одноосібні форми володіння землею [666, c. 19; 

774, с. 656; 819, c. 369]. Домінування в українських селян приватної форми 

господарювання над общинною поглиблювало різницю у культурі ведення 
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господарства українськими та російськими селянами. На початку ХХ ст. 

В. Пачовський порівнював життя українців із розсипаними атомами, що 

функціонували на основі особистісних родинних відносин: “Живуть 

розсипані на атоми, цілий народ складається з самих родин, а радше самих 

хат, а кожна хата – то осібна республіка” [1072, c. 135]. О. Стражний 

переконаний, що українець хоча і був людиною групи, колективу, але 

приватні інтереси та інтереси родини в Україні завжди стояли над 

громадськими, “общинне сільськогосподарське виробництво на її землях не 

прижилося” [1202, c. 311; 316–317]. На початку ХХ ст. Т. Єфименко писала 

про те, що в Україні общинна форма землеволодіння перероджується у 

громаду, яка залишає домогосподарям повну свободу, бо “громада вважає 

себе не правомочною посягати на величину особистої власності кожного 

господаря”. Дослідниця зауважувала, що українські селяни боялися 

втручання в їхні особисті справи, а також зовнішнього примусу, погано 

мирилися з общинним землеволодінням [774, c. 652–653]. В. Антонович 

вважав, що громадівський (вічовий) демократизм був характерною рисою 

соціального життя українців, “де члени мали волю і рівноправність” [609, 

c. 99–101]. С. Томашівський писав, про специфічну структуру українських 

громад [86, арк. 9]. Українська громада пройшла еволюцію від господарської, 

адміністративно-територіальної одиниці до соціального інституту (від громад 

князівських сіл і посадів давньоруських міст, громад-волостей, дворищних 

громад, дольових та подворищних громад багатодвірних сіл до сільських 

громад початку ХХ ст.). Російський лексикограф І. Срезневський дослідив 

етимологію слова “громада” як похідного від слів “купа”, “вогнище”. 

“Малоросійську громаду” науковець тлумачив як мирську сходку, мир [1430, 

c. 598]. Б. Грінченко наводить такі дефініції громади на початку ХХ ст.: 

громада (громадка, громадонька) – спільність рівноправних осіб, мир, 

зібрання, “мирська сходка” [1428, c. 329–330]. Суспільно-політичний діяч, 

соціолог М. Шаповал розглядав українську громаду як територіально і 

публічно-правну одиницю, яка частково виступала самоуправною, мала 
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примусову владу над своїми членами [795, c. 71–72]. Сільську громаду 

українські селяни сприймали подвійно, з одного боку, як адміністративну 

одиницю, а з іншого, як важливу інституцію соціалізації селян, зокрема 

молоді. Окремі селяни ставилися до громади досить неоднозначно, 

вважаючи, “якщо зібрати людей до купи, то їх розум кудись дівається й не 

мають вони тоді ні свого розуму, ні своєї волі, бо дивляться на переднього, 

добре, якщо очолить громаду розумний” [352, c. 5]. 

Варто зауважити, що залежність селянина від сільської громади мала 

регіональні особливості: там, де домінувала індивідуальна земельна 

власність, вона була меншою, де общинна – більшою. Громади 

Правобережної України формувалися в юридичному просторі правової 

культури Речі Посполитої, в основі якої лежав концепт недоторканності 

приватної власності, на відміну від ідеї російської абсолютної монархії про 

необов’язковість гарантування державою приватних прав власності, що 

формувало інше ставлення до приватної власності. Часто це призводило до 

того, що українська громада могла приймати рішення, які суперечили 

законам імперії, могла не визнати присланого старосту, священика та обрати 

своїх [1101, c. 420]. У 1905–1907 рр. сільські громади вели переговори 

з власниками великих маєтків у справах поліпшення умов оренди, зменшення 

відробітків за пасовища, дрова тощо [666, c. 13]. Громади також 

контролювали дотримання звичаєво-правових норм, пов’язаних з найманням 

працівників, зокрема з умовами праці та платні за неї.  

На думку О. Приймака, термін “община” на півдні України 

використовувався переважно в офіційній документації, селяни застосовували 

замість нього визначення “громада”, а общинний наділ називали “душовим” 

або “дворовим”, община (громада) у цьому регіоні була одночасно 

економічним об’єднанням та найнижчою адміністративною одиницею, що 

дозволяє її характеризувати як державний інститут [1105, c. 59; 61]. 

Сучасний український вчений В. Лозовий слушно запропонував 

ідентифікувати поземельну сусідську організацію дрібних безпосередніх 
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виробників, у яких загал села був юридичною особою і володів земельним 

наділом як общину, а села, де існувало подвірне землеволодіння – як 

громади [957, c. 88]. Отже, сільські українські громади відрізнялися від 

російських общин, бо створювалися на перетині різних правових культур, 

зокрема, формувалися на підвалинах вічового демократизму, традицій 

місцевого самоврядування козаків. Це дозволяє говорити про них як про 

досить демократичні селянські інституції, які виконували важливі функції 

соціалізації селян та не посягали “на величину особистої власності кожного 

господаря”. За своєю суттю вони були національними структурами (бо 

складалися переважно з українців), їх діяльність значною мірою визначалася 

потребами місцевого селянського соціуму. Напередодні Першої світової 

війни українська громада нагадувала товариство, у якому обов’язки людини 

щодо громади переважно обмежувалися спільними рішеннями, напередодні 

більшовицького жовтневого перевороту українська сільська громада 

функціонувала як відносно демократична ланка місцевого самоврядування.  

Про Україну початку ХХ ст. В. Нолл слушно пропонує застосовувати 

поняття сільських політичних інституцій громадянського суспільства або 

поняття сільського самоврядування [1051, c. 19–25]. Основним органом 

самоврядування на селі був селянський сход, що складався з селян-

домогосподарів (відповідно до “Загального положення про селян, що вийшли 

з кріпосної залежності” від 19 лютого 1861 р.; у 1863 р. влада доручила не 

поміщикам, а саме збирачам податків та сільським старостам збирати 

викупні платежі у місцеві казначейства [639, c. 203]). Сход обирав посадових 

осіб села, зокрема сільського старосту, збирача податків, наглядача хлібних 

запасів [1051, c. 203]. Наступною щаблиною сільського самоврядування був 

волосний сход. Діяльність волосних сходів на початку ХХ ст. корелювалася 

з приростом населення, збільшенням дворів.  

У Правобережній Україні, де у селян існувала подвірна, а не общинна 

традиція користування земельними угіддями, розподіл землі здійснювався на 

сільському сході, з правом апеляції щодо його рішення до волосного суду, 
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мирного посередника та губернського з селянських справ присутствія [639, 

c. 217]. Саме сходи найчастіше чинили опір всебічному підпорядкуванню 

адміністративним органам, відстоювали “сукупну волю” громади [957, c. 90–

92; 818, с. 378]. В. Нолл зауважує, що “навіть коли сходки були 

посередником між селом і державним збирачем податків, цю інституцію 

формували та керували нею в місцевому масштабі” [1051, c. 19; 93]. У 1902–

1907 рр. на сходах ухвалювали вимоги до землевласників, обирали 

представників для переговорів із поміщиками, управителями, брали розписки 

від землевласників, що ті будуть дотримуватися вимог, вночі призначали 

обходи і стежили, щоб селяни крадькома не ходили в економії працювати, за 

відмову страйкувати разом (ініціаторами страйків переважно були колишні 

кріпаки, що не мали достатньої кількості землі) могли односельцям бити 

вікна, нищити хліб на полі, витоптувати городи. Щоб протриматися до кінця 

страйку на сходах приймали рішення про взаємодопомогу грішми та хлібом. 

Н. Мірза-Авакянц слушно зауважує, що в революційний період часто кожне 

село “провадило справу цілком самостійно” (незалежно) від інших сусідніх 

сіл, особливо у Лівобережжі та в Південній Україні. Селяни-тубільці 

(місцеві) ворогували з чужосільцями, якщо ті не визнавали їх прав, панів 

селяни також поділяли на “своїх” і “чужих” [1021, c. 46–48]. Отже, 

селянський сход був важливим органом, традиційною формою місцевого 

самоврядування. Активізація його діяльності корелювалася з приростом 

населення, збільшенням дворів та частки молоді на селі. 

В українських селах та дрібних містечках також традиційно існували 

молодіжні громади (дівочі та парубочі) [1223, c. 225; 673, c. 226]. 

В. Струманський слушно зауважував, що в українців емпіричні процеси 

соціалізації або адаптації молоді до умов навколишнього життя поєднували 

своїм змістом розумне, доцільне співвідношення особистого, колективного 

(групового) і всезагального, громадського. Дієвим засобом соціалізації 

парубків і дівчат, формування у них громадської активності 

і колективістських навичок було контактування, зокрема парубоцького 
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товариства із сільським сходом (миром, громадою). Досить часто у парубків 

було право вирішального голосу на сході, з ними починали радитися, як 

з дорослими [1055, c. 174; 1203, c. 331]. Отаман та отаманша залагоджували 

сварки, влаштовували забави, контролювали продовольчі каси та вели усі 

справи [673, c. 226]. У багатьох селах Київщини, Чернігівщини та 

Полтавщини дівочі і парубочі громади, хоч і в значно слабшій формі, 

зберігались аж до 1930-х рр. [680, c. 38–39]. 

Важливою громадською інституцією у селян була толока (як різновид 

повинності була ліквідована в першій половині ХІХ ст.). До толоки 

ставлення селян було позитивним завжди, адже без сторонньої допомоги не 

обходилася переважна більшість господарств (Без толоки, як без руки, – 

ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш [1223, c. 223]). Толокою допомагали 

потерпілим від стихійного лиха, будували хати, удобрювали землю, копали 

ставки, криниці, мостили дороги. Б. Грінченко визначав толоку як “роботу 

компанією не за плату, а за угощеніє” [1429, c. 272–273]. Толока в Україні 

існувала й за радянських часів. 

Спроби реформувати місцеве самоврядування у 1917–1920 рр. робили 

уряди Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.), 

Гетьманату (квітень–грудень 1918 р.), Директорії (грудень 1918 р. – листопад 

1920 р.) та більшовики. Улітку 1917 р. в Україні налічувалося 30 партій, 

представники половини з них входили до складу УЦР, зокрема УСДРП, 

УПСР, РСДРП(б), РСДРП(м), РПСР та інші. Усі вони намагалися по-різному 

корелювати дії із очікуваннями українських селян. Частина із них розглядала 

“хазяйновитого мужичка” як основу “широкої самоуправної України” [719, 

c. 248]. Центральна Рада у свідомості більшої частини українських селян 

постала як “народний” уряд, котрий вирішуватиме найнагальніші 

проблеми [1159, c. 46–59]. У І Універсалі було проголошено збереження 

земської системи самоврядування, у ІІ Універсалі – закріплено права 

місцевого самоврядування. Відповідно до ІІІ Універсалу мало бути розпочато 

реформу місцевого самоврядування. У проекті Української Конституції 
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волостям і громадам надавалися значні права самоуправи [723, c. 70; 90, 

арк. 2–6]. Центральною Радою передбачалося закріплення і поширення прав 

місцевого самоврядування та встановлення тісного зв’язку і співробітництва 

його з органами революційної демократії [90, арк. 3–4]. Виконавча влада в 

УНР мала походити “тільки з народного вибору – з виборів громад, волостей 

земель і всього народу, дістаючи від вибраних ними органів свою 

повновласть і перед ними відповідаючи” [35, арк. 175].  

Варто зауважити, що у 1917–1918 рр. мешканцям села було досить 

складно розібратися, коли на місцях діяло старе проросійське або створене 

більшовиками місцеве управління, губернські і повітові комісари 

Центральної Ради, волосні повітові і губернські земельні комітети, ради 

селянських депутатів. Тому у згаданий період найчастіше скликалися саме 

сільські сходи, переважно щотижнево. Досить високий статус сільських 

громад та сходів на селі призводив до того, що селяни асоціювали їх із 

найважливішими інституціями на місцях [1013, c. 317]. Частина селян 

продовжувала вважати, що саме сільські сходи мали вирішувати всі нагальні 

потреби та були основними структурними одиницями самоврядування. 

18 січня 1918 р. під тиском українських есерів Центральна Рада 

прийняла радикальний земельний закон. Тимчасовий земельний закон 

скасовував приватну власність на землю, землі передавалися “трудовому 

народові без викупу”, за основу приймалася соціалізація землі, землю мали 

передати земельним комітетам, ті – в руки трудящих з початком весняних 

робіт [90, арк. 10]. Варто зауважити, що особисто М. Грушевський земельну 

реформу бачив не як примітивну “експропріацію”. На його думку, землі 

треба було забрати від поміщиків, зважаючи на справедливу оцінку їх коштів 

і прав, маєтки треба викупити і роздати у користування людям трудящим, які 

будуть на тій землі працювати [856, c. 29]. Ліквідацію великого 

землеволодіння й передачу земель у руки місцевих трудових мас (майже 

винятково українських за складом) М. Грушевський вважав “актом 

найбажанішим не лише з точки зору економічної, але і з точки зору 
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національної” [718, c. 454]. Б. Мартос пропонував безземельним селянам 

створювати сільськогосподарські школи або сільськогосподарські артілі, 

зокрема у колишніх поміщицьких маєтках.  Громадсько-політичний діяч 

К. Мацієвич, який входив до складу Малої і Центральної ради від партії 

соціалістів-федералістів (1917–1918 рр.), вважав, що бажання уряду зрівняти 

земельні наділи не притаманне українському народу, це пряме запозичення 

процесів із Росії [769, c. 127–128].  

У 1917 р. було продовжено формування національної системи 

кооперативних організацій. Активізація кооперативного руху серед 

українських селян одним із підсумків мала скликання Кооперативного з’їзду 

Київщини (14–15 березня 1917 р.), за спогадами М. Грушевського, він 

заманіфестував себе не у ролі фахової організації, а насамперед 

“представництва землі, села і селянства” [818, c. 527]. З метою більш чіткої 

організації кооперативних установ 13–16 липня 1918 р. в м. Києві було 

скликано І Всеукраїнський кооперативний інструкторський з’їзд [515, c. 16]. 

У 1918 р. шляхом перетворення Київського кооперативного товариства 

(створеного в 1915 р.) почав функціонувати Всеукраїнський 

сільськогосподарський кооперативний союз (“Централ”) [1155, c. 469]. 

В Україні у 1918 р. було проведено три Всеукраїнських кооперативних з’їзди, 

створено Український кооперативний народний банк, Центральний 

український кооперативний комітет (в жовтні 1918 р. головою ради цієї 

організації було обрано М. Туган-Барановського) [689, c. 276–277]. У 1918 р. 

вже майже в кожному селі були споживчі товариства або інші кооперативні 

установи [383, c. 12–13]. Активізація кооперативних ідей засвідчила зміни у 

структуруванні українського села, зокрема появу тяжіння до колективної 

організації господарювання та бажання артикулювати громадські, а не лише 

“сімейні вимоги” до влади. Проте варто зауважити, що, зважаючи на 

тотальну неписьменність, селяни часто спрощено сприймали суспільно-

політичні процеси, що відбувалися, віддаючи перевагу не еволюційним 

змінам, а радикальним перетворенням. Частина селян не усвідомлювала 
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необхідності боротьби не просто за користування землею, а за володіння нею 

(індивідуально або колективно).  

На місцях ситуація залишалася надскладною. Більшовики штовхали 

селян на “чорний переділ”, і значна частина селян були готові до нього. 

У Вовчанському повіті на Харківщині більшовики радили в кожному селі 

організовувати ради селянських депутатів і “йти одбирати землю” [39, 

арк. 59]. Селяни с. Вила-Яругські “бігли на хутір, мов на весілля, і несли, хто 

що попало, найстрашнішим виявився поділ поля, коли пересварилися усі та 

поділилися на два табори” [399, c. 25–26]. Я. Малик диференціював селянські 

виступи на три групи: спрямовані на негайну ліквідацію всієї поміщицької 

власності; спрямовані на поступову ліквідацію господарств експлуататорів; 

виступи сільськогосподарських робітників [970, c. 124–125]. Аналіз 38 

архівних матеріалів, тогочасних газет та журналів засвідчує, що менш 

анархічно налаштованими виявилися селяни, які мешкали на хуторах 

та відрубах, подалі від залізниць, а також ті, у яких на двір приходилося 

понад 7 дес. землі і де регулярно збиралися сільські сходи або функціонували 

“есерівські” ради.  

До рад селяни не відчували відторгнення, бо переважно асоціювали їх 

із українськими історичними формами народоправства (на противагу 

земствам), що характеризувалися рівністю та демократизмом [957, c. 192]. 

Так, у вересні 1917 р. під час виборів у волосні земства на Поділлі були села, 

де половина мешканців не йшли на дільниці через неприйняття самої 

інституції “земства” [40, арк. 63]. Радами селянських депутатів у 1917 р. 

переважно керували українські есери та селянські спілки [1315, c. 85]. 

У червні 1917 р. на Київському губернському українському з’їзді присутні 

зауважували, що у селах масово йдуть перевибори рад і комітетів [41, арк. 3]. 

Центральна Рада чітко не визначила місце рад в структурі місцевих органів. 

Проте вже у грудні 1917 р саме до рад селянських, робітничих і солдатських 

депутатів України М. Грушевський звернувся з проханням підтримати 

земельні реформи Центральної Ради, а також за допомогою у боротьбі 
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з радянським урядом Росії, який погрожував оголосити війну УНР [723, 

c. 81]. У відозві та резолюції Всеукраїнського з’їзду рад (1917 р.) селянських, 

робітничих і солдатських депутатів було задекларовано підтримку політики 

Центральної Ради та зазначено “про небезпеки, які становила влада РНК для 

України, зокрема через недотримання обіцянок щодо самовизначення, а 

також загрози кровопролиття” [89, арк. 1].  

Кількість сільських рад у 1918 р. в Україні, за різними джерелами, 

коливалася в межах 500. О. Михайлюк за період з грудня 1917 р. до квітня 

1918 р. писав про створення 397 сільських рад. Аналогічну кількість 

сільських рад наводила і О. Ганжа. Як слушно зауважує С. Кульчицький, 

у своєму первинному вигляді “чистому, неопоганеному” ради були 

конгломератом непов’язаних одне з одним об’єднань, а не тією вертикаллю 

державної влади, якими вони стали при комуністах [906, c. 294; 1013, c. 320; 

688, c. 18]. Невідомий автор у 1919 р. писав про “наплив до рад есерів, 

анархістів, меншовиків, про велику кількість повітових та губернських з’їздів 

(були повіти, де за 4 місяці скликали по 8 з’їздів), про намагання більшовиків 

розпускати ради, створені Центральною Радою (чи не найбільше рад 

більшовики розпустили на Полтавщині)” [60, арк. 20; 28; 31].  

Важливими кроками місцевого самоврядування стали селянські з’їзди 

1917 р., зокрема І Всеукраїнський селянський з’їзд (28 травня – 

2 червня 1917 р., делегати обиралися на волосних сходах), який прийняв 

постанову домагатися скасування приватної власності на землю і передачу її 

без викупу українському земельному фонду для подальшого розподілу серед 

незаможних селян. Формою організації українського селянства на з’їзді було 

визнано Селянську спілку [1172, c. 234]. Вищими органами самоврядування 

на селі проголошувалися Всеукраїнський, губернські та повітові селянські 

з’їзди, а в період між ними – Всеукраїнська, губернські та повітові ради 

селянських депутатів. Для вирішення нагальних селянських питань у 1917 р. 

скликали три офіційні сесії ради. На І Всеукраїнському селянському з’їзді 
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М. Грушевський задекларував, що “селянство – найбільша сила української 

нації” та запропонував “держати равнєніє по мужику” [726, c. 33; 298–299].  

У 1917 р. М. Ковалевський одним із перших задекларував необхідність 

створення селянських спілок в Україні. До речі, у 1905 р. почала 

функціонувати Українська соціал-демократична спілка (Спілка), а також 

в Правобережній Україні почали утворюватися організації Всеросійського 

селянського союзу. Спроба скликання Українського селянського з’їзду 

і утворення української селянської спілки на початку ХХ ст. закінчилися 

поразкою. Діяльність Спілки переважно поширювалася в окремих повітах 

Полтавщини, Чернігівщини, Київщини та на півдні України. Спілка 

закликала селян до страйків, бойкотування сплати податків, допомагала 

артикулювати інші “селянські вимоги”. Серед частини членів Спілки 

домінували ідеї про те, що у приватних власників землю необхідно забрати, 

“почасти за гроші, почасти без викупу” (власникам навіть пропонувалося 

видавати пенсію), окремі члени висловлювалися за те, щоб “відбирати землю 

не тільки у панів, але й у селянських багатіїв” [1021, c. 39–40; 42; 44].  

Створена у 1917 р. Українська Селянська спілка мала функціонувати як 

масова професійно-класова селянська організація, що об’єднувала незаможне 

селянство України й виступала за ліквідацію приватної власності на землю. 

У березні 1917 р. в Полтаві відбулися організаційні збори першої такої 

Спілки. Всеукраїнську Селянську спілку було утворено у квітні 1917 р. 

у Києві на з’їзді діячів українського села, на якому було представлено 

18 місцевих селянських спілок [818, c. 528]. На І Всеукраїнському 

селянському з’їзді було обрано Центральний комітет Селянської спілки. 

Головою ЦК Селянської спілки було обрано М. Ковалевського, до його 

складу увійшли М. Стасюк, П. Христюк, І. Пугач та ін. [724, c. 187; 370].  

Селянська спілка систематично проводила губернські і повітові 

селянські з’їзди. Селяни об’єднувалися у селянські спілки з метою захисту 

своїх інтересів, можливості придбання сільськогосподарського реманенту, 

закупівлі насіння, щоб можна було “прожити з малого шматка землі”. Спілки 
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також мали розв’язати важливу проблему підвищення продуктивності праці 

в умовах малоземелля. Селоспілка повинна була створюватися на сільському 

сході. З-поміж себе селяни обирали організаційну комісію у складі 5 осіб, 

комісія збирала гроші та реєструвала статут [543, c. 6–7]. У травні 1917 р. на 

засіданні Зіньківського волосного комітету Полтавської губернії було 

ухвалено постанову, що “українці не повинні йти з Всеросійським 

селянським союзом, а утворити український козачий та селянський 

союз” [959, c. 300–307]. На осінь 1917 р. в Україні функціонувало близько 

12 тис. волосних та сільських комітетів Селянської спілки [970, c. 15]. 

Створення та активна діяльність селоспілок дозволяють виокремити їх як 

важливі елементи парагромадянського селянського суспільства. Протягом 

1917–1918 рр. українська селянська спілка та ради селянських депутатів 

були, по суті, однією організацією. Варто зазначити, що селяни часто 

ототожнювали сільські сходи із радами селянських депутатів, а громади – з 

селянськими спілками. 

Прийшовши до влади у квітні 1918 р., П. Скоропадський репрезентував 

ідеї ліберально-консервативного бачення шляхів розв’язання земельного 

питання. Станом на травень 1918 р. місцеве управління та місцеве 

самоврядування ситуацію контролювало слабко [104, арк. 24–38]. Сільські 

сходи мали обирати сільських старост, а ті – координувати свої дії 

з повітовими адміністраціями. На практиці старшин одразу призначали 

місцеві органи влади, котрі починали складати списки селян, які ухилялися 

від повернення майна для їх арешту тощо [253, c. 13]. 

Першим актом П. Скоропадського було скасовано закон Центральної 

Ради про соціалізацію землі [1085, c. 72–73] та задекларовано намір “по 

вивласненню земель по дійсній їх вартості від великих власників для 

наділення земельними ділянками малоземельних хліборобів” [1143, c. 143]. 

Такі рішення гетьмана частково співпадали із намірами П. Столипіна 

продавати поміщицькі землі здатним сплатити за них готівкою, 

забезпечуючи в такий спосіб грошові прибутки для дворян і держави й 
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створюючи новий міцний клас на селі. Питома вага, яку мали поміщицькі 

посіви, була найбільшою у Подільській губернії – 33 %; Київській – 19 %; 

Харківській – 17 %; найменшою у Чернігівській – 7 % [60, арк. 149]. Проте 

аграрні реформи П. Скоропадського, як і П. Столипіна, вели до зростання 

кількості конфліктів між селянами і поміщиками та самими селянами. 

Гетьман вважав, що “на той час земельне питання на Україні при всіх його 

комбінаціях, з серйозною користю для народу вирішити неможливо” [597, 

c. 283–285]. 24 травня 1918 р. на розгляд Ради міністрів було подано 

законопроект Міністерства земельних справ “Тимчасового закону про 

порядок набування і позбування земель на території Української Держави”. 

Зміст документа, крім усього іншого, відображав основні ідеї його авторів – 

прихильників “середньої лінії” – у проведенні аграрної реформи, які 

намагалися, з однієї сторони, задовольнити інтереси селян, а з іншої – не 

нашкодити цукровій промисловості та зразковим господарствам. Згідно 

з цим проектом тимчасово до затвердження загального закону дозволялася 

купівля-продаж землі. Без обмеження скуповувати землі міг Державний 

земельний банк, створюючи тим самим державний земельний фонд. Після 

тривалого обговорення законопроект було затверджено 14 червня 1918 р. як 

закон “Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями” [858, 

c. 200]. Але, як зазначає В. Лозовий, “селяни вважали, якщо колись земля 

стала власністю поміщиків через захоплення силою угідь у їх дідів-прадідів, 

то їм необов’язково сплачувати за землю” [958, c. 249]. М. Грушевський 

писав, що торгівля землею “всім даною” для частини українських селян 

асоціювалася з торгівлею людьми та вважалася беззаконним ділом. Історик 

вважав, що такі переконання селян з’явилися з подачі Л. Толстого та 

Т. Шевченка [724, c. 129]. Вирубку лісів селяни також часто пояснювали так: 

“Ліс Бог дав для кожного, а що саме виросло, то взяти не гріх” [1021, c. 19]. 

Такими ментальними переконаннями селян швидко скористалися 

більшовики, як і незадоволенням українських селян умовами Брестського 

“хлібного миру”.  
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З вересня 1918 р. більшовики вже брали “найактивнішу участь 

у партизанській війні” в українських селах [286, c. 27; 72, арк. 2]. У відозві 

ІІ з’їзду КП(б)У “До робітників усіх країн” (жовтень 1918 р.) більшовики 

маніпулювали “хлібним питанням”, обіцяючи від імені українських селян 

підтримати пролетаріат центральних держав, напруживши зусилля для того, 

щоб дати необхідний хліб і всіляку підтримку радянському урядові 

Німеччини та Австро-Угорщини для встановлення диктатури 

пролетаріату” [286, c. 38]. Селяни скаржилися до періодичних видань, що 

коли у селах з’являлися більшовики, починалися безлади, вимагання грошей 

у селян. Безлади у селах також пов’язували із пропагандистською діяльністю 

більшовиків, зокрема вихідців із села. Селяни писали, що більшовики 

примушували їх палити панські маєтки, бо в разі відмови вони погрожували 

спалити село [404, c. 27]. Так у с. Бортники Брацлавського повіту 200 осіб 

почали грабувати селян, заарештували батюшку, його сина, сільського 

старосту, розстріляли п’ятьох австрійців, що були у селі, та вимагали від 

селян гроші, які село вже сплатило пану [406, c. 20]. У с. Пасинки 

Ямпільського повіту у серпні 1918 р. “озброєні хлопці, що звалися 

більшовиками, обеззброїли варту, стратили пана з сином, пограбували маєток 

і пішли в інше село”. Селяни часто масово ховалися від більшовиків по лісах 

і льохах, боячись за своє життя, життя дітей та майно [447, c. 25]. 

У селян накопичилося багато зброї. Селяни вирубували ліси, нищили 

посіви, на сходах приймали рішення “не визнавати влади Гетьмана” [59, 

арк. 64; 76; 83]. Невідомий автор у 1919 р. писав, що “селянство піднялося 

проти Гетьмана, німців та дідичів” [60, арк. 4]. У с. Джурин Ямпільського 

повіту громада вибрала комісію із 24 солдатів, які продали воли, коні, плуги 

та інше майно графа Бнинського з публічного торгу [403, c. 25].  

Та не всі українські селяни були радикально налаштовані до поміщиків. 

Окремі селяни писали, що вони “каються про свої помилки під час 

більшовизму”, “готові відбудовувати фільварки” [371, c. 25]. Селяни 

зауважували, що “безлади виникали після більшовицької пропаганди”. 
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До редакції журналу “Село” зверталися селяни, які були готові платити за 

користування землею у випадку, коли суми не ставили їх на межу 

виживання, “коли поміщик не вимагав із 10 снопів 9” [405, c. 26–27]. 

О. Михайлюк пише про те, що з весни 1918 р. у багатьох волостях України 

сільські сходи виносили рішення повернути награбоване, виплатити 

поміщикам збитки від погромів [1016, c. 257]. С. Лях наводить витяги 

із щоденника селянина І. Ярошенка, мешканця Дніпропетровщини, який 

пише, що “на сході було ухвалено рішення заплатити поміщикам за 

розграбоване майно” [669, c. 160]. Проте поміщики, які поверталися за своїм 

майном, часто вимагали у селян сплатити нереально великі суми протягом 

декількох днів. У разі відмови їх могли заарештувати або силоміць стягнути 

кошти. У селян забирали худобу, не з’ясовуючи, чи винні вони у руйнуванні 

маєтку. Були випадки, коли селяни (с. Мишарівка Гайсинського повіту) 

взагалі не чіпали поміщицького майна, худоби, реманенту, а пан після 

повернення накладав на село штраф 16 тис. крб. [371, c. 24]. Зубожілі селяни 

змушені були повертати величезні суми панам, виставлялися рахунки навіть 

у 40 тис. крб. [404, c. 22–27]. Час від часу такі вимоги поміщиків 

закінчувалися вбивствами не лише поміщиків, але й їхніх родин, розоренням 

маєтків [368, c. 21].  

У Меморандумі Українського земського з’їзду до гетьмана 

П. Скоропадського (червень 1918 р.) описувалися жахливі картини 

небувалого адміністративного самоуправства, катування селян, ґвалтування 

жінок і дівчат, розстрілів, злочини адміністраторів, колишніх членів “Союза 

Русского Народа”, допомоги німецьких і австро-угорських військ у карних 

операціях проти селян, про те, як стероризоване нелюдським насильством 

населення, або кидається у відчай, безпорадність і розбігається у ліси, або 

стає боронити само себе зброєю. Державні чиновники настрої селян 

найчастіше характеризували як “неспокійний, нервовий, пригнічений” [91, 

арк. 5–6; 104, арк. 141–144].  
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15 липня 1918 р. Гетьманом у Києві було підписано статут 

“Тимчасових земельно-ліквідаційних Комісій”. Комісії мали розглядати 

справи власників та орендарів щодо порушень, які сталися після 

1 березня 1917 р. Селяни та громади не мали платити, якщо майно нищило 

військо [364, c. 2–3]. І хоча, відповідно до наказу гетьмана, тільки третина 

урожаю із засіяного селянами поміщицького поля мала йти панові, насправді 

у селян забирали половину [406, c. 20]. У серпні 1918 р. з Поділля було 

відправлено відкритого листа до МВС Української держави Ф. Лизогуба, 

у якому писали, що Закон від 15 липня не виконується, поміщики наказують 

селянам зібратися на сход, де оголошують про контрибуцію, називаючи 

нереальні суми та час виконання (переважно 6 годин). Наприклад, на селян 

с. Нестерівці було накладено контрибуцію у сумі 237 434 крб., с. Гринчук – 

254 600 крб., с. Залізці – 633 000 крб. Селяни продавали власні корови, коні, 

майно. Окремі поміщики хизувалися, що вартість їхнього майна була значно 

меншою, ніж вони стягнули з селян. Так, поміщик Ямпільського повіту 

стягнув із селян 250 тис. крб., хоча вартість його майна не перевищувала 

150 тис. У разі невиконання контрибуцій до селян застосовували силові 

методи впливу. Так, у с. Янчинці людей побили до крові, у с. Гринчук було 

заарештовано 19 осіб (в’язниці були переповнені українцями). Селян 

примушували відробляти панщину, за невиконання ставили по шию у воду, 

застосовували інші тортури. Повітовий староста в Кам’янці на Поділлі видав 

“панщинний указ”, у якому за відмову відробляти панщину селян залякували 

виселенням на важкі фізичні роботи до Австрії та Німеччини. Селяни 

скаржилися на заборону розмовляти українською мовою. Наприклад, 

начальник державної варти вимагав, щоб із ним розмовляли лише “на 

общепонятном языке” [91, арк. 9; 102, арк. 18–24].  

Проте протягом 1917–1918 рр. українські селяни, на відміну від 

російських, ще мали змогу активно торгувати, бо не зазнали масштабних 

негативних наслідків більшовицької політики. Російські мішечники 

з Москви, Калуги, Курська та Орла долали російсько-український кордон і 
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масово скуповували хліб в українських селян (один потяг привозив не менше 

тисячі ходоків) [734, c. 254–255]. Тим самим стимулювалося виробництво 

хліба, збільшувалися грошові накопичення селян. Українські селяни боялися, 

що коли “більшовики вирвуть із рук російських селян-богачів мішки хліба”, 

то наступними жертвами стануть вже вони. “Здається, досить ясно, яка 

приязнь у Московщині поміж більшовиками й селянами, як більшовики 

допомагають селянству в скрутні хвилини, невже і ми бажаємо собі від 

більшовиків такого ж щастя, приязні, допомоги” [497, c. 3–4], – писав один із 

дописувачів журналу “Село” у 1918 р. Ситуація загострилася влітку 1918 р. 

Через відсутність дощів протягом березня й до початку червня було зібрано 

“кепський врожай” [99, арк. 12–15; 21–24; 129, арк. 104]. Люди масово 

почали хворіти через фізичне виснаження, особливо діти (багато дітей у 

селах помирало від віспи, цинги). Голодували переважно селяни, які не мали 

власного поля, свого хліба, бо лишки ніхто не хотів їм продавати [404, c. 25].  

І якщо у відозві та резолюції Всеукраїнського з’їзду рад (1917 р.) 

селянських, робітничих і солдатських депутатів було задекларовано 

підтримку політики Центральної Ради, то у постанові ІІ Всеукраїнського 

селянського з’їзду (1918 р.) було висловлено недовіру Гетьманату 

П. Скоропадського. Невдоволені земельною політикою Гетьманату селяни на 

сільських сходах виносили рішення не визнавати існуючого державного 

ладу, чинити збройний супротив. Концептуально різні підходи УЦР та 

Гетьманату до зазначеного питання призвели до появи структурних 

соціальних конфліктів на селі, зокрема між колишніми поміщиками та 

селянами, між великоросами та українцями, що надалі полегшувало процес 

легітимації більшовиків. Гетьман П. Скоропадський, розпустивши органи 

місцевого управління й комісарів Центральної Ради та поновивши 

адміністративно-територіальний поділ, що діяв за царату, загострив ситуацію 

на селі до критичних меж.  

Після зречення гетьманським урядом влади, вступу до Києва 

Директорії було відновлено Українську Народну Республіку. Головою 
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Директорії було обрано В. Винниченка, уряд очолив В. Чехівський. 

Розуміючи, що для селян земля є стратегічно важливою, Директорія відразу 

почала вирішувати нагальні “селянські питання”, зокрема, було прийнято 

закон про передачу селянам усієї поміщицької землі без викупу. 

В “Оповіщенні” від 21 листопада 1918 р. серед найпріоритетніших завдань 

називали: вилучення поміщицької землі, її передачу безземельним 

і малоземельним трудівникам, повернення селянам контрибуцій. У грудні 

1918 р. активно дискутувалося питання про доречність утворення в центрі та 

на місцях вертикалі “трудових рад”, які мали формуватися лише за 

“трудовим принципом” [730, c. 217]. 15 грудня 1918 р. за підписом голови 

Директорії В. Винниченка було видано окреме розпорядження щодо 

проведення земельної реформи. Директорія УНР оголосила, що всі дрібні 

селянські господарства і всі трудові господарства залишалися в користування 

попередніх власників, решта земель переходили в користування 

безземельних і малоземельних селян [101, арк. 1–2]. Здійснювати охорону 

земель і господарств мали губерніальні, повітові і волосні земельні управи. 

До складу земельної управи мали обов’язково входити губерніальний 

агроном, член губерніальної народної управи, представник губерніального 

комітету Селянської спілки та Міністерства хліборобства [205, арк. 1].  

У січні 1919 р. Директорія затвердила земельний закон. Земля 

переходила в руки трудового народу [309, c. 1–2]. У Розділі І, ст. 2 

зазначалося, що всі землі з їх водами, надземними і їх підземними 

багатствами стають добром народу УНР, відповідно до ст. 3. дозволялося 

користуватися цим добром всім громадянам УНР без різниці статі, віри і 

національності [205, арк. 59]. Закон передбачав дві форми господарювання на 

землі: колективну та індивідуальну [819, c. 550–552]. У Р. ІІ, ст. 6. 

передбачалася можливість господарювання через приватнотрудове 

господарство, яке велося власною працею окремими особами або сім’ями, а 

також спільно товариствами [205, арк. 60]. Створювався запасний земельний 

фонд. За користування землею УНР селяни мали повертати третину врожаю 
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ярого хліба, якщо під посів брали виорану землю, потрібно було сплачувати 

вартість оранки, вносити за користування землею земські та державні 

податки (схема оподаткування була досить гнучкою та передбачала 

зменшення сум місцевими органами влади). Тим, хто брав землю 

у користування, мали видавати квиток, у якому було зазначено: маєток, де 

знаходиться земля, кількість десятин, під який хліб, за який сніп, на який 

строк. Громади мали контролювати внесення податків, вчасний засів, 

ухвалювати рішення в першій інстанції про позбавлення земельної ділянки 

тих, які не приступили до засіву. Культурні господарства, які не підлягали 

поділу, віддавали у користування громад. На сільські громади та добровільно 

утворені товариства хліборобів покладали відповідальність за порядкування 

землею [205, арк. 3].  

Станом на 1919 р. Кам’янецька повітова земельна управа відповідно до 

“Основного земельного закону Української Народної Республіки” (8 

січня 1919 р.) та “Інструкції про порядок наділення трудового населення УНР 

землею в користування” (березень 1919 р.) українських селян 

диференціювала так: господарі (їх поділяли на дві групи – ті, які мали до 

15 дес. землі, і ті, які мали понад 15 дес. землі), малоземельні селяни (мали 

менше 5–6 дес. землі), безземельні селяни [205, арк. 2–9; 60–61]. 

У рукописному варіанті Інструкції про порядок наділення трудового 

населення УНР землею в користування (березнь 1919 р.) за підписом 

народного міністра земельних справ М. Шаповала встановлювалася норма 

наділу у розмірі 5–6 дес., нижче цієї норми господарства вважалися 

малоземельними; було запропоновано зарахувати до місцевого населення 

усіх переселенців, які повернулися з Московщини; на розсуд сільських 

громад віддавалося питання “про пониження норми” землекористування за 

умови відсутності зайвих земель, саме громади мали виносити рішення про 

зменшення норми [205, арк. 2]. На сільських сходах мали складати списки 

всіх господарств, які мають землі (під господарством розуміли одну або 

кілька сімей, які спільно вели господарство та не були розділеними).  
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У квітні 1919 р. УНР продовжувала боротьбу з самовільними 

захопленнями землі, порушенням сівозмін, заведених в економіях [205, 

арк. 6; 10]. Відповідно до рішень Директорії УНР, до складу земельних управ 

мали обов’язково входити представники Губерніального комітету селянської 

спілки, Повітового комітету та Волосного [205, арк. 1]. У 1919 р. Українська 

Селянська спілка мала осередки в більшості українських сіл та певні 

повноваження, які б стабілізували ситуацію з перерозподілу та захоплення 

земель селянами. У 1919 р. ЦК Селянської спілки видав окремі інструкції 

щодо ведення земельних справ [205, арк. 53–58].  

У надзвичайно складних умовах боротьби з більшовиками 

15 листопада 1919 р. “верховне керівництво справами Республіки” було 

покладено на С. Петлюру. Голова Директорії добре розумів, що знесиленій 

у нерівній боротьбі з більшовиками Соборній Українській Народній 

Республіці буде надзвичайно важко вижити [75, арк. 175; 177].  

Більшовицькі організації формували партизанські загони для боротьби 

із Директорією, переходили на легальний стан, скликали партійні 

конференції, намагалися залучати місцеве населення до партійної роботи, 

у селах організовували партійні осередки [60, арк. 32]. У 1919 р. вибори до 

рад в губерніях та повітах проводилися постійно, щоб привести “своїх 

людей” голосу позбавлялися “експлуататори”, “духовенство”, “служителі 

поліції, жандармерії” та ін. [60, арк. 21–23]. Перед початком виборів 

сільських і волосних рад більшовики часто розстрілювали тих кого вважали 

бандитами, далі накладали контрибуцію на “куркулів”, розмір якої міг сягати 

півмільйона рублів [60, арк. 12; 16; 18]. На українських територіях, зокрема із 

активним повстанським рухом, ради більшовики часто змінювали на ревкоми 

(перші ревкоми почали діяти в Донбасі ще наприкінці 1917 р.). У 1919 р. 

встановлення більшовицької влади відбувалося часто вночі. Зранку на місцях 

нашвидкоруч організовували ревком. За наказом губернських революційних 

комітетів організовувалися тимчасові волосні та сільські ревкоми. Волосні 

ревкоми переважно контролювали вибори до рад, добирали потрібних 
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кандидатів тощо. Кожне село мало обирати сільський ревком із 5–7 

найбідніших селян. Створений ревком мав стати найвищою владою на селі та 

забезпечити “зброєю місцеву партійну міліцію”; “стягнення контрибуції 

з куркулів і буржуазії”, “мобілізацію до армії” [59, арк. 131; 60, арк. 18]. 

Невідомий автор у 1919 р. писав, що особливістю України було входження 

до складу ревкомів лівих українських есерів та старого чиновництва 

(наприклад, у Кобиляцькому ревкомі на Полтавщині із 9 членів, 5 – були 

лівими есерами). Він також наголошував на тому, що чим далі село 

знаходилося від залізниці, тим меншою була підтримка більшовиків, що 

південно-західна Україна активно об’єднується навколо Петлюри, а 

Херсонська губернія – навколо анархіста Махна [60, арк. 79]. 

 Попри очевидні суперечності, в уряді очільники Директорії 

намагалися зберегти єдність українських політичних сил і застерігали, що 

російські більшовики-комуністи намагаються “здійснити комунізм силою 

багнета і за допомогою горожанської війни, викликаючи в народних масах 

найбільш темні інстинкти і найгірші почуття” [359, c. 1; 59, арк. 26]. При 

цьому намагалися проводити реформи. Більшість в уряді Директорії 

виступала за встановлення дрібної селянської власності на землю. Для 

упорядкування земельних справ передбачалося створення інституту 

губерніальних і повітових уповноважених, Міністерства земельних справ [92, 

арк. 141]. Через війну з більшовиками реалізацію земельних законів 

Директорії управи могли здійснювати лише на обмежених територіях.  

Владу на місцях, зокрема трудові ради Директорія контролювала 

слабко. Призначені Директорією волосні, повітові і губернські комісари мали 

досить широкі повноваження, але найчастіше не користувалися підтримкою 

місцевого населення. Відновлені дореволюційні органи місцевого 

самоврядування, ради робітничих і селянських депутатів часто 

функціонували відособлено. Протягом 1919–1920-х рр. Директорією було 

створено комісію при Міністерстві внутрішніх справ “по виробленню 

Статуту про організацію губерніальної, повітової і волосної влади” та 
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прийнято закон “Про верховне тимчасове управління”, відповідно до яких 

скасовувалися стани, основою державності проголошувалися громади. 

Громаду ідентифікували як одиницю самоврядування, а віче-сход – як 

розпорядчий орган громади (сход громади складався з усіх мешканців, які 

перебували на терені громади не менше одного року, були громадянами УНР 

та віком не менше 20 років). Кожна заселена місцевість, яка мала 30 дворів 

або 150 душ населення, складала громаду і повинна була мати установлене 

законом громадське управління, яке утримувалося коштом громади, 

місцевості з меншою кількістю мали долучатися до суміжних громад. 

Населенні пункти, що налічували 1 000 душ поділялися на 2 або більше 

громад. Громади мали виконувати такі функції, як обслуговування 

загальнодержавних потреб, допомога у веденні власного громадського 

господарства, можливість відстоювання власних інтересів через громаду. 

Громади мали опікуватися справами благоустрою, економіко-

господарськими, культурно-просвітніми, продовольчими, освітніми, 

облаштуванням громадських садків, ставів, криниць, каналізацій, допомогою 

місцевому хліборобству тощо. Громадське управління складалося зі старости 

громади, який мав стояти на сторожі прав громадян, його заступника, 

скарбника-збирача, громадського писаря, десятників (вони мали 

призначатися на кожні 25 дворів, виконувати натуральні повинності). 

Старосту, заступника старости, скарбника-збирача мали обирати на сході 

громади таємним голосуванням терміном на 1 рік, неписьменні особи могли 

бути обрані лише у крайніх випадках (селяни цінували “грамотного 

старосту”). Прийнятими вважалися лише ті постанови, що зібрали не менше 

половини голосів. Голову сходу селяни мали обирати на один рік [92, арк. 2–

29; 32–34; 43–47]. 

Навесні 1919 р. радники Київської та Волинської губерніальних 

народних рад звернулися до Головного отамана Республіканських військ 

С. Петлюри з приводу того, що наприкінці березня організувалися повстання 

селян проти більшовицької влади, але старшини не зуміли їх використати 
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через недбале ставлення та невміле керівництво, вони наголошували, що 

більшовики виграють виключно кіннотою та зв’язком, в армії мало 

відповідальних військових фахівців, військове майно розкрадається, 

витрачені колосальні гроші дають мізерні результати, закликали терміново 

провести реформи [92, арк. 169]. Невідомий автор у 1919 р. писав, що 

можливою причиною поразки Директорії було те, що вже наприкінці 1918 р. 

повстання проти Директорії очолила комуністична партія України, 

організовуючи озброєні партизанські загони для боротьби [60, арк. 32]. 

Протягом 1917–1920-х рр. у селян ще залишався шанс піти 

еволюційним шляхом розвитку аграрного сектору. Зафіксовані у перші 

десятиліття ХХ ст. форми громадсько-політичної та економічної активності 

українських селян, розширення інститутів самоврядування на селі, утворення 

селянських громадських спілок, дозволяють констатувати функціонування 

важливих елементів парагромадянського селянського суспільства.  

 

Висновки до розділу 

 

Напередодні революційних подій 1917 р. значна частина земель 

знаходилася у володінні селян (надільна, куплена селянськими товариствами 

і громадами, куплена поодинокими селянами). Землезабезпечення в Україні 

залежало від регіону, на півдні України воно було майже вдвічі більшим, ніж 

у центрі та на заході. Зростання чисельності сільського населення 

(напередодні Першої світової війни – 25–26 млн. осіб, частка сільського 

населення коливалася у межах 90 %) призвело до підвищеного попиту на 

землю. Вартість землі в українських губерніях приблизно вдвічі 

перевищувала загальноросійську. У роки Першої світової війни на тлі 

зменшення загальної посівної площі, кількості поголів’я худоби зросла 

частка безземельних селян, що провокувало загострення відносин між 

малоземельними або безземельними селянами та великими землевласниками 

(при цьому великим господарствам належало не більше 20 % посівних 
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площ). В Україні були менш розвинуті общинні порядки, навіть у тих 

губерніях, де общинне володіння переважало, воно не мало характеру 

російської общини. Економіко-правові та культурно-правові норми для 

українських селян продовжували бути детермінованими нормами усного 

звичаєвого права, яке діяло поряд з державними законодавчими актами. 

Аналіз відтворення населення дозволяє зробити такі висновки: 

у 1920 р. в Україні чисельність сільського населення зменшилася до 

20 млн. осіб; війни та революції спровокували на селі появу статевої 

диспропорції (чисельно жінок стало більше, ніж чоловіків, особливо 

зменшилася вікова група 19-річних юнаків); спад загального коефіцієнта 

народжуваності демографи фіксували ще у дореволюційні роки, проте саме у 

1917–1920 р. цей показник суттєво змінився; високий рівень народжуваності 

при значному збільшенні рівня смертності, зафіксованому під час Першої 

світової та громадянської війн, призвів до “омолодження” населення сіл і 

відповідно складу сільських сходів (у 1920 р. найчисельніша група населення 

– 16–49 років).  

УЦР було запропоновано соціалістичний шлях розвитку земельних 

відносин. Гетьманатом, не сприйнятим більшістю селян, – ліберально-

консервативний, що передбачав повернення земель колишнім власникам, 

“вивласнення земель по дійсній їх вартості” тощо. У листопаді 1918 р. 

в “аграрну боротьбу” втрутилися більшовики, які брали активну участь 

у “партизанській війні”. Директорія намагалася врятувати ситуацію, 

заручившись підтримкою селян, зокрема, прийнявши закон про передачу 

усієї поміщицької землі без викупу, перехід землі в руки трудового народу 

(закон передбачав дві форми господарювання: колективну та індивідуальну). 

Відносини самоврядування з органами державної влади на місцях у роки 

визвольних змагань українського народу вибудовувалися складно та лише 

поглиблювали суперечності між селянами та центральною владою. 

Українська сільська громада на початку ХХ ст. була ключовим соціальним 

інститутом українського парагромадянського селянського суспільства.  
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РОЗДІЛ 3 

ВТІЛЕННЯ ВИЩИМ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНИМ КЕРІВНИЦТВОМ 

СРСР ТА УСРР СТРАТЕГІЇ БІЛЬШОВИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА  

 

 

3.1. “Селянське питання” в ідеології більшовиків 

 

У Російській імперії протягом століть селян сприймали як 

“неповноправних громадян”. І. Табурно писав, що в Росії селяни перестали 

бути людьми після введення кріпосного права, вони перетворилися в майно, 

яке поміщик міг дарувати, продавати, закладати. Лише у 1841 р. було 

заборонено продавати селян у роздріб, а в 1848 р. селяни отримали право на 

придбання нерухомості [1207, c. 8; 21]. У російському та українському 

суспільствах представники різних політичних течій на початку ХХ ст. 

сприймали селян полярно. З одного боку (демократи, народники, окремі 

марксисти), як “страждальців”, “душу народу”, з іншого (прихильники 

консервативно-монархічної суспільної думки, крайні праві) – як 

“деградуючий прошарок”, який за поміщиків жив краще, ніж після відміни 

кріпосного права.  

Оцінка селян як бідних, відсталих, принижених містила політичний 

складник. Такі селяни потребували підтримки, захисту, керівництва [1277, 

c. 31–49; 1297, c. 185–197]. На початку ХХ ст. набула поширення парадигма 

пауперизації та кризи. Після більшовицького жовтневого перевороту згадану 

парадигму перетворили на ідеологію. Така парадигма відповідала 

марксистському погляду на соціально-економічний розвиток суспільства та 

марксистській концепції заміни феодалізму на капіталізм, капіталізму на 

комунізм. У “Маніфесті комуністичної партії” було задекларовано не лише 

експропріацію земельної власності, але й поєднання землеробства з 

промисловістю, утворення промислових армій, зокрема для землеробства. 

Селян на початку ХХ ст. марксисти розглядали через призму меншовартості. 
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В. Ленін неодноразово заявляв, що селяни є “безсоромними 

індивідуалістами”, “архаїчними, забитими” [928, c. 66]. Л. Троцький 

ідентифікував селян як “ворожу селянщину”, “найменш свідомі 

елементи” [583, c. 94–95]. В. Ленін, який займав відкриту антиселянську 

позицію, економічні відносини в “общинному” російському селі не вважав 

особливим укладом “народного виробництва”, а звичайним 

дрібнобуржуазним, що потребував радикальних змін. До процесу руйнування 

старого патріархального селянства та створення нових типів сільського 

населення ним було вжито термін “розселянення”. Раніше у 1899 р. у 

марксистському журналі “Начало” в аналогічному контексті було вжито 

словосполучення “пролетаризація селянства” [1057, c. 172]. 

У 1903 р. РСДРП задекларувала базові положення щодо майбутнього 

російських селян, зокрема відміну викупних платежів, повернення селянам 

грошей, що вони сплатили, створення селянських комітетів з метою 

повернення общинам забраних земель під час знищення кріпосного права 

[1093, c. 169]. У програмі РСДРП були запозичені ідеї К. Маркса та 

Ф. Енгельса про “сільські фабрики”. Передбачалося створити на селі велике 

виробництво у формі державних господарств на базі поміщицьких маєтків 

і колективних господарств на основі селянських засобів виробництва [906, 

c. 124]. На ІІІ з’їзді РСДРП (1905 р.) було розпочато підготовку до злиття з 

меншовиками та внесено зміни у концептуальні підходи до “селянського 

питання” [288, c. 90]. У 1905 р. члени РСДРП декларували підтримку 

селянам, якщо ті підуть радикальним шляхом конфіскації поміщицьких, 

казенних, церковних, монастирських, удільних земель і створення 

самостійної організації сільського пролетаріату [288, c. 80]. Партійні дискусії 

на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП відобразили існування різних підходів до 

вирішення аграрного питання, найбільш радикальним з них стала ідея 

“аграрної революції” [840, c. 285].  

На ІV з’їзді РСДРП (1906 р.) В. Ленін пообіцяв, що партія буде 

добиватися відміни приватної власності на землю, передачі всіх земель 
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у загальну власність народу, надасть допомогу сільському пролетаріату, а 

також наголосив на різниці між інтересами селян і сільської буржуазії й 

закликав не зваблюватися системою дрібного господарства [288, c. 117]. 

На згаданому з’їзді кадетів було офіційно звинувачено у намаганні зберегти 

велике приватне землеволодіння [288, c. 125–126]. В. Ленін не відкидав ідею 

“чорного переділу” [923, c. 148]. Найбільш гостра дискусія між 

більшовиками, меншовиками та колишніми “більшовиками” виникла на 

з’їзді через муніципалізацію (муніципальний соціалізм як напрям отримав 

поширення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [877, с. 580]). 

Муніципалізацію на з’їзді розглядали як власність селян на надільні землі та 

можливість оренди селянами переданих земствам поміщицьких земель, вона 

могла стати певним компромісом між аграрною революцією та кадетською 

аграрною реформою. Проте учасники з’їзду висловили побоювання, що така 

програма селян не влаштує через бажання прямого переділу землі або її 

переходу у власність народу. В. Ленін виступав проти програми 

муніципалізації, запропонованої меншовиками, вважаючи її міщанською 

реакційною ідеєю [927, c. 139; 143]. На ІV з’їзді РСДРП також було 

задекларовано наявність двох класів на селі – сільського пролетаріату та 

сільської буржуазії [288, c. 125]. На з’їзді було вирішено радикалізувати 

сутички селян з владою та поміщиками; залучати селян до лав партії та 

створювати професійні спілки. У 1905 р. частина селян вже відкрито 

критикувала місцеве та військове керівництво, влаштовувала страйки, палила 

маєтки поміщиків, громила будинки фабрикантів, поміщиків, та ін. [133, арк. 

20“а”; 52; 57; 103].  

На V з’їзді РСДРП (1907 р.) В. Ленін намагався офіційно задекларувати 

негативне ставлення більшовиків до буржуазних партій, зближення 

партійних позицій з Л. Троцьким, який виступив за доцільність створення 

лівого блоку задля боротьби з ліберальною буржуазією; проголосив 

народників “ворогами селян” [926, c. 422–423]. Пропозиції меншовиків щодо 

нерадикального вирішення аграрного питання були названі “аграрними 
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утопіями народників”, “туманом зрівняльних мрій некласового 

соціалізму” [925, c. 451–452]. До слова, С. Ольденбург свого часу, цитуючи 

висловлювання В. Леніна, надруковане в журналі “Заря”, щодо закону, який 

декларував селянам вільний вихід з общини та встановлення особистої 

селянської власності на землю 1907 р. (особистої, а не сімейної), звернув 

увагу, що саме В. Ленін був серед його активних противників, бо вважав, що 

“землі варто відібрати, але не для передачі селянам, бо це буде суперечити 

загостренню класової боротьби” [1057, c. 417]. З 1908 до 1913 р. РСДРП 

“селянським питанням” майже не опікувалася та офіційно не виносила його 

на розгляд конференцій і з’їздів. Фактично провокувавши селян на аграрні 

безлади в роки революції 1905–1907 рр., їх залишили напризволяще у роки 

царської реакції. У 1909 р. Л. Троцький писав, що “формула демократичної 

диктатури пролетаріату та селянства загрожує на певному етапі революції 

виявити свої антиреволюційні риси” [583, c. 123]. У 1913 р. на “Серпневій” 

нараді ЦК РСДРП з партійними працівниками було поновлено маніпуляції 

“селянським питанням”, зокрема через публічну критику діяльності 

народників та соціал-революційної партії. Народників було звинувачено в 

поширенні міщанських утопій в кооперативній галузі, нівелюванні 

відмінностей між пролетарями і дрібними господарниками [288, c. 316–317]. 

Популярний серед соціалістів-народників та інтелігенції варіант 

трансформації російської сільської общини в соціалістичні господарства 

марксисти відкинули через переконання, що община гальмувала розвиток 

капіталізму [1057, c. 169]. В. Ленін називав народників “анемічними” 

представниками дрібної буржуазії, переважно селянської [924, c. 302–303]. 

Лідер більшовиків категорично не погоджувався з народниками у питанні 

наслідків голоду для селян. Так, аналізуючи голод 1891 р. (що найбільше 

охопив східні та південно-східні губернії Росії), він підтримував шкідливу 

думку Ф. Енгельса, що голод означає створення внутрішнього ринку для 

капіталізму, й апелював до народників, зазначаючи, що “це положення їм не 

зрозуміле, бо вони бачать в розоренні селян лише занепад “народного 
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виробництва”, а не перетворення патріархального господарства 

в капіталістичне”. Критики зазнав і неонародницький (організаційно-

виробничий) напрямок, який представляли О. Чаянов, М. Макаров, 

О. Челінцев, які обґрунтовували особливу сімейно-трудову організацію 

селянського господарства [1013, c. 7]. 

На VІІ (квітневій) Всеросійській конференції РСДРП(б) 1917 р. за 

відсутності чіткої програми дій шукали різні шляхи вирішення “селянського 

питання”. Було задекларовано, що націоналізація землі підходить 

більшовикам, вона могла нанести могутній удар по приватній власності на 

землю. Пропонувалося провести рішуче знищення поміщицького 

землеволодіння з подальшою активізацією класової боротьби 

сільськогосподарського пролетаріату проти заможного селянства (сільської 

буржуазії), зокрема, щоб не допустити підписання “добровільної угоди 

з поміщиками”, запропонованої Тимчасовим урядом. Було прийнято окрему 

резолюцію з аграрного питання, відповідно до якої “пролетарі та 

напівпролетарі села мали створювати з кожного поміщицького маєтку 

зразкове господарство під керівництвом Рад”. Улітку 1917 р. В. Ленін 

закликав селян-робітників об’єднуватися у всеросійську спілку сільських 

робітників [929, c. 105–106]. На Всеросійській конференції фронтових та 

тилових військових організацій РСДРП(б) оперували категорією 

“розгородження” землі через перебудову всіх відносин у землеробстві та 

націоналізацію всіх земель у державі, задекларувавши провідну роль 

міського пролетаріату в недопущенні союзу між селянською буржуазією та 

Гучковим і Мілюковим. Було також задекларовано перехід усіх земель у руки 

селян, які були організовані у ради селянських депутатів та інші 

демократично обрані органи місцевого самоуправління, передачу права 

користування місцевим демократичним установам [288, c. 340–341; 362–363], 

зокрема селянським комітетам [71, арк. 50].  

Більшовики закликали селян не дослухатися до порад більшості 

народників та меншовиків і не брати землю до Установчих зборів, при цьому 
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Установчі збори вони розігнали одразу після скликання (у січні 1918 р.). 

Подальші реалії життя змусили більшовиків висувати публічні гасла та 

приймати не завжди ті рішення, які б їм хотілося. Так, на етапі захоплення 

влади більшовики використали есерівський підхід розподілу земель серед 

селян (зрівняльний поділ). “Декрет про землю” 1917 р. був написаний на 

основі зібраних есерами 242 селянських наказів про “соціалізацію”, тобто 

перехід під контроль селянських общин (яким при цьому пропонувалося 

співіснувати з подвірним землеволодінням) [646, c. 366; 930, c. 253–254]. 

В. Ленін зазначав, що “ми як демократичний уряд не можемо обійти 

постанову народних низів, хоча ми з нею не погоджуємося [802, c. 248]”. 

Пізніше, в 1921 р., лідер більшовиків написав про те, що для пропаганди була 

необхідна смуга декретів [941, c. 429–431]. Декрет про землю викликав 

і внутрішні суперечки між В. Леніним і “лівими комуністами” М. Бухаріним, 

Г. Сокольниковим, зокрема щодо згортання програми-мінімуму та 

доречності існування дрібних господарств з одним-двома найманими 

робітниками [818, c. 564]. Специфіка ленінського Декрету від 26 жовтня 

(8 листопада) 1917 р. дозволяла селянам самостійно захоплювати землю [265, 

c. 3]. Аналіз архівних матеріалів дозволяє говорити, що у свідомості частини 

селян В. Ленін асоціювався з дарувальником землі. На жаль, як слушно 

зауважує С. Кульчицький, селяни не звернули увагу на заперечення права 

приватної власності на землю, як і на всі інші засоби виробництва, оскільки 

їх цікавило не землеволодіння, а землекористування [906, c. 278]. Декрет, що 

скасовував поміщицьке землеволодіння без викупів, не передбачав 

винагороди великим землевласникам за вивласнену в них землю. Селян 

звільнили від земельної заборгованості Селянському банку та щорічної 

сплати оренди за землю [802, c. 246]. Декретом було передбачено такі форми 

землекористування: подвірну, хутірську, общинну, артільну [280, c. 19]. 

В. Ленін допускав на ранніх етапах встановлення влади диктатури 

пролетаріату можливість компромісу та існування дрібних селянських 

господарств. Про “жовтневі суперечки” між В. Леніним та Л. Каменєвим 
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щодо актуальності формули демократичної диктатури пролетаріату та 

селянства згадував Л. Троцький. Він наголошував, що В. Ленін після Жовтня 

відстоював нову формулу соціалістичної диктатури пролетаріату, яка веде за 

собою селянські низи, на відміну від каменєвської: демократичної диктатури 

пролетаріату та селянства [583, c. 122–123].  

Період 1917–1918 рр. науковці також класифікують як “общинну 

революцію” або “аграрний більшовизм”. У “селянських наказах” 1917 р. 

частина селян вимагали заборонити вихід з общин, купівлю-продаж землі, 

створення відрубів [930, c. 253–254]. Проте згадані процеси були більш 

характерними для російських селян, тоді як історичний досвід українського 

селянства, грунтово-кліматичні умови дозволяли продуктивно працювати 

селянам, маючи окремі наділи. До речі, В. Ленін селянське надільне 

землеволодіння називав гетто, передбачаючи модернізацію російського 

сільського господарства на марксистській основі – з великими 

кооперативними фермами [851, c. 26]. Більшовики відразу відчули негативні 

наслідки ліквідації поміщицького землеволодіння, руйнування господарств 

відрубників, адже під загрозою опинилося виробництво товарного зерна, що 

примусило їх шукати нові рішення. Невдовзі Декрет про “усуспільнення 

землі” від 19 лютого 1918 р. акцентував увагу на необхідності колективізації. 

VІІ з’їзд РКП(б) (березень 1918 р.) задекларував повну відміну приватної 

власності на землю, підтримку сільськогосподарських комун як повністю 

добровільних союзів землеробів. Маніфест Тимчасового робітничо-

селянського уряду України від 28 листопада 1918 р. обіцяв “всі землі 

поміщиків з усім живим і мертвим інвентарем” відібрати і безкоштовно 

передати селянам [818, c. 572]. Саме цей Маніфест викликав підтримку 

значної частини українських селян та поставив під загрозу надбання 

Української Народної Республіки. 

Я. Свердлов у травні 1918 р. закликав ВЦВК якнайшвидше поділити 

селян на класи, створивши протилежні ворожі табори [851, c. 53]. Літом 

1918 р. розпочалась пролетарська революція в російському селі, яка мала 
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структурувати село на пролетарські та напівпролетарські елементи [310, 

c. 14–22], вона передбачала “революційну анархію” [649, c. 81–82] та 

вертикальну соціальну мобільність “бідних”. 11 червня 1918 р. ВЦВК 

затвердив декрет РНК “Про організацію постачання селянської бідноти”. 

Комітети бідноти в РСФРР відразу почали діяти як бойова організація 

сільських пролетарів і напівпролетарів, опорні пункти радянської влади на 

селі [848, c. 4] й вагомі складники “великого хрестового походу”, 

оголошеного В. Леніним проти спекулянтів хлібом, куркулів, глитаїв, 

дезорганізаторів, хабарників, проти порушників суворого державного 

порядку в справі збирання, підвезення та розподілення хліба [734, c. 58]. 

Реквізиції стали основним методом роботи комбідів. Більшовицьке 

керівництво шукало певну соціальну опору в боротьбі з мішечництвом та 

“тіньовим” самозабезпеченням. Перші комбіди в Україні більшовики 

намагалися створити вже наприкінці 1918 р. 

В “Азбуці комунізму”, написаній М. Бухаріним і Є. Преображенським 

у 1919 р., було розкритиковано доречність існування невеликих селянських 

господарств та запропоновано розвивати велике колективне хліборобство. 

Програма РКП(б) 1919 р. фактично декларувала створення колгоспів. 

У червні 1919 р. за рішенням ВЦВК назву “споживча комуна” змінили на 

“споживче товариство”. При цьому, В. Ленін вважав комуни “богодільнями” 

бо вони найчастіше потребували значної допомоги від держави. Відповідно 

до перших статутів (1919 р.) розподіл у комунах мав проводитися за 

“насущними потребами”, що відразу викликало незадоволення більшості 

селян. Хоча лідер більшовиків обіцяв, що “кожний вільно братиме за 

потребою”, проте “потреби” мали корелюватися із продуктивністю праці та 

наявними засобами виробництва і не суперечити інтересам господарства. 

Засоби, які мали комуни, переважно були “бідними”, отже, потреби членів 

комун могли задовольнятися лише частково. Для проведення розподілу “за 

потребами” за статутом від 1922 р. передбачалася колективізація засобів 

споживання, облаштування загальних житлових будинків, їдалень, загальних 
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майстерень. У статуті 1924 р. зазначалося, що харчові продукти й усі речі 

першої потреби розподіляються поміж членами комуни – нарівно. Принцип 

“кожному до потреб”, поступився принципу “рівномірності”. Розподіл 

починався після виконання усіх державних обов’язків, зокрема сплати 

податків, далі забезпечувалися потреби комуни і лише після цього 

задовольнялися потреби членів комуни [838, c. 25].  

У сільському господарстві VІІІ з’їзд РКП(б) (березень 1919 р.) 

продублював попередні рішення про облаштування радянських господарств 

як великих соціалістичних економій, підтримку сільськогосподарських 

комун. На з’їзді був також задекларований “перехід від політики 

нейтралізації до встановлення міцного союзу робітничого класу із середнім 

селянством для боротьби з білогвардійщиною, іноземною інтервенцією та 

для успішного соціалістичного будівництва при збереженні в цьому союзі 

керівної ролі пролетаріату” [288, c. 407]. Активно почали тиражуватися гасла 

“обличчям до села”, “єднання міста з селом” [1321, c. 47]. Та насправді 

єднання не було. С. Косіор писав  про “стіну між містом і селом 

в Україні” [60, арк. 73–74].  

У березні 1919 р. в Інструкції з розподілення земель у тимчасове 

зрівняльне користування за підписом народного комісара землеробства 

України В. Мещерякова зазначалося про необхідність негайного виселення 

поміщиків, орендарів; створення показових комун, трудових артілей; про 

дозвіл на надання у тимчасове зрівняльне користування інших земель 

сільськогосподарського призначення колишніх нетрудових господарств; про 

агітаційну роботу земвідділів щодо переходу від одноосібних форм 

землекористування до комунальних, до суспільного обробітку землі. 

Особливо наголошувалося на важливості переселення та розселення селян 

УСРР з метою завершення робіт із тимчасового зрівняльного розподілу [205, 

арк. 26–27; 60, арк. 149]. Е. Квірінг у 1919 р. вважав, що запровадити 

соціалістичне господарство в Україні можливо, здолавши “сепаратизм 

місцевий”, скупчення “вільних анархічних комун”, де не хочуть 
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підпорядковуватися центру [426, c. 53–57]. Українських селян 

ідентифікували як “анархічно розпорошених” та намагалися далі 

експериментувати в політичній та економічній сферах. 

Силувати українських селян йти до комун, ставати “бідняками” 

у більшовиків виходило погано, адже переважна більшість не планувала 

відмовлятися від “омріяної землі” та праці на ній. Більшовики змушені були 

йти на тимчасові компроміси. Тому було задекларовано, що дрібні селянські 

господарства ще довго будуть існувати. Також було заявлено добровільність 

комун та підтримку кооперативних об’єднань селян [288, c. 343; 424–425; 

448; 808]. У дійсності серед пріоритетів політики нового режиму залишалися: 

негайна націоналізація найважливіших галузей економіки, облаштування 

великих соціалістичних економій [60, арк. 113]. На початку 1919 р. від імені 

робітничо-селянського уряду України та відповідно до постанов ІІІ з’їзду Рад 

було проголошено перехід до соціалістичного землеробства, зокрема 

“передбачалася конфіскація поміщицьких, куркульських та монастирських 

земель із метою передачі у розпорядження малоземельним і безземельним 

селянам, “культурні господарства” залишалися у підпорядкуванні НКЗ [60, 

арк. 149–150]. На українських землях, де у роки Гетьманату 

П. Скоропадського було повернено частину земель поміщикам, великим 

землевласникам, більшовики планували частково зберегти “культурні 

господарства” з метою отримання товарного зерна. Більшовицькою владою 

було визначено, що найголовнішим завданням земельної політики є перехід 

від одноосібного господарства до товариського: “радянські господарства, 

комуни, громадський обробіток землі та інші види товариського 

землекористування є найкращими засобами для досягнення соціалізму в 

землеробстві, через те одноосібне землеробство слід розглядати як тимчасове 

і відживаюче” [286, c. 45; 60, арк. 171].  

У 1919 р. голова Раднаркому України Х. Раковський наполягав на 

збереженні радянських господарств у землезабезпечених районах та виступав 

за організацію радгоспів [1172, c. 362]. За переконанням Г. Петровського, 
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саме радгоспи мали стати домінантною формою землеробства на селі. 

Відповідно до “Закону про землю” від 5 лютого 1920 р. усі землі передавали 

в користування селян, також – частину земель радгоспів, організованих 

у 1919 р. на базі поміщицьких маєтків. Принцип зрівняльності, закладений 

ще у попередніх декретах, дозволяв забирати надлишки землі в заможних 

селян, що спровокувало нову хвилю конфліктів між біднотою та заможними 

селянами (селянами-господарями) та продовжило процес руйнування 

економічних і міжособистісних стосунків. 

В Україні декретом ВУЦВК від 12 квітня 1919 р. “Про 

загальнодержавний облік та розподіл продуктів і предметів домашнього 

господарства” був запроваджений комуністичний розподіл і 

продрозкладка [898, c. 33]. Влітку 1919 р. в Україні було організовано 

червоний терор, більшовики розпочали з Чернігівської, Полтавської, 

Херонської губерній, у Київській губернії провели “стратегічне переселення 

буржуазії з їхніх будинків” [60, арк. 29–30]. До початку липня в Україні 

працювало 46 продзагонів із Росії, у яких налічувалося близько 1 500 бійців 

[819, c. 571]. На серпневому пленумі ЦК КП(б)У (1–2 серпня 1919 р.) було 

вирішено “провести різко класову політику на селі, організовуючи 

пролетарські та напівпролетарські верстви села і протиставляючи їх 

куркульству” [286, c. 62–63]. Народний комісар продовольчих справ УСРР 

О. Шліхтер пообіцяв при потребі “задушити куркуля” [819, c. 570]. 

Українського середняка більшовики ототожнювали із російським куркулем, 

відразу зараховуючи тим самим до ворогів майже половину селян [60, 

арк. 75]. Відповідно до рішень ІІІ з’їзду КП(б)У (1919 р.) з України мали 

отримати і харчі, і транспорт за допомогою економічної диктатури 

пролетаріату, швидкої організації радгоспів та комун, а також введення 

загальної трудової повинності [60, арк. 48–49; 58]. У стенограмі 

ІІІ Всеукраїнського з’їзду рад Україна була проголошена військовим 

табором, у якому державне життя мало підпорядковуватися вимогам, 

висунутим війною [60, арк. 78]. У березні 1920 р. ІV конференція КП(б)У 
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(після ІІІ з’їзду КП(б)У ІV–VІІІ конференції проходили на правах 

з’їздів КП(б)У) задекларувала необхідність селянам здавати хліб за 

розкладкою [286, c. 65, 73–74]. У роки воєнного комунізму більшовицька 

влада “покладала надії” на українських селян, насамперед, як на основних 

виробників сільськогосподарської продукції, зокрема, з метою “забезпечення 

необхідними матеріальними засобами Червону армію та воєнну 

промисловість”, погрожувала “вирвати лишки хліба з рук куркулів” [60, 

арк. 29]. У звітах очільників республіки неодноразово зазначалося, що 1919–

1920 рр. пройшли під знаком ліквідації куркульства. 

17 січня 1919 р. урядом УСРР було ухвалено “Тимчасове положення 

про сільські і волосні комітети бідноти” [818, c. 569; 60, арк. 202]. Пленум 

ЦК КП(б)У (6–9 квітня 1919 р.) серед пріоритетних завдань визначив 

організацію комітетів бідноти (комбідів) із залученням до них середнього 

селянства та боротьбу з куркульською контрреволюцією [286, с. 52–53]. 

Невідомий автор у 1919 р. писав, що до українських комбідів, на відміну від 

російських, входило багато заможних селян, особливо у Київській та 

Полтавській губерніях [60, арк. 19–20]. 

У травні 1919 р. ВУЦВК затвердив нове положення про комбіди, які 

наділялись широкими повноваженнями місцевих органів влади, насамперед – 

виконували роль органів пролетарської диктатури на селі [818, с. 569]. 

Компартія більшовиків України відповідно до постанов ЦК РКП(б), у березні 

1920 р. на ІV конференції ухвалила рішення про створення на селі опорних 

пунктів диктатури пролетаріату в особі організацій сільської бідноти. 

У рішенні ІV конференції вони іменувалися союзами малоземельних 

і безземельних селян, у квітні 1920 р. отримали назву комітети незаможних 

селян. Членами комбідів могли бути селяни, зокрема з хутірських 

господарств, які мали не більше 5 дес. землі [107, арк. 1–31]. 

За узагальненими даними О. Михайлюка, кількість комітетів бідноти влітку 

1919 р. коливалася від 8,5 до 15 тис. [1013, с. 319]. Проти створення комбідів 

в УСРР виступила не лише частина селян, але й українські політичні партії 
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(борбисти, боротьбисти, незалежники). Ліві есери були не лише проти 

організації комбідів, а й проти надзвичайних комісій і продрозкладки, 

ситуацію на селі ідентифікували, як “нову панщину” [60, арк. 25]. На 

ІV конференції більшовиків України харківською групою, зокрема 

Р. Сапроновим та О. Івановим, було запропоновано “ліквідувати комбіди та 

створити сильні сільські ради без глитаїв” [1280, c. 74]. 

В. Ленін визнав класову боротьбу “центральним фактом” аграрної 

політики та аграрних відносин [922, c. 128], проте розумів, що селянство як 

клас знищити неможливо, тому його спробували підпорядкувати 

пролетаріату через диференціацію. В. Ленін, цитуючи К. Маркса, 

повторював, що між капіталістичним та комуністичним суспільством лежить 

період революційного перетворення першого у друге, держава цього періоду 

не може бути нічим іншим, окрім як революційною диктатурою 

пролетаріату. Й. Сталін, транслюючи ідеологію В. Леніна, писав, що 

диктатуру пролетаріату потрібно розглядати “не як скороминущий період, 

а як цілу історичну епоху, повну громадянських воєн і зовнішніх сутичок”, як 

“політичну базу соціалізму” [1179, c. 110; 1189, c. 124]. На шпальтах 

радянських газет та журналів можна натрапити на визначення диктатури 

пролетаріату як “душі більшовизму та гегемонію пролетаріату над 

селянством” [355, c. 40, 46]. Методами диктатури вважались: червоний терор, 

позбавлення виборчих прав, ізоляції та інші [1059, c. 260–264]. У 1919 р. 

у бюлетені секретаріату ЦК КП(б)У було зазначено, що “терор є нормою у 

відсталій аграрній країні, з аморфними селянськими масами” [60, арк. 71]. 

У 1920 р. В. Ленін запропонував конкретний критерій визначення 

куркульства, зокрема це господарювання “за загальним правилом 

з декількома найманими робітниками”. Більшовицький лідер нарахував 

заможних селян у Російській імперії на кінець ХІХ ст., використовуючи 

групування за величиною посівів, приблизно 21 %, спростувавши висновок 

В. Постнікова про 5 % заможних селян [921, c. 61–62]. Важливим мірилом 

багатства для нього була наявність худоби та посівів [222, арк. 6] (групування 
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селянських господарств за господарською успішністю). Радянські вчені-

аграрники до ХІІІ з’їзду РКП(б), підготували записку, в якій зазначали, що 

“господарства, які мають 5–6 робочих коней і 25–30 дес. посіву, можуть 

зустрічатися на Південному Сході (але після 1921 р. й там навряд) як одиниці 

на тисячу, що вже не мають специфічних куркульських рис, як 

раніше” [1267, c. 297–303]. О. Чаянов, узагальнивши дослідження вчених у 

теорії трудового селянського господарства, вважав розшарування природною 

циклічністю селянського життя та показав, що в основі діяльності селянина 

лежить особлива мотивація, суб’єктивно відчутна рівновага між корисністю 

благ і важкістю необхідних для їх отримання затрат [1234, c. 40; 1435, c. 364]. 

Після провалу політики “воєнного комунізму” більшовицьким лідерам 

стало зрозуміло, що держава як політичний інститут має бути збережена. 

Воєнний комунізм (словосполучення “воєнний комунізм” В. Ленін уперше 

використав у 1921 р.) запроваджувався як “форма економічної політики 

пролетаріату”, що базувалась на ідеях безтоварного (“розподільчого”) 

соціалізму [745, c. 88]. Зникнути держава мала після “високого розвитку” 

комунізму. В. Ленін запропонував спочатку будувати “перехідну” 

революційно-демократичну державу, яка ще не була втіленням соціалізму, 

але вже не була й капіталізмом [931, c. 433–434; 751, c. 61].  

Л. Троцький вже у 1920 р. пропонував замінити продрозверстку 

прибутково-прогресивним натуральним податком [906, c. 459]. Реальна 

політико-економічна ситуація склалася так, що більшовики були змушені 

переглянути свої попередні кроки вже у 1921 р. В. Ленін писав, що економіка 

весни 1921 р. перетворилася в політику насамперед через Кронштадт [935, 

c. 306]. Проте для України, на відміну від Росії, В. Ленін у лютому 1921 р. не 

планував відміняти розверстку та “випробувати новий режим” [938, c. 42]. 

Порядок і форми втілення непу в життя визначалися постановою ВЦВК від 

21 березня 1921 р. “Про заміну продовольчої і сировинної розверстки 

натуральним податком”. Рішенням Х з’їзду РКП(б) (березень 1921 р.) 
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розверстку було замінено натуральним податком. Його розмір мав бути 

меншим за продрозверстку та носити прогресивний характер [288, c. 563]. 

На початку квітня 1921 р. В. Ленін вже розумів, що “робити ставку” 

у селі економічно вигідно на середняка, й навіть порівнював середняка із 

старанним селянином, визначивши його місце як “центральну фігуру 

майбутнього господарського піднесення”, та занотував, що “соціалізму не 

страшний “індивідуалізм” селянина” [935, c. 302]. Лідер більшовиків назвав 

заміну розверстки податком особливим перехідним заходом, бо “тільки угода 

з селянством може врятувати соціалістичну революцію в Росії, допоки не 

наступила революція в інших країнах”, запропонувавши “вдосконалити 

будову та діяльність кооперативів, відповідно до заміни розверстки 

натуральним податком”, та закликав “ні в якому разі Центральну Росію, 

Україну, Сибір не шаблонізувати” [933, c. 191–192, 198]. У травні 1921 р. 

В. Ленін запропонував розпочати кампанію нещадних арештів місцевих 

губпродкомів [939, c. 103], було терміново скликано Х Всеросійську 

конференцію РКП(б) “у зв’язку із необхідністю врахування досвіду 

проведення на місцях нової економічної політики, яку партія вважала 

запровадженою на довго” [288, c. 574–575]. Українські партійні очільники, 

зокрема Х. Раковський, вважали політику непу тимчасовою. Запровадження 

непу сприяло останній активізації українських меншовицьких організацій, 

що закликали до денаціоналізації. 

Керівництво КП(б)У, зокрема політбюро ЦК КП(б)У, отримавши 

проект постанови ЦК “Про заміну розкладки натуральним податком”, 

щонайменше розгубилося. С. Кульчицький пише про “одверто вороже 

сприйняття непу керівниками КП(б)У” [668, c. 22]. У Харкові 13 лютого 

1921 р. політбюро ЦК КП(б)У затвердило тези доповіді голови бюро 

з відбудови промисловості (Промбюро) В. Чубаря на V Всеукраїнському 

з’їзді рад, де основним лейтмотивом була думка про неминучість засобів 

примусу щодо селян [751, c. 254; 907, c. 39–40]. Частина партійних 

функціонерів вважала неп капітуляцією перед селянством, частина – 
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неприйнятною саме для України. І Всеукраїнська нарада КП(б)У (2–4 травня 

1921 р.) задекларувала заміну продрозкладки продподатком як поступки на 

“кризу пролетарської диктатури внаслідок упертого опору мільйонів дрібних 

власників” [286, c. 134]. Перехід до непу викликав змішані відчуття не лише 

серед очільників, але й інших прошарків населення. На сторінках 

періодичних видань тих часів можна натрапити на роздуми про те, що “не 

можна економічне життя відновлювати сурогатами; не можна діяти частково, 

потрібна загальна докорінна реформа всієї економічної політики; потрібно 

надати широкий простір приватній господарській діяльності”; прихильники 

непу закликали робити “ставку не на вбогого, а на міцного, сильного; ті ж, 

хто категорично не сприймали неп, називали його “поганню, яка об’єднує 

лише невигідні для продуктивної роботи риси капіталістичного та 

комуністичного ладу” [492, с. 95]. Частина пролетаріату була готова знову 

втілити гасло В. Леніна “Грабуй награбоване”.  

У лютому 1922 р. В. Ленін закликав до посилення репресій проти 

політичних ворогів радянської влади та агентів буржуазії (особливо 

меншовиків та есерів); до показових процесів у Москві, Пітері, Харкові та 

інших важливих центрах, наголосив, що буде визнаним лише державний 

капіталізм. Суди за зловживання новою економічною політикою мали почати 

карати нещадно, аж до розстрілів. У листі було зроблено приписку, щоб 

офіційно не згадувалося його авторство [940, c. 408–409]. Лідер більшовиків 

наголошував на помилковості думок про те, що “неп поклав кінець терору”, 

та попередив про “терор економічний” [941, c. 430]. Терор для більшовиків 

апріорі розглядався як основний спосіб легітимації влади та вирішення усіх 

без винятку питань. Паралельно із запровадженням непу на найвищому 

партійному рівні заговорили про боротьбу з куркульським елементом, 

зорієнтувавши вертикаль влади на ослаблення соціальних позицій селян-

власників [7, арк. 203]. На місцях, як і в попередні роки, влада розмовляла із 

селянами через залякування та примус. Селян штрафували, конфісковували 

майно, погрожували відправкою у концентраційні табори, арештовували, 
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віддавали під суд, забороняли продавати продукти на ярмарках, якщо їх 

можна було купити в радянських закладах торгівлі, забороняли обмінюватися 

худобою тощо [198, арк. 51; 60].  

Протягом 1921–1922 рр. більшовики задекларували тактичну поступку 

селянству – послаблення адміністративного впливу на організації 

сільськогосподарської кооперації. Сільськогосподарська кооперація мала 

трансформуватися з організації, що об’єднує переважно заможні прошарки 

населення, у бік об’єднання бідного та середнього селянства. Сільські 

кооперативні товариства активізувалися в УСРР після постанови ВУЦВК та 

РНК УСРР від 26 жовтня 1921 р. [1391, c. 115]. При ЦК компартій союзних 

республік і при місцевих партійних комітетах створювались кооперативні 

комісії, які мали забезпечити погоджену діяльність різних видів кооперації. 

Найвищим органом союзу сільськогосподарської кооперації упродовж усього 

періоду її існування залишався З’їзд уповноважених, але реально 

координувала роботу кооперації комуністична фракція, що входила до 

складу її керівних органів [751, c. 214]. У 1923 р. членство у споживчій 

кооперації стало добровільним, у зв’язку із введенням непу було скасовано 

приписку громадян до єдиного споживчого товариства [295, c. 225].  

Серед українських республіканських очільників панувало різне 

розуміння доцільності руху до соціалістичних форм великого господарства. 

Пленум ЦК КП(б)У (22–24 травня 1922 р.) визначив серед пріоритетних 

завдань “широку колективізацію індивідуальних незаможних 

господарств” [286, с. 206]. Колгоспи мали відрізнятися від кооперативів тим, 

що базувалися на відчуженні засобів виробництва та фактично руйнували 

економічні підвалини парагромадянського селянського суспільства. 

Більшість комуністів із запровадженням непу зіткнулася з безліччю 

внутрішніх і зовнішніх суперечностей, зокрема таких: чи могли вони 

особисто використовувати найману працю, володіти підприємствами, 

орендувати млини, купувати майно, яке продавалося з торгів тощо. У квітні 

1921 р. В. Ленін запропонував комуністам не боятися “навчання” у 
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буржуазних спеціалістів, зокрема торгівців, капіталістів-кооператорів, 

капіталістів [936, c. 343], у жовтні – закликав комуністів “вчитися торгувати”, 

хоча й вважалося, що державі диктатури пролетаріату більше “пасує” не 

вільна торгівля, а державна монополія. Секретар Донецького губкому 

скаржився, що комуністи на селі “не можуть жити по-комуністичному”, бо 

через деякий час комуніста “переробляють”, і він нічим, крім наявності 

партквитка, не відрізнятиметься від середняка, а іноді і куркуля [1134, c. 34]. 

VІ конференція КП(б)У (9–13 грудня 1921 р.) у контексті рішень РКП(б) 

пропонувала “комуністам-селянам, які вели дрібне господарство, взяти курс 

на колективне ведення своїх господарств” [286, с. 164–165].  

 Навесні 1923 р. вдруге Е. Квірінг очолив Компартію України. Він 

підтримував комнезами, виступав за робітничі артілі і товариства (створення 

нижчих форм колгоспів). Перший секретар ЦК КП(б)У наголошував на 

важливості розвитку споживчої кооперації [830, с. 108; 8, арк. 28]. 

Розглядаючи питання про виробничі об’єднання селян, учасники пленуму 

ЦК КП(б)У (жовтень 1923 р.) дійшли висновку, що процеси колективізації і 

кооперування рівноцінні [898, с. 96]. Проте, як слушно зауважує 

С. Кульчицький, гібрид у вигляді поняття “колгоспно-кооперативна форма 

власності на засоби виробництва”, який з’явився у 1922 р., спотворював 

свідомість радянських людей [907, с. 181]. Українські селяни, незважаючи на 

дискусії щодо пріоритетності створення колгоспно-кооперативної форми 

власності, нижчих або вищих форм колгоспів, продовжували надавати 

перевагу одноосібним формам господарювання. 

Після смерті В. Леніна Й. Сталін спочатку (у квітні–травні 1924 р.) 

задекларував другорядність “селянського питання” [1179, с. 121], але в червні 

того ж року його думка змінилася, і селянське питання було віднесено “до 

найскладніших і найважчих” [1181, с. 247], він також звинуватив західних 

селян у зрадництві, оскільки вони “йшли проти старих порядків разом з 

ліберальною буржуазією, а не з пролетаріатом”, а також Ф. Енгельса у тому, 

що закликав “соціалістичну партію не поспішати із завоюванням політичної 
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влади, а спочатку піти з міста на село і стати сильнішою там” [1179, с. 125; 

133]. Й. Сталін засудив спроби Л. Каменєва знайти місце “селянам-

господарям”, назвавши це “насильством над історією та ленінізмом” [1192, 

с. 269]. Л. Троцький у 1925 р. був переконаний, що внутрішніми засобами 

самого села на соціалізм не вийти, потрібна різка постановка питання про 

диференціацію населення, він вважав, що в епоху непу завдання проведення 

рівності ускладнюється та гальмується, бо нова буржуазія зближується з 

куркулями та бюрократією, з’являються нові вороги [586, c. 93; 140]. 

Л. Троцький запропонував нову формулу соціалізму: радянська влада + 

індустріальна техніка взагалі + кооперування бідняків і середняків. У 

формулі соціалізму Л. Троцького були відсутні селяни-господарі, як апріорі 

шкідливі й непотрібні елементи [583, с. 161–162]. О. Риков вважав, що неп – 

це насамперед поступка селянству, а не приватному капіталу, у крайньому 

випадку поступка “дрібнобуржуазній стихії” [1450]. Схожих поглядів 

притримувався й В. Чубар та називав неп передусім – новою економічною 

політикою багатомільйонного селянства. Заступник Наркомзему УСРР 

В. Качинський одним із перших в радянську добу при характеристиці 

непівських селянських господарств ввів до наукового та публіцистичного 

обігу терміни “український фермер”, “фермерське господарство”, яке 

ототожнював з великим селянським господарством [918, с. 23]. 

Група вчених-немарксистів, пов’язаних з Тимирязівською 

сільськогосподарською академією (під керівництвом О. Чаянова), відкидала 

тезу про розвиток капіталістичних відносин на селі та вважала розшарування 

природною циклічністю селянського життя. Економісти-марксисти, пов’язані 

з Сільськогосподарським інститутом Комуністичної академії, вбачали на селі 

еволюцію в бік капіталізму та зростаюче класове розшарування; при цьому 

громаду вони вважали гальмом на шляху подолання відсталості села [1234, 

с. 40]. Аналізуючи періодику, варто відзначити, що виробничі відносини 

великої промисловості ідентифікували як соціалістичні та характеризували 

здебільшого позитивно. Водночас відносини на селі, побудовані на 
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“сукупності простого товарного виробництва і нової економічної політики”, 

вважали за капіталістичні. 

Рішеннями ХІV з’їзду ВКП(б) (18–31 грудня 1925 р.) було намічено 

“генеральну лінію господарської політики – індустріалізацію народного 

господарства” та проголошено перехід до соціалістичної індустріалізації як 

до вирішальної ланки у боротьбі за перебудову радянської економіки [388, 

с. 11]. У країні починався “індустріальний бум”, який потребував значних 

обсягів продуктів харчування та зерна на експорт [13, арк. 7–22; 250, с. 16–

17]. При ЦК ВКП(б) активізувала свою діяльність Постійна нарада з роботи 

на селі, що допомагала моніторити ситуацію у сільському господарстві 

республік СРСР. Селяни на довгі роки стали заручниками процесу 

перетворення СРСР “у країну металічну” та її значним ресурсним джерелом. 

Створення важкої індустрії й електрифікації країни було оголошено 

“кровною справою селян” [810, с. 449], а сільське господарство – базою для 

індустріалізації країни [13, арк. 16].  

Усі подальші партійні рішення в УСРР так чи інакше стосувалися 

проведення соціалістичної індустріалізації та корелювалися з діями 

партійного керівництва СРСР. Встановлювалася “диктатура промисловості” 

(одним із перших про таку диктатуру заговорив Л. Троцький ще у 1923 р.). 

У 1925 р. він наголошував на провідній ролі промисловості щодо сільського 

господарства [583, с. 213]. У 1926 р. Є. Преображенський задекларував 

перемогу “капіталістичної тенденції розвитку села”, слабкий вплив держави 

на землеробство, збільшення чисельності “куркульських та міцних 

господарств” [584, с. 121]. Економічні погляди лівої опозиції, обґрунтовані 

Є. Преображенським та підтримані Л. Троцьким, передбачали, що джерелом 

“первісного соціалістичного нагромадження” мало стати селянське 

господарство, а також зниження рівня життя селян, переоподаткування 

“куркульських та міцних господарств” [584, с. 122; 707, с. 48]. Л. Каменєв та 

Л. Троцький вимагали змінити гасло “обличчям до села”, на курс “кулаком 

до села” [1149, с. 52–53]. Проти тотального адміністрування в економіці 
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виступив М. Бухарін [676, с. 289–291]. У квітні 1925 р. він запропонував 

селянам зі сторінок газети “Правда” “збагачуватися, розвивати свої 

господарства та не хвилюватися, що їх притиснуть” [585, с. 164]. Таке 

тлумачення нової економічної політики розлютило Л. Троцького, який 

звинуватив ЦК у виборі капіталістичного шляху розвитку. Й. Сталін назвав 

гасло “Збагачуйтесь” неправильним й висунув інше – “соціалістичного 

нагромадження” [1185, с. 154], задекларував наявність боротьби у “двох 

таборах на селі: куркулів та бідноти” та необхідність створення “справжніх 

селян”, які будуть прихильними до партії або стануть її членами [1182, с. 304; 

309]. Диференціюючи селянство Й. Сталін виокремлював “трудящі й 

експлуатовані маси на селі як окрему групу, що складалася 

з сільськогосподарських робітників, напівпролетарів або парцелярних селян 

та дрібного селянства”, куркулів, які чинять постійно опір, та середнє 

селянство, яке постійно вагається [1191, с. 208–213].  

У радянській пресі було розтиражовано концепцію диференціації 

селянства, що передбачала поділ на п’ять прошарків: сільськогосподарський 

пролетаріат; напівпролетаріат, або парцельні селяни, які лише деяку частину 

продуктів харчування діставали на власному або орендованому клаптикові 

землі; дрібне селянство, або дрібні землероби, які володіли на правах 

власності або оренди невеликими ділянками землі без використання чужої 

робочої сили; середнє селянство, окрім попередньої характеристики, 

у врожайні роки могли отримувати певний надлишок та обертати його в 

капітал, використовували чужу найману робочу силу; “куркулі” в 

господарствах використовували, “як загальне правило”, найману працю та 

засоби експлуатації чужої праці [355, с. 48]. Частка “куркулів” у СРСР 

коливалася від 3,3% у 1924 р. до 3,9 % у 1927 р. [255, с. 12]. У 1924–1925 рр. 

у СРСР нараховували: середняків – 61,1 % осіб, бідняків – 25,9 %, 

сільськогосподарських робітників – 9,3 %, куркулів – 3,3 %, службовців – 

0,4 % (інформацію взято із доповіді комісії РНК СРСР) [810, с. 253–354; 626]. 
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Л. Троцький писав, що “бідняцька частина селянства наприкінці 1925 р. 

складала 40–45 % від усієї кількості селян” [585, с. 142].  

У резолюції Пленуму ЦК КП(б)У (10–13 січня 1925 р.) було зазначено, 

що “переважною масою селянства є бідняцьке і середняцьке селянство, яке в 

Україні становить майже 90 %. Багате селянство, тобто саме те, яке можна 

назвати куркулями, становить у середньому 5–7 %, збільшуючись у найбільш 

землезабезпеченому степовому районі до 10–12 %” [286, с. 311]. Українська 

сучасна науковиця О. Ганжа пише про 4 % дрібнокапіталістичних селянських 

господарств в УСРР на кінець відбудовного періоду, в Степу – 6,2 %, 

на Правобережжі – 2,5 % [688, с. 53]. Ю. Котляр також визначає частку 

заможних господарств в Україні – 4 % та 4,7 % – на півдні України [865, 

с. 30]. На кінець 1929 р., офіційно вважалося, що в сільському господарстві 

України куркульські господарства становили 4–5 % і обробляли приблизно 

20 % землі. За економічними розрахунками, ведення господарства так званих 

“куркулів” на початку 1930-х рр. в УСРР залишилося від 1,4 % до 4 % 

(офіційні дані 1927 р. – менше 4 %, 1929 р. – 1,4 %). Сталінська кампанія 

розкуркулення передбачала знищення від 3 % до 5 % куркульських 

господарств. Місцева влада часто відносила до “бідняків” селян, що мали “на 

душу” до 1 дес. землі, до “заможних” – від 2 до 3 дес., тим саме збільшуючи 

частку “куркулів” до 15% [158, арк. 196–197; 162, арк. 14; 163, арк. 6–7].  

Один з найвпливовіших посадовців СРСР С. Струмілін вважав, що 

класовий підхід вимагав групування за ознаками експлуатації. Проте начебто 

зрозумілий критерій, на його думку, практично не міг вказати точні кордони 

розмежування між різними прошарками. Він показав, що формальні ознаки 

поділу селян на класи не корелюються зі статистичними матеріалами. 

Строковий найм на роботу у другій половині 1920-х рр. вже не був 

поширеним, а поденний не завжди виступав ознакою експлуататорського 

господарства. Крім найму, використовувалися на селі орендні відносини, 

різні види обміну, позички та ін. У зазначений період майже всі одноосібні 

господарства на селі використовували суміш елементів капіталістичного та 
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докапіталістичного господарства. На думку С. Струміліна, було важливо 

відрізняти працю батрака від праці сусіда-господаря, який власним 

інвентарем допомагав обробляти землю. Він поставив під сумнів поділ селян 

за ознакою забезпеченості засобами виробництва, тобто землею, робочою 

худобою, інвентарем та ін., зазначаючи, що “статистично це більш дешева та 

проста операція, але не завжди ефективна. Великий посів за відсутності 

робочої худоби та інвентаря дає значно менше, ніж малий посів за наявності 

власної худоби та відповідного інвентаря. Крім того, десятина посіву льону 

або бавовни зовсім не дорівнює десятині жита або вівса” [222, арк. 2–3].  

У 1925 р. ЦСУ у формі експерименту провело поділ села за посівними 

групами у своєму хлібофуражному балансі, який виявився невдалим, основні 

показники знову ж таки не узгоджувалися між собою. Далі було здійснено 

спробу диференціювати селян відповідно до кількості голів худоби у 

господарстві, згодом такий поділ отримав назву “групування по худобі” та 

був часто використовуваним у другій половині 1920-х рр. С. Струмілін 

розкритикував згаданий підхід, назвавши його “атавістичним пережитком”. 

На його думку, поділ селян на групи відповідно до засобів виробництва був 

недосконалим, адже “нестаток або надлишок засобів виробництва є тільки 

необхідною умовою можливої експлуатації, їх надлишок автоматично не 

перетворює їх у капітал” [222, арк. 4–5], він запропонував як метод 

з’ясування змін соціальної структури села прибуткове групування 

господарств. Перша батрацька група або група пролетарського типу мала 

лише прожитковий стандарт (“необхідний продукт”). Середняцька, крім 

батрацької зарплати, мала у доході додаткову вартість, проте вона загалом не 

перевищувала вартості повного продукту праці певної сім’ї. Ця група 

суміщала риси робітників і господарів, експлуатувала тільки свою працю. 

Куркульська група – експлуататорська, отримувала не тільки повну оплату, 

але й надлишок понад норму за рахунок привласнення результатів чужої 

праці. Оплата батрацької праці у 1926 р. за номіналом становила 187 % від 

норми 1910 р. Як ліміт, котрий відмежовував середняків від куркулів, 
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С. Струмілін запропонував взяти за основу прожитковий стандарт 

індустріального робітника, заробітна платня якого була у 2,5 рази вища за 

оплату праці батрака. Самі селяни були готові зіставляти свій рівень доходів 

із рівнем доходів робітників, адже він був переважно вищим за селянський. 

У 1924 р. пересічний річний прибуток працюючого селянина 

у найзаможнішому “куркульському” господарстві в Україні, тобто такому, де 

було понад 16,5 га землі, сягав 200 крб. Пересічний річний прибуток 

робітника становив 521 крб., також робітник мав вигоди соціального 

забезпечення, недоступні селянинові [869, с. 160; 222, арк. 2–3]. 

Прожитковий мінімум батрацької родини мав становити, на думку 

С. Струміліна, у 1926/1927 рр. 300–400 крб. (у рукописних матеріалах 

спочатку було зазначено суму 200, потім виправлено на 400). Відповідно до 

його розрахунків, мільйони господарств у СРСР існували на рівні, у три рази 

нижчому, ніж прожитковий [222, арк. 17]. Якщо навіть припустити недооблік 

дохідності у нижчих групах селянства, всеодно мало місце тотальне 

зубожіння населення. За мірило розшарування села ним було взято середнє 

арифметичне відхилення доходу на одну особу в кожному господарстві (або 

кожній групі господарств) від середньої норми цього доходу у всій масі 

досліджуваних господарств, вираженій у відсотках цієї останньої. Економіст 

намагався переконати владу в необхідності запровадження єдиного підходу 

до розшарування селян за середнім доходом, наводячи при цьому відповідні 

розрахунки: середньомісячний дохід батрака в 1926 р., разом із натурою, 

становив 16 крб. 80 коп., батрачки – 12 крб. 78 коп., в середньому виходить – 

14 крб. 80 коп.; середній дохід батрацької сім’ї із розрахунку на душу 

складав включно 20 % приробітків у власному господарстві, близько 80 крб. 

в рік; індустріальний робітник заробляв близько 60 крб. на місяць. 

Дорожнеча життя робітника в місті відповідно до розрахунків ЦСУ була 

прийнята з індексом в 1,35 від сільської норми. Із такою поправкою заробіток 

робітника становив 44,5 “сільських” крб. і складав у підсумку в 2,5 рази 

більше повного заробітку батрака. С. Струмілін запропонував встановити 
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максимальну норму доходу на одну особу 80 крб. для бідняків і 200 – для 

середняків на рік. Проте після більш детального аналізу статистичних даних, 

врахування недообліків змінив цифри на 36 крб. для бідняків і 90 для 

середняків [222, арк. 22–23; 30]. У рукописних нотатках він зробив таку 

приписку: “Нас лякали засиллям куркуля та вимагали, щоб ми на цій підставі 

викачали засоби для “першочергового соціалістичного накопичення” 

мільярди й будували на цій основі соціалістичну індустріальну країну. Проте 

із загальної маси посівів на частку цієї верхівки припадає всього 11,8 %, по 

худобі – 75 %, по населенню – 3,3 %. Вся маса нетрудових доходів селянської 

верхівки складала близько 271 млн. крб., з яких ми вже вилучили тільки у 

вигляді сільгоспподатку 70 млн. у 1925/1926 г. р., але ми ще маємо додати до 

цього 85 млн. з інших податкових вилучень. Навіть при повному 

розкуркуленні цієї групи населення ми не змогли б з даного джерела добути 

необхідні нам мільйони” [222, арк. 26 а].  

Наприкінці 1920-х рр. представники партійно-урядових структур 

користувалися розшаруванням селян на три або чотири прошарки: бідняки, 

середняки, куркулі; батраки, бідняки, середняки, кустарі. Бідноту ще 

називали “безкінними або безінвентарними селянами”, саме вони і мали 

становити фундамент більшовизму на селі. У ранжуванні селян 

використовували також п’ятипрошарковий поділ: бідняки, нижчі середняки, 

середняки, вищі середняки, куркулі. Середняків і заможних середняків часто 

об’єднували у прошарок заможників, яким і оголошували війну, переважно 

через розкооперовування заможних господарств (інколи для цього власнику 

потрібно було мати у господарстві лише два коня) [163, арк. 14]. Проте 

і становище незаможника не слугувало гарантією безпеки, адже їх могли 

оголосити “підкуркульниками” та репресувати. Трансформація 

п’ятипрошаркового поділу (бідняки, нижчі середняки, середняки, вищі 

середняки, куркулі) у трипрошарковий (бідняки, середняки, куркулі) 

дозволяла відразу штучно збільшити відсоток куркулів. Наприклад, 

у 52 артілях Проскурівського округу відповідно до п’ятипрошаркового 
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поділу нараховували: 66 % бідняків; 4,6 % нижчих середняків; 23,4 % 

середняків; 3,9 % заможних середняків; 1,4 % куркулів. Після того, як поділ 

було ототожнено з “правим ухилом”, групи населення об’єднали та отримали 

таку кількість “куркулів” – 5,7 %; середняків – 21,4 %; бідняків – 72,9% [163, 

арк. 6]. Наразі, складно об’єктивно порахувати частку “куркулів”. 

На офіційному рівні категорію “куркуль” використовували партійно-урядові 

структури переважно з метою необ’єктивного зростання їх чисельності 

корельовано до потреб державних кампаній (колективізації, розкуркулення, 

хлібозаготівелиних та інших).  

Учені-економісти слово “куркуль” уживали рідко, зокрема через 

відсутність чітких економічних параметрів характеристики, переважно 

оперували словосполученням “заможні селяни”, у яких кількість худоби мала 

становити 2,52 великої рогатої і робочої худоби на господарство; землі – 

6,86 дес. В УСРР частка заможних селян доби непу коливалася в межах – 

5,4 %, заможних господарств – 7,1 %. Середняків на початок 1926 р. часто 

класифікували як “сільських господарів” або “господарів-хліборобів”, їхня 

частка могла коливатися в межах 80 % (додаток В).  

 ХV з’їзд ВКП(б) 1927 р. одні науковці класифікують як з’їзд 

колективізації, а інші – як з’їзд кооперації у широкому розумінні цього 

слова [255, с. 20–21; 1134, с. 420]. Проте усі погоджуються із тим, що на 

ньому остаточно було вирішено долю заможних селян через політику 

обмеження розвитку капіталізму в селі. У постанові Х Всеукраїнського з’їзду 

Рад після доповіді Наркомземсправ т. Шліхтера наголошувалося на 

розвиткові колективізації, яка розпочалася разом із ліквідацією нетрудового 

землекористування та приватної власності на землю [284, с. 56–57]. На 

офіційному рівні було підтримано рішення, що “сільське господарство є 

базою для індустріалізації країни і воно має забезпечити величезні потреби 

промисловості”, а також, що “потрібно розпочати боротьбу з 

агроперенаселенням” [222, арк. 18; 22; 28]. 
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 Протягом першої половини 1920-х рр. селяни ще мали альтернативні 

форми господарювання, і могли обирати між створенням земельних громад, 

сільськогосподарських кооперативів, нижчими та вищими формами 

колгоспів, одноосібно орендувати землю. Колгоспи поділялися на комуни, 

артілі, тсози (товариства спільного обробітку землі), форми колгоспів 

різнилися між собою “глибиною відчуження” [898, с. 88; 337, с. СLХХХІ]. 

У липні 1928 р. пленум ЦК прийняв нове рішення про колгоспне 

будівництво: “Неухильно проводити в життя поставлене XV з’їздом ВКП(б) 

(2–19 грудня 1927 р.) завдання “об’єднання і перетворення дрібних 

індивідуальних селянських господарств у великі колективи” [1196, с. 282; 13, 

арк. 25]. У періодиці писали про райони, в яких було колективізовано 50 % 

і більше господарств, які з’явилися внаслідок застосування “більшовицького 

принципу зрівняння та “нівелювання” селянства [412, с. 41]. Інколи партійно-

бюрократичний диктат політичної верхівки СРСР зустрічав публічне 

несприйняття серед керівництва УСРР. Наприклад, секретар ЦК Компартії 

України (у 1927–1929 рр.) О. Медведєв з трибуни липневого пленуму 

ЦК ВКП(б) (1928 р.) звинуватив керівництво країни у складній ситуації та 

запропонував перерозподілити забезпечувально-заготівельні функції на 

користь кооперації та дрібного “заготівельника” [733, с. 185]. 

На основі резолюції ХV з’їзду ВКП(б) “Про роботу на селі” було 

розроблено і 15 грудня 1928 р. прийнято ЦВК СРСР “Загальні засади 

землекористування і землеустрою”. Згідно з цим документом, бідняки 

і середняки отримали права на краще й зручніше розміщення ділянки землі 

в громаді, колективи – додаткові пільги в землекористуванні [819, с. 68]. 

У 1928 р. після невдало проведених хлібозаготівельних кампаній 

партфункціонери втратили ціновий контроль над “усіма категоріями 

торгівлі”, розбалансувавши хиткі економічні взаємовідносини між містом 

і селом доби непу [252, с. 19; 15, арк. 19–20]. Остаточно економічна ситуація 

в СРСР, УСРР загострилася наприкінці 1920-х рр., зокрема із введенням 

карткової системи на хліб (14 лютого 1929 р. карткова система на хліб стала 
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всесоюзною) та масовим безробіттям у містах [1061, с. 94–95; 1262, с. 138]. 

Кількість безробітних СРСР коливалася в межах 1 млн. осіб [223, арк. 4]. 

Проте такі показники не можна вважати точними, адже біржі праці були не 

всюди, після закінчення сезонних робіт показники завжди збільшувалися. 

Окремі очільники партії заговорили про імпортування зерна в СРСР 

через зменшення хлібозаготівель. Але пропозицію О. Рикова (як і пропозиції 

М. Бухаріна) щодо ввозу 80–100 мільйонів пудів хліба у 1929 р. було 

відкинуто Й. Сталіним відразу. Не знайшла підтримки і пропозиція про 

закупівлю 50 млн. пудів хліба. Й. Сталін запропонував “натиснути на 

куркуля і витиснути у нього хлібні надлишки, яких у нього немало, щоб не 

витрачати валюту, відкладену на ввезення устаткування для нашої 

промисловості” [1193, c. 92].  

У 1929 р. під керівництвом Й. Сталіна було завершено організаційний 

розгром та ідейну дискредитацію “правої опозиції” у політбюро ЦК партії, 

яка виступала за обмеження практики застосування карально-репресивних 

заходів при проведенні хлібозаготівельних кампаній. “Правих” звинуватили 

у тому, що вони намагаються адаптувати “дрібновласницьку буржуазну 

“душу” середняка до класової політики, “пропагують класовий мир в СРСР” 

[501, c. 12–13]. На пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) у квітні 1929 р. у промові 

Й. Сталіна “Про правий ухил у ВКП(б)” було окреслено методи проведення 

хлібозаготівельних кампаній у СРСР за принципом самообкладання [898, 

c. 110]. На згаданому пленумі Й. Сталін задекларував, що, “крім звичайних 

податків, прямих і посередніх, які сплачує селянство державі, воно дає ще 

деякий надподаток у вигляді переплат на промтовари й у вигляді 

недодержання по лінії цін на сільськогосподарські продукти. Так от, цей 

надподаток, отриманий у результаті “ножиць”, становить “щось подібне до 

данини” [113, c. 49]. Цей вислів очільника держави спровокував наприкінці 

1920-х рр. порівняння колективізації із новим покріпаченням селян. 

Насправді ніхто точно не знав, які були “ножиці” між ціною і вартістю 
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продуктів землеробства. С. Струмілін вважав, що ціни на хліб до 1928 р. не 

гарантували навіть мінімально необхідної рентабельності [223, арк. 18; 20]. 

21 червня 1929 р. ЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову “Про заходи 

зміцнення колгоспної системи” [805, c. 610]. На листопадовому (1929 р.) 

пленумі ЦК ВКП(б) висловлювалися за проведення суцільної колективізації 

упродовж року. Колгоспцентр (Центральний орган управління колективними 

господарствами) мав сприяти пожвавленню вступу населення у колгоспи. 

Колективізацію намагалися здійснювати за графіком, розробленим наркомом 

землеробства Я. Яковлєвим (7 грудня 1929 р. відповідно до постанови 

ЦВК СРСР було утворено Народний комісаріат землеробства Союзу РСР, 

який мав забезпечити цілісність планування і керівництва 

сільськогосподарським виробництвом у масштабі Союзу РСР, безпосереднє 

(єдине) центральне керівництво великими сільськогосподарськими 

підприємствами). Проте ще у 1924 р. проф. П. Макаров намагався переконати 

владу, що тільки поступові зміни на селі спроможні дати результат, 

прискорені, навпаки, можуть зруйнувати сільське господарство країни 

(у 1931 р. його засудили до 8 років у справі контрреволюційної “Трудової 

селянської партії”) [225, арк. 3].  

У 1928–1929 рр. С. Косіор, який займав в УСРР позицію “лівих 

комуністів”, декларував, що українських селян заганяти в колективи 

силоміць не будуть, наступ на експлуататорські елементи буде мати 

планомірний та систематичний характер [1260, c. 46–48]. Та насправді все 

відбувалося геть інакше. У 1929 р. найвищі партфункціонери СРСР вважали, 

що в країні існує “практично невичерпне джерело живої робочої сили” 

(щорічно населення СРСР збільшувалося мінімум на 3,5 млн. осіб, 

перенаселення села обраховували у 8–9 млн. [223, арк. 1–3]), а тому її можна 

нещадно експлуатувати. Наприкінці 1929 р. у Політбюро ЦК ВКП(б) 

остаточно переміг ідеологічний підхід до визначення розшарування селян. 

Було розпочато виселення сотень тисяч селян у райони Крайньої Півночі та 

Північного Уралу. Тоді ж було прийнято постанови ВУЦВК і Раднаркому 
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УРСР “Про заходи щодо розкуркулення селян” від 3 липня 1929 р., “Про 

ознаки, які визначили селянське господарство як куркульське” від 

13 серпня 1929 р., ЦВК і РНК СРСР “Про ліквідацію оренди землі і боротьбу 

з куркульством” від 1 лютого 1930 р. [1271, c. 132]. Восени 1929 р. вже було 

розкуркулено 15 тис. селянських дворів [1218, c. 78].  

На кінець першого року п’ятирічки план колективізації мав бути 

перевиконаним у 2 рази, у селян мали залишатися лише житлові будівлі [46, 

арк. 77; 229, арк. 40]. Колективізація корелювалася із новою законодавчою 

основою “судочинства”. Розпочався період, який у пресі називали 

“корчуванням коріння капіталізму” [451, c. VII]. Закриті суди, позасудові 

розправи ставали буденною справою. Опонентів нового режиму, котрі 

виступали за врахування об’єктивних тенденцій (міцні індивідуальні 

господарства) та теорію “рівноваги”, було названо знаряддям 

капіталістичних диверсійних актів, вони зазнали переслідувань [398, c. 45; 

1260, c. 61]. У січні–лютому 1930 р. була завершена сфальсифікована справа 

“Контрреволюційної шкідницької організації в сільському господарстві 

України” [265, c. 7–20]. 

Отож, використовуючи сучасну термінологію можемо говорити про те, 

що більшовиками у вирішенні селянського питання було застосовано 

елементи соціального інжинірингу, зокрема: вже у 1907 р. В. Ленін 

декларував, що землі варто відбирати, але не для передачі селянам, а для 

загострення класовї боротьби; більшовики “розмивали” у свідомості селян 

поняття землеволодіння і землекористування; нав’язали селянам ідею про те, 

що землі варто забирати не лише у поміщиків, але й у заможних селян. 

Більшовики постійно шукали схеми нейтралізації негативних, на їхню думку, 

впливів селян на проведення соціальної та промислової революцій. 

Примусова колективізація стала ключовим алгоритмом вирішення 

“селянського питання” більшовиками, переведення питань 

землекористування в тоталітарну площину.  
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3.2. Розбудова партійно-державних структур тотального контролю 

над селянством, формування органів “керованої народної демократії” 

 

Ключову роль у новій соціально-економічній системі мала займати 

комуністична партія. У 1918 р. VІІ партійним з’їздом було реалізовано 

сформульовану В. Леніним в “Квітневих тезах” вимогу щодо зміни назви 

партії із соціал-демократичної на комуністичну [893, c. 43]. На думку 

М. Восленського, “партія з самого початку створювалась як своєрідна 

революційна “мафія”, де демократизм був непотрібною грою” [681, c. 52; 54]. 

У 1913 р. на “серпневій” нараді ЦК РСДРП було задекларовано, що “партія 

офіційно відстоює терор” [288, c. 317]. Найважливішим у діяльності партії 

проголошувався принцип єдності ідеологічної та організаційної роботи 

[1059, c. 53]. В основу її побудови було покладено принцип “демократичного 

централізму” [1218, c. 10; 751, c. 60]. На VІІІ з’їзді РКП(б) (1919 р.) 

керівництво більшовиків задекларувало обов’язкову необхідність підкорення 

нижчих органів вищим [288, c. 444; 935, c. 305]. Середній стаж роботи 

делегатів VІІІ з’їзду РКП(б) у більшовицьких організаціях становив 9 років 

8 місяців, із них 7,5 років припадало на перебування у в’язницях, еміграцію, 

нелегальну роботу. У професійних складах перших пореволюційних з’їздів 

партії серед делегатів були відсутні наукові працівники, професори, 

керівники виробництв, непропорційно великою була частина осіб “без 

визначених занять” [765, c. 158–159]. Такий склад “партії нового типу” мав 

керувати державою та громадськими організаціями.  

Члени ВЦВК мали суттєві преференції, які В. Ленін порівнював із 

“майже парламентською недоторканністю” [941, c. 431]. Більшовики першої 

хвилі корелювали дії з окресленою ними основною метою світової 

соціалістичної революції й до 1923 р. закликали збудувати “всесвітню 

радянську республіку” [51, арк. 145]. 

На ХІІІ конференції РКП(б) (1924 р.) у резолюції зафіксували, що 

“партію не можна розглядати як дискусійний клуб за різними 
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спрямуваннями”. Після смерті В. Леніна Й. Сталін розпочав формування 

системи партійно-державної влади, яка вважала себе одноосібним власником 

“нового суспільства”, а військово-комуністичні методи радянського 

управління – нормою [288, c. 774]. Кількість партійної опозиції у 1924 р. 

Й. Сталін обрахував у тисяч сорок–п’ятдесят та наголошував на тому, що має 

залишити генералів без армії, закликав партійний апарат, що має не більше 

20–30 тис. осіб, підпорядкувати собі та соціалізувати бюрократичний 

державний апарат, який має не менше мільйона службовців і складається 

з елементів, здебільшого чужих партії [1183, c. 272]. У 1927 р. Й. Сталін 

вкотре транслював тезу, що питання про державу і питання про уряд, це різні 

питання. У пересічних громадян партійні очільники формували думку, що 

“усі біди від державних службовців та місцевого керівництва”. Офіційно 

союзником партії залишалися робітники, проте їхнє місце визначили “позаду 

політичного вождя – партії” [1179, c. 168]. 

До 1929 р. зберігалася низка традицій і процедур “колективного 

керівництва”. Ситуація змінилася після поразки групи Рикова-Бухаріна. 

Полівождизм ленінського періоду на початку 1930-х рр. було 

трансформовано у сталінську автократію. У грудні 1929 р. Й. Сталіна вперше 

було названо єдиним вождем ВКП(б) під час пропагандистської кампанії на 

честь його п’ятдесятиріччя [1130, c. 246]. У 1930 р. про Й. Сталіна як 

радянського диктатора заговорили на Заході [231, арк. 289]. Відсутність 

згадок про існування державної партії у перших радянських конституціях 

давала можливість більшовикам будувати державу в будь-яких 

організаційних формах [1218, c. 10–11].  

На відміну від Росії, де у 1917 р. комуністична влада не була нав’язана 

ззовні, підкорення українських земель відбулось унаслідок трьох нищівних 

інтервенцій більшовиків. Лише за допомогою терору більшовикам вдалось 

легітимізувати свою владу в Україні. 25 грудня 1917 р. у зайнятому 

червоногвардійцями Харкові було проголошено владу рад – Харківську УНР. 
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Мімікрія у назві, на думку С. Кульчицького, пояснювалася небажанням 

лобового зіткнення з національно-визвольним рухом [1218, c. 13].  

Київські більшовики одними з перших заговорили про створення 

незалежної від РСДРП(б) української більшовицької партії [71, арк. 21–22]. 

Представниками цієї течії були В. Затонський, Ю. Лапчинський, 

М. Скрипник та інші [966, c. 34]. У квітні 1918 р. на Таганрозькій партійній 

нараді було прийнято пропозицію М. Скрипника про створення самостійної 

КП(б)У [1172, c. 160]. І з’їзд Компартії України (5–12 липня 1918 р., 

м. Москва) прийняв резолюцію, запропоновану Е. Квірінгом, щодо утворення 

КП(б)У на правах обласної організації РКП(б). Робота цього з’їзду проходила 

під керівництвом ЦК РКП(б) і особисто В. Леніна. Було розпущено 

Народний Секретаріат та доручено ЦК партії організувати Центральний 

військово-революційний комітет. Існуючі в Україні ради, було 

ідентифіковано як псевдоради робітничих і селянських депутатів, які лише 

відволікають робітників від революційної боротьби, а тому легально існувати 

не можуть. У резолюціях з’їзду було заборонено співробітництво з іншими 

партіями (меншовиків, російських есерів, українських есерів, українських 

соціал-демократів, бундівців та ін.) й оголошено нещадну боротьбу із 

ними [286, c. 12–13; 22]. У селах мали створюватися селянські комітети 

і контролювати передачу поміщицьких, монастирських та інших земель 

селянам [71, арк. 50]. 

Підтримана військовими загонами місцевих більшовиків і збройними 

формуваннями, що перебували під впливом лівих українських партій, 

Червона армія 3 січня 1919 р. знову захопила Харків, куди незабаром 

переїхали ЦК КП(б)У і радянський уряд України [1220, c. 273]. На засіданні 

пленуму ЦК 6 березня 1919 р. В. Затонський вніс пропозицію створення 

політичного і організаційного бюро ЦК КП(б)У. На засіданні політбюро 

ЦК РКП(б) 23 квітня 1919 р. вже розглядалося питання щодо запобігання 

самостійницьким тенденціям в Україні. VІІІ Всеросійською конференцією 

РКП(б) (2–4 грудня 1919 р.) було прийнято окрему резолюцію “Про 
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радянську політику на Україні” та резолюцію ЦК РКП, підтверджену 

конференцією, “Про радянську владу на Україні”, яка проголошувала 

необхідність забезпечення тісного зв’язку радянських установ з корінним 

населенням країни [288, c. 443; 458–459]. Проте існування радянської влади в 

Україні було неможливим без панування комуністів на селі, на першому 

етапі – для забезпечення міст та армії хлібом, згодом – для змін майнових і 

виробничих відносин відповідно до планів більшовицької доктрини. До кінця 

1918 р. в Україні кількість членів КП(б)У коливалася в межах 5 тис. 

(українців серед них було трохи більше 6 %). Станом на 1 березня 1919 р. 

у складі КП(б)У було 16 тис. членів партії, на 1 квітня чисельність зросла до 

36 тис. [60, арк. 35]. У 1920 р. членів партії було майже 30 тис. Якщо 

корелювати показники кількості членів партії 30 тис. із чисельністю 

населення УСРР відповідно до перепису 1920 р. – 25,6 млн. осіб., частка 

більшовиків виявиться незначною, лише 0,1 %. Отже, легітимація 

більшовицького режиму в Україні була неможливою без підтримки селян. 

КП(б)У поряд із військовими питаннями особливу увагу приділяла 

роботі на селі, зокрема організації партійних осередків. Партійну роботу на 

селі часто оцінювали за кількістю організованих осередків та 

розповсюджених брошур і плакатів. Українці не проявляли інтерес до такої 

роботи. Наприклад, у 1919 р. із 3 тис. членів Катеринославської партійної 

організації лише 4 виявили бажання спеціально займатися партійною 

роботою [60, арк. 38; 60]. На місцях між партійними комітетами та 

ревкомами точилися постійні суперечки з приводу того, хто має займатися 

проведенням аграрної реформи, продрозверсткою, створенням комітетів 

бідноти, а хто – агітацією та розповсюдженням більшовицької літератури. 

Переважна більшість селян не були зацікавлені у вступі до лав партії, із ними 

працювали через залучення до “співчуваючих” (для прийняття 

у “співчуваючі” було потрібно дві рекомендації від членів партії). У звіті 

партійного осередку Костянтинівської волості Богодухівського повіту 

зазначалося, що з 32 членів, 13 були “співчуваючими, які нічого не роблять, 
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місцеві селяни їм не довіряють” [60, арк. 39; 72]. У квітні 1919 р. було 

ухвалено рішення мілітаризувати всіх членів КП(б)У та організувати серед 

них загальновійськове навчання, об’єднати членів партії у бойові одиниці, які 

мали за наказом партії “виступити проти ворогів” [60, арк. 60; 64; 69].  

17–23 березня 1920 р. у Харкові було скликано ІV конференцію 

КП(б)У, на якій розгорілася гостра дискусія з приводу затвердження базової 

стратегії підпорядкування Центру та керівництва українських 

більшовиків [956, c. 29]. У 1920 р. В. Винниченко в своєму останньому листі 

до Москви писав про те, що партії українського пролетаріату міст і сіл 

немає [897, c. 253]. У телеграмі Х. Раковського (лютий 1921 р.) до 

українських мирових делегатів у Ризі Квірінга і Шумського з приводу 

відвернення В. Винниченка від комунізму, який виказав бажання стати 

членом нової КП(б)У, закордонної групи, було названо “капризним 

літератором” [94, арк. 3]. 

Більшовики назвали будовану ними в Україні державу за аналогією з 

назвою радянської Росії: Українська Соціалістична Радянська Республіка. 

Тимчасовий робітничо-селянський уряд УСРР використовував досвід 

Радянської Росії, зокрема розпочав діяльність із скликання Всеукраїнського 

з’їду рад робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 

і задекларував, що експлуататори скинуті, вороги вигнані, ради відновлені. 

Із легітимацією більшовицького режиму мала розпочатися епоха 

пролетарської диктатури у формі “Республіки Рад” [617, c. 33]. 28 грудня 

1920 р. між РСФРР та УСРР було підписано Союзний робітничо-селянський 

договір, відповідно до якого укладався військовий і господарський союз, 

об’єднувалися 7 комісаріатів [305, c. 157; 94, арк. 1–3]. 

У 1920 р. більшовики закликали  селян долучатися до участі у 

сільських та безпартійних волосних сходах [109, арк. 24]. В. Качинський 

писав, що у першій половині 1920-х років сходи частіше збиралися ніж 

сільради, приблизно 25–30 разів на рік (сільради 7–8 разів), одночасно на них 

приходило від 150 до 200 осіб [829, c. 11; 20]. Про створення більшовицьких 
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рад можемо говорити лише починаючи з 1920 р. після того як більшовикам 

вдалося легітимізувати свою владу на більшій частині України, та закріпити 

в Конституції УСРР положення про проведення виборів до постійних органів 

нової влади – рад.  

У 1920 р. було продовжено більшовицьку практику “червоного 

терору”. Важливими структурами у системі нової влади залишалися ЧК. 

Втілювали в життя карально-репресивну політику губернські ЧК, зокрема у 

Харкові, Києві, Одесі та ін. У Катеринославі, Миколаєві, Житомирі замість 

ЧК тимчасово стали діяти слідчі комісії [1096, c. 226]. Надзвичайний орган у 

Київському регіоні відразу зосередився на реалізації постанови 

більшовицького уряду. Крім виявлення антирадянських осередків та 

нейтралізації підпільних опозиційних організацій, чекісти брали участь у 

придушенні повстанського руху [622, c. 157; 60, арк. 31].  

М. Шаповал в 1920-х рр. уже чітко розмежовував дикунський комунізм 

і соціалізм, який мав формуватися на основі громадянської свідомості та 

праці [50, арк. 10]. С. Томашівський на початку 1920-х рр. пророчо 

попереджав, що “ті українці, які вірять, що українська державність, все-таки 

урятована з повної руїни сучасним радянським правлінням, зжахаються 

подумавши, якими страшними коштами життя й майна, фізичного і 

духовного, оплачена сучасна тінь державності” [84, арк. 1].  

Із появою СРСР у 1922 р. під виглядом федерації від імені республік 

легітимізували унітарний організм і відповідну політичну/державну 

систему [990, c. 88–116; 1052, c. 71–84]. У 1922 р. УСРР була другою 

республікою за чисельністю населення, територія становила 408 052 кв. верст 

(2,27 % території СРСР) [9, арк. 4]. У 1925 р. було заборонено волосним 

виконавчим комітетам, відділам виконкомів зносини з установами на 

території іноземних держав [2, арк. 34].  

Протягом 1920-х рр. було сформовано систему радянського партійно-

державного управління. У 1920-х рр. науковці виділяють три рівні системи: 

вищий, центральний, місцевий. Найвищими органами влади в системі 
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державного управління УСРР визнавався Всеукраїнський з’їзд Рад 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, у проміжках між 

з’їздами ВУЦВК, Президія ВУЦВК; центральне управління – РНК у складі 

голови та його заступників [307, c. 46]. Земельними питання опікувався 

народний комісар земельних справ УСРР [293, c. 29]. В УСРР розпорядчим 

і виконавчим органом був Раднарком УСРР (РНК УСРР). РНК УСРР як 

розпорядчий і виконавчий орган ВУЦВК, здійснювала загальне управління 

УСРР. Безпосереднє керівництво окремими галузями державного управління 

УСРР покладалося на народні комісаріати (відповідно до Конституції 1929 р. 

їх мало функціонувати 12) [1245, c. 259–260]; місцеве управління – ради, 

виконавчі комітети рад, ревкоми, комбіди, місцеві РНГ, місцеві надзвичайні 

комісії. Усі ради, починаючи з сільських та міських і закінчуючи найвищими 

органами влади – Республіканським з’їздом Рад і ЦВК, – були виборними 

органами. Принцип виборності дозволяв членам рад “вважати себе за 

виконавців волі широких мас трудящого населення, а не за урядовців, яких 

настановило начальство, щоб командувати народними масами” [269, c. 33]. 

У містах утворювалися міські ради депутатів, у селищах міського типу – 

селищні, в селах – сільські (вони обиралися на один рік, норми 

представництва до рад встановлював ВУЦВК). Для провадження поточної 

роботи ради депутатів обирали виконавчі комітети або президії на підставах, 

встановлених ВУЦВК; за постановою виборців членів рад можна було 

відкликати [1245, c. 261–262].  

На пленумі ЦК КП(б)У 1923 р. Е. Квірінга обрали першим (після 

усунення з посади глави уряду Х. Раковського), а Д. Лебедя – другим 

секретарем ЦК КП(б)У. У першій третині 1920-х рр. українські 

партапаратники зосередилися на внутрішньопартійній боротьбі та 

українізації [1101, c. 574–575]. У 1921 р. членів партії було понад 70 тис., 

у 1922 р. їх чисельність зменшилася до 55 тис., у 1923 р. – до 40 тис. 

Приблизно 50 % членів заявляли про свою приналежність до пролетаріату, 

при цьому майже 90 % усіх працівників у партії були державними, 
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партійними, профспілковими функціонерами чи в управлінні господарством. 

Трудовий елемент у партії приблизно репрезентували 7 % членів, які 

працювали на заводах, і лише 1 % – у сільському господарстві. Перша хвиля 

виходів селян із партії припала на голодний 1922 р. (найактивніше виходили 

з її рядів селяни трьох губерній: Катеринославської, Подільської, 

Волинської) [244, c. 666]. 

Московська партійна верхівка робила ставку на збільшення 

чисельності КП(б)У за рахунок вихідців з інших політичних партій. Вихідці 

на початку 1920-х рр. були досить великою групою серед українських 

комуністів, їхня частка у КП(б)У в 1921 р. становила 18 %. Членами 

і кандидатами у члени політбюро і оргбюро ЦК КП(б)У в 1920-ті – на 

початку 1930 рр. були: П. Любченко (колишній боротьбист), М. Попов 

(колишній меншовик), О. Шумський (колишній боротьбист), А. Хвиля 

(колишній боротьбист) та ін. [1238, c. 54–55]. Й. Сталін вважав злиття партії 

боротьбистів із більшовицькою партією стратегічною перемогою, після якої 

“можна буде здійснити союз пролетаріату і сільської бідноти” [1177, c. 303]. 

У 1924 р. загальними зборами Харківської організації УКП було 

підтверджено “ідейно-бойове об’єднання” з КП(б)У. У 1925 р. процес 

об’єднання завершився, серед основних причин члени УКП називали репресії 

проти них, зокрема арешт близько 60 її членів [68, арк. 1–3]. У 1925 р. 

відповідно до циркулярів ЦК РКП(б) було рекомендовано приймати до 

Комуністичної партії колишніх меншовиків, бундівців та інших лише 

у виключних випадках та з дозволу ЦК КП(б)У. 

У 1925  р. на посту генсека ЦК КП(б)У завдяки політичним інтригам 

став Л. Каганович, людина яка заради реалізації власних амбіцій та амбіцій 

Й. Сталіна готова на будь-які вчинки. Є. Євсєєв писав, що його кабінет 

нерідко нагадував камеру для тортур, вдарити підлеглого кулаком в обличчя, 

вибити зуби, розбити ніс було звичайною справою [760, c. 57–59]. У жовтні 

1925 р. О. Шумський на зустрічі з Й. Сталіним вимагав заміни Л. Кагановича 



151 
 

на українця-комуніста [1238, c. 60]. Останній вимогу проігнорував. 

Л. Кагановича не цікавив ні розвиток України, ні тим більше добробут селян.  

Органи радянської влади на початку 1920-х рр., згідно з даними уряду 

республіки, на 95 % обслуговували російські або русифіковані працівники 

[956, c. 54; 751, c. 71]. У 1925 р. українців серед керівництва партії та 

центральних урядових установ було лише 24,3 %, а серед господарсько-

фінансового активу – 15,5 %. У 1927 р. з 168 087 членів більшовицької партії, 

які заповнили свої анкети, 52 % вважали себе українцями, що фактично вдвоє 

більше, ніж у 1922 р., і майже 70 % членів партії – українців назвали 

українську мову рідною (порівняно з 46 % у 1922 р.) [869, c. 135]. Відсутність 

чітких критеріїв українізації призводила до того, що окремі особи 

ідентифікували свій рівень українізації у відсотках (наприклад, 75 %; 65 %), 

або як слабкуватий, задовільний тощо [1, арк. 1–7]. Інші вважали, що 

українізація – це бутафорія, бо можна буде сказати декілька слів по-

українськи, решту по-російськи та спокійно працювати [235, арк. 7]. 

У щотижневому донесенні секретного відділу ДПУ УСРР (1927 р.) подано 

інформацію про настрої правих українських кіл в Одесі, зокрема “українці на 

Україні відчувають себе національною меншістю; в УСРР немає навіть 

одного відсотка українців серед відповідальних робітників; українізацією 

ніхто, крім Скрипника і Затонського, не цікавиться” [235, арк. 22–23].  

Ситуація із небажанням українських селян вступати до лав 

більшовицької партії визначила пріоритетність вирішення цього питання 

протягом 1923–1926 рр. VІІ конференція КП(б)У (4–10 квітня 1923 р.) 

рекомендувала “незаможним селянам йти в партію, головним чином через 

колективні форми землекористування або при умові обатрачування” [286, 

c. 222]. Було активізовано роботу безпартійних конференцій [176, арк. 12; 

105, арк. 8]. За офіційними джерелами, частка селян у КП(б)У у 1923 р. не 

перевищувала 17 %, у 1924 р. збільшилася до 24,8 % (за іншими джерелами, 

не перевищувала 17 %), станом на січень 1925 р. становила 16,4 % (за 

іншими джерелами – 24,9 %) від загальної кількості, у 1926 р. збільшилася до 
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19,8 %, проте не досягла рівня 1924 р. [317, c. IV; 502, c. 9; 142, арк. 179]. 

Вищезгадані показники є досить суб’єктивними, зокрема через те, що часто 

до “селян” зараховували усіх присутніх на селі на той момент членів партії, 

якщо показники деталізувати, виокремивши статистичну групу селян “від 

сохи”, то кількість членів партії зменшиться у рази. Станом на січень 1925 р. 

батраків – членів партії було 0,15 %, селян “від сохи” – 0,19%, кандидатів 

у члени партії: батраків було 0,3% та “селян від сохи” – 4,4% [317, c. ІІ–IV; 

415, c. 26]. Отже, селян “від сохи” у партії було 3 094, а також 216 батраків 

(достовірність інформації потребує додаткової перевірки, при цьому дозволяє 

побачити певну динаміку). Щодо певних губерній, то ситуація із членством 

селян у партії була визначена критичною у Волинській, Донецькій, 

Катеринославській, Подільській, Полтавській та Чернігівській губерніях.  

Владою було активізовано роботу з залучення “співчуваючих” селян, 

зокрема середняків (сільських господарів) до партійних заходів, 

проголошено початок “оселянювання партії” [389, c. 1–3]; “активізовано 

роботу куткових організаторів”, які мали у вихідні та святкові дні “чекати 

селян після сходів” і проводити з ними “відповідну роботу” [450, c. 34]. 

Чисельність селян у КП(б)У повільно збільшувалася, зокрема й внаслідок 

запровадження специфічних виборчих практик та тотального контролю на 

місцях. У 1925–1926 р. у складі українських сільрад (9 613) було приблизно 

4 % членів КП(б)У, 2,3 % – кандидатів у члени, 3 % – членів ЛКСМУ, 91 % – 

безпартійні [289, c. 28–29]. Частка членів партії та кандидатів у члени з-

поміж голів українських сільрад коливалася в межах 18 % (наприклад, 

у албанських, білоруських, чеських, шведських сільрадах за офіційною 

статистикою не було жодного комуніста) [289, c. ХVІІ]. У 1927 р. частка 

безпартійних членів сільрад в УСРР становила 87 % (показники по СРСР: 

1926 р. – 89,1 %, 1927 р. – 86,1 %). Безпартійних голів сільрад у 1926 р. було 

80,2 %, 1927 р. – 74,1 %; у ревізійних комісіях сільрад у 1926 р. безпартійні 

складали 94,1 %, 1927 р. – 92,3 % (показники по СРСР: 1926 р. – 91,9 %, 

1927 р. – 89,4 %) [277, c. 13].  
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У роки непу робота партійних осередків у колгоспах (комунах та 

артілях) вважалася пріоритетною [386, c. 41]. Проте кількість партійних 

осередків залишалася незначною, у 1927 р. – 1 979 [669, c. 183]. На початку 

1928 р. Л. Каганович вимагав мобілізувати парторганізацію та привести її у 

бойову готовність. Напередодні штурму сільського господарства було 

розпочато так звану “раціоналізацію партапарату”. 12 квітня 1929 р. 

ЦК ВКП(б) ухвалив постанову “Про партроботу в радгоспах” і “Про 

зміцнення кадрів колгоспних працівників” [805, c. 609]. На ХVІ конференції 

ВКП(б) було вирішено провести другу генеральну чистку всіх партійних 

організацій. 1 липня 1929 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову “Про сільські 

районні парторганізації” і “Про роботу радпартшкіл” [810, c. 535; 610]. 

У 1930 р. було розпочато перебудову окремих сільських парторганізацій за 

виробничим принципом, проте їх кількість коливалася в межах 3 тисяч 

територіальних партосередків. У лютому 1931 р. після прийняття ЦК ВКП(б) 

“Положення про осередок ВКП(б) в колгоспах” така “перебудова” стала 

обов’язковою, але кількість зростала повільно [668, c. 139]. Частка 

партосередків у колгоспах не перевищувала 1,5 %. Щоб здійснювати хоча б 

якийсь вплив на українське село почали створюватися міжколгоспні 

осередки. У голодному 1933 р. почалась активна розбудова “нового інституту 

влади” – політвідділів. 

У рамках комплексного дослідження специфіки становлення 

радянських партійно-урядових структур в українському селі актуальним є 

виявлення залежності між проведеними більшовиками виборчими 

кампаніями до сільських рад та реалізацією сталінських кампаній із 

колективізації та хлібозаготівель в УСРР. Джерелами виборчого права в 

УСРР були Конституція 1919 р. та Конституція 1929 р. В основі радянського 

виборчого права був класово-трудовий принцип, суть якого полягала в тому, 

що виборчі права за Конституцією мають лише ті особи, що “добувають 

засоби для існування продуктивною й загальнокорисною працею” [269, c. 48; 

1176, c. 69]. Положення, інструкції про вибори до органів влади, Конституції 



154 
 

УСРР та інші нормативні акти узаконювали поширення дискримінаційних 

практик і заборон при формуванні виборних органів – рад та виконкомів. 

Однією з характерних ознак радянської виборчої системи стало 

запровадження виборів на принципах нерівного непрямого права під час 

відкритого голосування та незагальність виборів. Під час проведення 

виборчої кампанії в УСРР спочатку обирали низові осередки радянської 

влади – міські, селищні та сільські ради. Далі, в порядку черги, обирали на 

відповідні вищі з’їзди рад. Районний з’їзд рад утворювався через вибори 

делегатів від сільських, селищних і міських рад (неокружних центрів). 

Окружний з’їзд складався з представників від районних з’їздів рад і міських 

рад (окружних центрів). Всеукраїнський з’їзд утворювався з представників 

від окружних з’їздів рад і Всемолдавського з’їзду [269, c. 52] (після 1925 р.). 

На ІV Всеукраїнському з’їзді рад представники селянства становили лише 

12,8 % [1315, c. 72; 75].  

Планове та своєчасне проведення виборів до сільських і міських рад, 

з’їздів рад забезпечували виборчі комісії (міські, селищні, сільські, районні, 

окружні, центральні). Центральних виборчих комісій в Україні було дві: одна 

– при ЦВК АМСРР, друга – при ВУЦВК. Перша керувала виборчою 

кампанією на території Автономної Молдавської Республіки, що входила до 

складу УСРР, друга – виборчою кампанією на всій території УСРР і на 

території АМСРР. Їх діяльність узгоджувалася із Центральною Виборчою 

комісією при ЦВК Союзу. До складу виборчих комісій входили 

представники від місцевих рад, виконкомів, професійних спілок, селянських 

організацій (комітету незаможних селян, селянського комітету 

взаємодопомоги). Усього до складу сільських виборчих комісій входило сім 

осіб. У місцевостях компактного проживання національних меншин, не 

об’єднаних у національні ради, до них входили представники, обрані 

відповідними виконавчими комітетами або радами. Допоміжні підкомісії 

утворювалися переважно у містах та селищах [281, c. 28–29]. Їхню роботу 

здебільшого регламентували інструкції про вибори до рад. Після створення 
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комісій увагу насамперед приділяли “позбавленцям” (так називали 

у досліджуваний період громадян, позбавлених виборчих прав). Задіяним 

в організації виборів громадянам видавали відповідну інструкцію з 

детальним перерахуванням осіб, котрі не мали права брати участь у виборах. 

Таких осіб брали на статистичний облік та заносили до персонального списку 

осіб, позбавлених виборчих прав (форма №3) [281, c. 42].  

Наприкінці лютого 1920 р. ВУЦВК у своїй інструкції “Про порядок 

виборів у волосні і сільські Ради” зобов’язав виборчі комісії посилити роботу 

щодо недопущення до участі у виборах осіб, які не мають на це права згідно 

з Конституцією [1116, c. 77]. Тим особам, котрі перебували в інших 

політичних партіях, пропонувалося їх залишити, визнавши правоту 

більшовизму. У жовтні 1921 р. ВУЦВК УСРР прийняв новий закон про 

виборчі права громадян, згідно з яким права голосу позбавлялись особи, що 

займалися торгівлею, орендою, промислами та ін. У вересні 1924 р. ВУЦВК і 

Раднарком УСРР затвердили положення “Про виборчі права громадян та 

порядок проведення виборів”, у якому збільшили перелік осіб, що мали 

право голосу й були позбавлені його. Аналогічне положення було у 1925 р. 

“Інструкція про вибори до рад” від 28 вересня 1926 р. затверджувала 

вичерпний перелік осіб, позбавлених права голосу, стаючи більш жорсткою, 

ніж попередні [274, c. 29; 34–35]. Сільрадам у виявленні нових осіб, 

позбавлених виборчих прав, мали допомагати всі державні та недержавні 

органи, які володіли відомостями про осіб. Наслідком застосування положень 

цієї інструкції, зокрема на селі, стало те, що до виборів не допустили не лише 

заможних селян, але й середняків, подекуди навіть бідняків. Серед 

позбавлених виборчих прав траплялися “селяни, що між собою обмінялися 

худобою і потрапили у категорію професіоналів-торгівців, особи старші 55–

60 років, особи, котрі відлучалися за межі свого населеного пункту на 

заробітки, сільські вчителі за те, що “живуть на квартирі священика”, “діти 

священиків” [452, c. 73].  
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Відповідно до Інструкції про проведення статистичного обліку 

перебігу та наслідків виборчої кампанії 1926–1927 рр. (Форма 3, 4) “за 15 

днів до виборів на видних місцях вивішувалися списки позбавлених 

виборчого права громадян” [272, c. 119]. Такі списки ще називали “чорними”, 

на відміну від “червоних”. Часто до “чорних” списків вносили дані громадян 

довільно, біля прізвищ дописували характеристики на зразок “донька 

експлуататора”, “син експлуататора”, “бувший волосний староста”, 

“псаломщик”, “маклер”, аналогічні записи робили й біля імен дружин 

згаданих осіб [114, арк. 1; 16; 18]. Повернути свої права особи могли “в 

окремих випадках особливими постановами президій центральних 

виконавчих комітетів союзних республік” [274, c. 37]. 

У 1924–1925 рр. селян звинуватили у бойкоті виборів та перевиборів 

(кількість учасників виборів могла становити від 7 до 10 % від загальної 

кількості виборців). Було прийнято рішення про перевибори там, де відсоток 

виборців не досяг 35, або там, де були скарги селян на порушення 

закону [306, c. 4]. У 1925 р. найактивніше голосували виборці Подільської 

губернії, усього проголосувало 54,6 % [708, c. 385]. У 1925 р. участь 

у перших виборах брали близько 35 % виборців, у других (після касації) – 

44,2 % [289, c. XXV]. В УСРР було проведено касацію виборів більше 

1 200 сільрад (приблизно 12 % усіх сільрад) [687, c. 18]. За допомогою 

виборів до рад, особливо перевиборів, влада намагалася змінити склад рад на 

свою користь. У 1926 р. у виборах взяли участь вже 54 %, найбільшу 

динаміку показали одноосібники (у статистичних звітах їх ідентифікували як 

сільські господарі; господарі-хлібороби). Серед українців, які голосували, 

95,4 % належали до соціальної групи “сільські господарі” (господарі-

хлібороби), батраків було приблизно 0,2 %. Найнижчою активність на 

виборах була в Старобільській окрузі (47,3 %), найвищою – в Артемівській 

(62,9 %) [289, c. ХVІ; XXV]. Часто активність селян виявлялася не через 

участь у виборах до сільських рад, а через зібрання безпартійних 

конференцій. Найбільшу активність на безпартійних конференціях виявляли 
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селяни від 31 до 41 р. Чоловіки похилого віку переважно займали позицію 

“спостерігачів”, жінки були лише “глядачами”. У 1925 р. безпартійні 

селянські конференції часто розпочинали з прохання: “вийти членам КНС та 

ЛКСМУ” [506, c. 36–37]. 

У 1926 р. виборче право в УСРР мали 11 377 тис. осіб [277, c. 7] (за 

іншими джерелами кількість виборців сягала 13 261 тис. осіб [110, арк. 292]), 

прийшли на вибори лише 6 142 тис. (за іншими джерелами – 7 144 тис. осіб). 

Середній показник відсотка активності коливався в межах 53–54 %. У 1927 р. 

в УСРР виборче право мали 11 543 тис. осіб (відносні показники), прийшли 

на вибори – 5 951 тис. осіб, відсоток активності зменшився до 51,5 %. 

У показниках 1927 р. різниця між кількістю виборців та тими, що прийшли 

на виборчі дільниці, коливається в межах 27 тис. осіб [278, c. 36–37]. У СРСР 

середній показник активності коливався в межах 48,5 % [277, c. 7]. В УСРР 

у 1929 р. виборців на селі було 11 691 тис., на вибори в 1929 р. прийшли 

7 552 тис. осіб. Активність виборців становила у 1929 р. – 64,6 %. В УСРР 

у 1929 р. порівняно із виборами 1927 р. кількість виборчих дільниць було 

збільшено на 10 тисяч. Це найбільша кількість серед республік, що входили 

до складу СРСР (додаток Г). Активність різних соціальних груп у сільській 

місцевості коливалась суттєво. У 1927 р. в УСРР вчителі, лікарі, агрономи 

дали досить низький відсоток активності (43,7 %), у СРСР цей відсоток досяг 

72,8 %. Проте за іншими джерелами відсоток активності лікарів, вчителів, 

агрономів в УСРР у 1927 р. перевищував показник 70 %. Отже, швидше 

за все, у цьому випадку маємо недооблік цієї категорії населення через 

різницю вихідних даних. 

Аналіз статистичних матеріалів щодо сільських “позбавленців” 

враховував: кількість сільрад, які надали інформацію у відповідні служби, 

категорії сільського населення, роки виборів. Під час виборчої кампанії 

1924/1925 р. (вересень–грудень 1924 р. – вибори, січень–травень 1925 р. – 

перевибори) позбавленців на селі було приблизно 1,5 % від усієї кількості 

осіб [306, c. 42]. У 1925/1926 р. в УСРР разом із Молд. АСРР функціонувало 
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10 366 (за іншими джерелами – 9 731) сільрад, показник позбавлених 

виборчих прав був 165 885 осіб [289, c. 16–17]. Частка позбавлених виборчих 

прав в УССР у 1926 р. складала 1,4 %, в СРСР – 1,2 %  [278, c. 9]. За іншими 

джерелами, частка позбавлених виборчих прав в УСРР досягала 2,1 % [110, 

арк. 292], показник 1,4 % був характерним для виборів до сільрад [289, 

c. ХІV]. У виборчій кампанії до сільрад у 1925/1926 р. взяли участь 

5 141 977 осіб, 169 245 осіб були позбавлені виборчих прав [110, арк. 292]. 

У 1925 р. найбільша кількість позбавлених виборчих прав була у Полтавській 

губернії – 6,45 %, найменша – у Донецькій 2,6 % [708, c. 385]. В середньому 

на одну сільраду було 16 “позбавленців”. Найбільше серед позбавлених 

виборчих прав на селі (52,2 %) було за те, що особи живуть з нетрудових 

доходів [289, c. ХІV]. У 1927 р. в УСРР частка позбавлених виборчих прав 

громадян збільшилася до 4,6 %; в СРСР – до 3,5 %. Середній показник 

збільшення в СРСР становив 2,3 %, в УСРР – 3,2 % [277, c. 9]. Найбільше 

“позбавленців” було у віковій групі 40 і більше років, за нею йшла вікова 

група 30–39 р. [289, c. 16–17]. У 1929 р. в УСРР інформацію подали 

10 947 сільрад із загальної кількості 11 034. Після відповідних розглядів було 

позбавлено виборчих прав 552 211 осіб, частка позбавленців склала 4,5 

(4,6 %) (середній показник по шести республіках становив 4,1 %) [278, c. 11; 

64]. Якщо порівнювати показники по сільрадах УСРР 1929 р. із 1927 р., то 

можна відзначити, що у 1927 р. було подано на позбавлення менше на 

142 637 осіб, ніж у 1929 р. Середній показник “сільських позбавленців” 

у шести республіках становив 3,6 %, в УСРР – 4,5 % (додаток Д).  

В окремих населених пунктах громадяни, позбавлені виборчих прав, 

могли складати від 15 до 40 % населення [605, c. 179]. В УСРР найбільше 

“позбавленців” було серед євреїв – приблизно 29 % [863, c. 101] (основною 

причиною була участь євреїв у сфері вільної торгівлі). Відсоток позбавленців 

у польських, німецьких, чеських національних радах у 1925/1926 р. 

коливався в межах 11 тис. осіб із загальної кількості 287 859 осіб та становив 

2,0 % [110, арк. 332]. Окремо варто звернути увагу на показник, що дозволяє 
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побачити зростання кількості засуджених мешканців сіл УСРР. Порівняно із 

1927 р., у 1929 р. цей показник зріс на 9 969 осіб і становив 7,7 %. Фактично 

за два роки близько 10 тисяч жителів сільської місцевості УСРР було 

засуджено на різні терміни ув’язнення. У РСФРР цей показник, навпаки, 

зменшився з 60 800 до 49 727 осіб і становив у 1929 р. – 2,9 %. Частка 

засуджених сільських мешканців в УСРР була найвищою серед шести 

республік СРСР. У 1925 та 1926 р. засуджених позбавленців було 15 943 

особи, українці порівняно з іншими національностями становили 89 % 

засуджених [289, c. 20–21].  

Громадяни, котрих вилучили із виборчого процесу, тисячами 

надсилали заяви у виконкоми із проханням поновити їх у виборчих правах. 

До 1927 р. “членами колективів могли бути всі громадяни, не позбавлені прав 

за Конституцією УСРР”. Відповідно до Постанови НКЮ від 1 серпня 1927 р. 

членами сільськогосподарських колективів могли бути всі громадяни, які 

“провадять сільське господарство, незалежно від того, чи мають вони виборчі 

до Рад права, чи позбавлені цих прав”. Проте громадяни, позбавлені 

виборчих прав, не могли обиратися до органів управління та контролю 

колективних організацій. Відповідно до згаданої Постанови та затвердженого 

Наркомземом 13 серпня 1926 р. “нормального статуту трудової 

сільськогосподарської комуни”, особи, позбавлені виборчих прав, не мали 

права бути в числі засновників комуни та бути обраними до органів 

управління [838, c. 41]. Позбавлені виборчих прав могли бути членами 

споживчої та сільськогосподарської кооперації, але відповідно до постанови 

ЦВК і РНК СРСР від 14 січня 1928 р. не могли бути обраними до складу 

керівних органів [373, c. 34–35]. Позбавлені права голосу могли брати участь 

у зборах земгромади, але тільки з дорадчим голосом [568, c. 32].  

Селяни, позбавлені виборчих прав, мали переконати радянські органи 

влади, що протягом не менше п’яти років жили з продуктивної і громадсько-

корисної праці, а також довести лояльність до нової влади [117, арк. 2–7; 114, 

арк. 1–5]. Коли особу було позбавлено прав відповідно до судового вироку, 
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особа мала чекати закінчення терміну вироку [568, c. 32]. Виборчі комісії, 

отримавши скаргу, повинні були протягом трьох днів переслати її зі своїм 

висновком до вищої виборчої комісії [281, c. 32–33]. Виявлення та облік осіб, 

позбавлених виборчих прав, у 1929 р. було названо “однією із форм класової 

боротьби проти намагань куркульсько-непманських елементів потрапити до 

рад”. У 1929 р. “лояльність” потрібно було доводити ставленням до 

хлібозаготівель, державних позик та інших заходів влади. Кількість 

“позбавленців” у 1929 р. збільшилася на 534 335 осіб порівняно із 1927 р. 

Радянські органи влади пояснювали зростання кількості “позбавленців” 

у 1929 р. їх недообліком у 1927 р. та змінами у виборчій інструкції. 

Порівняння виборів 1927 р. та 1929 р. із виборами 1925 р. засвідчує, що 

структура позбавленців майже не змінилася [289, c. 16–17]. Питома частка 

окремих категорій позбавленців у СРСР та УСРР (1929, 1927 рр.) виглядала 

так: особи, що використовують найману працю з метою отримання прибутків 

у СРСР в 1929 р., – 10,5 %, 1927 р. – 11,1 %, УСРР 1929 р. – 11,4 %, 1927 р. – 

10,8 %; особи, що живуть на нетрудові доходи СРСР, 1929 р. – 5,3 %, 1927 р. 

– 5,0 %, УСРР 1929 р. – 5,3 %, 1927 р. – 5,2 %; торгівці і посередники в СРСР 

1929 р. – 15,3 %, 1927 р. – 18,5 %, УСРР 1929 р. – 14,5 %, 1927 р. – 15,2 %; 

служителі релігійних культів, монахи в СРСР 1929 р. – 9,3 %, 1927 р. – 

10,2 %, УСРР 1929 р. – 8,1 %, 1927 р. – 9,7 %; колишні агенти поліції та ін. в 

СРСР 1929 р. – 6,5 %, 1927 р. – 7,4 %, УСРР 1929 р. – 6,9 %, 1927 р. – 7,1 %; 

засуджені в СРСР 1929 р. – 3,9 %, 1927 р. – 4,8 %, УСРР 1929 р. – 7,7 %, 

1927 р. – 5,8 %; члени родин у віці від 18 р., котрі знаходяться на утриманні 

позбавлених виборчих прав в СРСР, 1929 р. – 47,0 %, 1927 р. – 40,0 %, УСРР 

1929 р. – 43,9 %, 1927 р. – 44,1 % [278, c. 39]. Найбільше громадян, 

позбавлених виборчих прав, було серед утриманців, торговців та 

посередників, служителів релігійних культів, монахів, колишніх агентів 

поліції (додаток Е).  

У 1928 та 1929 рр. у зв’язку із великою кількістю позбавленців було 

дозволено голосувати селянам-хліборобам, які використовували у своєму 
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господарстві найману працю, але не більше одного постійного робітника за 

особливих обставин (хвороба, мобілізація та ін.), також тим хліборобам, 

котрі наймали під час жнив на короткий період не більше двох робітників. 

Було дозволено голосувати членам селянських трудових господарств, які 

використовували не більше одного постійного найманого робітника, коли 

окремі особи, що входили до складу цього господарства, працювали 

у наймах; кустарям і ремісникам, котрі вели трудове господарство, не 

використовуючи найманої сили, мали не більше двох учнів, продавали 

продукти, не відкриваючи спеціальних торговельних підприємств, а зі своєї 

господи, з долу, з рук, лотків та ін. [281, c. 24–25]. 

Складаючи списки виборців, записували мешканців одного двору, 

вказуючи національність, партійність і соціальний стан [273, c. 4]. 

Громадяни, яких включали до списків осіб, що мають виборчі права, 

отримували виборчі картки, які здавали після прибуття на виборчі збори. 

Уповноважений від відповідної виборчої комісії встановлював наявність 

кворуму (для першого разу на виборах мали бути присутніми не менше 45 % 

від загального числа виборців, якщо кворуму не було, збори переносили на 

один з найближчих днів. Другі виборчі збори відбувалися при наявності 

третини виборців) [269, c. 51]. Після того, як збори визнавали законними, 

обирали президію в складі трьох членів (від цих людей часто залежав 

кінцевий результат виборів). Вибори відбувались відкритим голосуванням 

через піднімання рук. Обраною вважали особу, котра одержала більше 

голосів порівняно з іншими кандидатами. Виборча комісія затверджувала 

правильність виборів. “Інструкція про вибори до рад”, затверджена 

Постановою ВЦВК і РНК УСРР від 18 грудня 1926 р., дозволяла 

“користування з праці учнів понад зазначеної норми за розверсткою 

Народного Комісаріату Праці, Народного Комісаріату Освіти, їх місцевих 

органів” [272, c. 23]. Школярів долучали до заповнення виборчих карток, 

виготовлення агітаційних гасел, плакатів, роботи з батьками. Школярі, навіть 

не маючи права голосу, часто приносили виборчі картки за всіх членів 
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родини. В середньому, на дільниці право голосу мали приблизно 1 500 осіб, 

карток здавали в межах 600, на збори приходили 150–200 осіб, серед них 

були і школярі, які приносили картки [306, c. 83]. Коли починалась посівна 

кампанія, на вибори найчастіше приходив лише один представник від двору. 

Виборців могли скликати 2–3 рази, не випускаючи з приміщення допоки 

повністю не закінчиться голосування.  

Інтерес для селян становили хіба що вибори до сільських рад. 

Відповідно до виборчих інструкцій ЦВК СРСР та ВУЦВКу в 1926 р. сільські 

ради обиралися громадянами, що перебували на цій території, мали виборчі 

права з розрахунку: 1 депутат на кожних 100 осіб усієї людності, один 

депутат на кожних 20 виборців від робітників фабрик, заводів, радянських 

господарств, промислових підприємств, військових частин Червоної армії і 

флоту [274, c. 23]. Аналогічними були директивні матеріали 1928 р. [274, 

c. 37]. Сільські виборчі комісії утворювалися із семи осіб: голови (його 

призначав виконком), двох представників від сільради, по одному від 

профспілок, комсомольської організації, делегатських зібрань селянок 

і селянських організацій (спілки взаємодопомоги, комітету незаможних селян 

тощо) [274, c. 32]. В УСРР боротьба на місцевих виборах до сільрад йшла 

переважно по лінії “біднота–середняки”. Антагонізм між комнезамами 

(переважно біднотою) та одноосібниками (переважно самодостатніми 

господарями, господарями-хліборобами) проявлявся на виборах через 

боротьбу за місця, “провалювання кандидатур один одного”. Інколи 

середнякам вдавалось домовлятись. Наприклад, у Черкаській окрузі 

Київської губернії частку середняків у складі сільрад незаможники 

дозволили підняти з 15 % до 40 % [306, c. 31–32]. Після активізації гасла 

“середняка у ради” незаможники часто саботували вибори, апелюючи до 

влади: “нехай пролізуть куркулі, тоді влада буде знати, як із ними 

працювати”. Члени КНС інколи організовано приносили свої членські 

картки, вважаючи, що їх розформовують. Одноосібники у відповідь 
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пропонували незаможникам “сідати за паркан, бо їх час пройшов” і “пасха 

настала” [306, c. 87; 114, арк. 1–2; 231; арк. 173].  

Пріоритетного значення влада надавала агітаційно-роз’яснювальній 

роботі під час підготовки та проведення виборів. У багатьох округах було 

створено спеціальні групи відповідальних кореспондентів, запроваджено 

змагання з висвітлення перебігу виборчої кампанії, підготовлено агітаційні 

фільми про боротьбу з куркулями, у села виїздили пересувні театри з 

відповідним репертуаром. Були задіяні й фізкультурні організації. Так, лижні 

пробіги могли охоплювати 50 сіл за один пробіг, а участь у них брали до 

750 осіб. Проте вибори до сільських рад проходили досить складно. Були 

зафіксовані випадки, коли після виборів кількість комуністів у сільрадах 

зменшувалась, виставляли кандидатури колишніх поміщиків, селяни 

подавали альтернативні списки, що не пройшли попередніх узгоджень із 

представниками влади, до рад потрапляли молоді люди, яким не було 

18 років. У Могилівській окрузі заможні селяни виступили проти батраків, 

мотивуючи тим, що не потрібно обирати бідняків, вони – погані господарі 

і зроблять інших злидарями. Масовий характер мали випадки анулювань 

результатів виборів після скарг батраків, що писалися з приводу потрапляння 

до рад “куркулів” або “позбавленців”. Виключати зі складів сільських рад 

окремих її членів можна було за постановою сільради, що також часто 

робилося [63, арк. 29]. У бюлетені ЦВК № 2 для сільрад особливу увагу 

звертали на точний облік молоді 18–19 років, жінок і молодих дівчат, щоб 

уникнути втрати голосів, зокрема через їх недооблік. 

Одним із основних завдань керівництва більшовицької партії було 

якнайширше залучення батраків до виборів та участі в їх підготовці. Саме 

батраки найлояльніше ставилися до нової влади, сподіваючись поліпшити 

своє матеріальне становище та соціальний статус. Для кращої організації 

бідноти проводили роз’яснювальні зібрання, конференції, з’їзди. Влада 

активізувала діяльність комітетів незаможного селянства. Головною опорою 

партії і радянської влади на селі мали бути саме бідняцько-батрацькі 
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маси [278, c. 18–27; 114, арк. 1]. Проте частка батраків, як і батраків членів 

партії в УСРР, була незначною, їх статус на селі був низьким, це не 

дозволяло більшовикам в повній мірі розраховувати на них. Окремо велася 

робота з середняками, намагаючись об’єднати їх з батраками та бідняками, 

проте часто вплив середняків (господарів-хліборобів) вивлявся вирішальним 

в остаточному ухваленні рішень. Тому частими були випадки, коли 

середняків взагалі не включали в списки до складу нових рад, наприклад, 

у Дніпропетровській та Тульчинській округах [677, c. 28]. У 1929 р. 

напередодні виборів почали нищівну боротьбу з “куркулями” як з протесним 

електоратом, “ідейними провідниками та вірними соратниками усіх 

куркульсько-антирадянських елементів села” вважали духовенство [278, 

c. 31]. У 1929 р. більшовикам вдалось остаточно взяти під свій контроль хід 

виборчої кампанії. Мешканці сіл нерідко йшли голосувати організовано 

з прапорами, музикою, революційними піснями (Маріупільська округа). 

В Одеській окрузі між селами було влаштовано змагання на “краще 

проведення виборчої кампанії”. Як правило, день виборів, перевиборів до рад 

оголошувався вихідним або революційним святом, яке відробляли у перший 

день Великодніх свят. У селах організовували на цей день ясла, де за дітьми 

дивилися старші школярі, що дозволяло підняти відсоток участі жінок 

у голосуванні. Передвиборчі збори проводилися (через відсутність клубів) 

у церквах (“Іконостас затягували червоною матерією, кругом розвішували 

портрети вождів та гасла” [278, c. 32]). Попри серйозну підготовку виборчої 

кампанії, були села, де явка становила менше 40 % виборців. Найменш 

активних селян збирали на термінові зібрання, де уповноважені особи 

погрожували штрафами, доганами, були зафіксовані випадки побиття селян. 

Інколи повістки виписувалися на померлих селян; уповноважені складали 

свої власні списки, анулюючи ті, за які голосували на зібраннях місцеві 

мешканці. У 1929 р. з метою контролю виборів на місцях в УСРР було 

направлено працівників центральних органів влади, робітників-комуністів та 

інших активістів з РСФРР. Середня кількість відряджених до України 
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становила від 31 до 100 осіб на округу [278, c. 11]. Виборчі та перевиборчі 

кампанії сільрад КП(б)У корелювала із завданнями суцільної колективізації.  

Формування лояльно налаштованих до більшовиків сільських рад 

у 1920-х рр. було пріоритетним завданням влади. Станом на 1 січня 1924 р. 

в УСРР було зареєстровано 9 287 сільрад, у 1926 р. їх кількість зросла до 

10 366, у 1929 рр. – коливалася в межах 11 тисяч.  

У серпні 1921 р. при Народному комісаріаті освіти було утворено Раду 

національних меншин [1022, c. 33]. У квітні 1924 р. постановою президії 

ВУЦВК ліквідовувався Відділ національних меншостей при НКВС УСРР 

і створювалася Центральна комісія у справах національних меншин при 

ВУЦВК. Найбільш інтенсивно процес створення національних сільських 

і селищних рад в УСРР відбувався протягом 1924–1927 рр.  

Протягом 1925–1926 рр. в УСРР функціонувало 10 366 сільрад, із них – 

9 613 українських сільрад (позбавлених виборчих прав було 145 205 осіб), 

219 – німецьких (позбавлених виборчих прав – 2 027), 210 – російських 

(позбавлених виборчих прав – 3 309), 116 – польських (позбавлених 

виборчих прав – 385), 66 – єврейських (позбавлених виборчих прав – 12 933), 

55 – молдавських (позбавлених виборчих прав – 766), 40 – болгарських 

(позбавлених виборчих прав – 420), 29 – грецьких (позбавлених виборчих 

прав – 693), 12 – чеських (позбавлених виборчих прав – 88), 3 – албанських 

(позбавлених виборчих прав – 22), 2 – білоруських (позбавлених виборчих 

прав – 32), 1 – шведська (позбавлених виборчих прав – 5) [289, c. 16–17]. 

Динаміка росту національних сільрад була такою: у 1925 р. було 232 

національні сільради, у 1926 р. – 648 (753), у 1927 р. – 872. 1 лютого 1926 р. 

Секретаріат ЦК КП(б)У прийняв постанову “Про додатковий список 

мобілізованих для проведення виборчої кампанії в ради у селах і районах, де 

проживають євреї, поляки, німці та інші національності”. З метою 

ознайомлення нацменшин із роботою уряду та місцевих органів влади на 

мови нацменшин переклали виборче законодавство, базові інструкції, 

виборчі гасла. Було здійснено переклади понад двадцятьма мовами. 
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Запроваджено окремі національні дільниці, що дозволило збільшити 

чисельність виборців та проконтролювати національні меншини [110, 

арк. 332]. У 1927 р. роботу з виділення національних сільських рад 

керівництво країни вважало майже повністю завершеною.  

Сільради скликали не рідше одного разу на місяць, у перервах між 

засіданнями поточну роботу виконувала президія сільради. Президію 

обирали у складі трьох членів: голови, заступника, секретаря. У селах, де 

населення перевищувало 5 тис. осіб, кількість членів президії сільрад після 

відповідної постанови райвиконкому могла зростати до дев’яти осіб. 

Президію утворювали в сільрадах, де кількість членів ради була не меншою, 

ніж вісім, в іншому випадку обирали тільки голову і секретаря сільради (тоді 

функції президії виконував пленум сільської ради) [269, c. 90–91]. За чинним 

законодавством до складу президії сільради, а також на посаду секретаря 

сільради можна було обрати громадянина, що перебував під судом за 

арт. 70 КК (хуліганство), але не був позбавлений виборчих прав. Членами 

сільрад обирали громадян УСРР незалежно від того, де вони живуть, аби 

тільки вони мали виборчі права, інколи траплялося так, що обирали членом 

сільради особу, що вже була членом іншої сільради [1073, c. 16–17; 100]. 

Після 1927 р. сільради почали засідати двічі на місяць, а там, де була 

президія, один раз на тиждень [412, c. 46]. Часто виносили рішення не після 

загальних зборів, а в наказовому порядку, переважно з району [306, c. 54].  

Слабкість сільрад до 1927 р. полягала у низькій матеріальній базі, 

відсутності самостійних бюджетів (самостійні бюджети мали приблизно 3 % 

сільрад). Пасивність сільрад і частково райвиконкомів пояснювалася 

наявністю земельних громад, які користувалися авторитетом на селі. 

На найвищому рівні навіть пропонувалося зробити сільради органами 

управління земельних товариств. Частина селян вважала, що в сільрадах 

можуть тільки “лазити по скринях” і “пустодзвонити” [412, c. 49]. Частина 

членів сільрад вважала, що закон – це можливість зведення особистих 

рахунків. Голова сільради отримував у межах 13 крб. 53 коп., проте ця робота 
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потребувала багато часу. Більшість селян намагалися уникати роботи 

в сільрадах, звідси часті домовленості у 1920-х рр. між середняками 

і бідняками на виборах. Для того, щоб провести необхідну кандидатуру, 

селяни могли голосувати декілька разів та декілька днів [306, c. 85]. 

До 1927 р. низова радянська одиниця (сільрада) існувала номінально та 

фактично була пунктом, що виконував доручення різних адміністративних 

і судових органів. Існувало багато “паперових сільрад”, як і “паперових 

колгоспів”, ради функціонували разом із традиційними органами 

самоврядування – сходами (сільськими, волосними).  

У 1927 р. на Х Всеукраїнському з’їзді Рад особливу увагу надавали 

переглядові чинних положень про місцеві органи влади [269, c. 20–21]. Після 

1927 р. працівники сільрад переважно були зайняті збиранням 

сільгоспподатку, веденням облікових документів, видачами посвідчень, 

листуванням з вищими інстанціями, збиранням страхових внесків, 

організацією пожежних дружин, дрібним ремонтом доріг тощо. На думки 

секретарів сільрад щодо складності роботи можна натрапити на сторінках 

журналу “Червоне село”. Так, секретар Скелюватської сільради на 

Мелітопільщині Потап розповідав, що за місяць з райвиконкому отримав 200 

паперів, приблизно 7 на добу, третина з них належала “до неухильного 

виконання”, потрібно було провести щонайменше 2 засідання сільради, 7–

8 засідань комісій, видати не менше 60 довідок, за невиконання карали 

доганою” [573, c. 18]; секретар Новосвітлівської сільради на Луганщині 

І. Мишолов писав про “паперову зливу, що без кінця ллється з-під 

друкарської машинки райвиконкому, називаючи надіслані обіжники – 

батогом сільрад” [475, c. 19]; секретар Михайлівської сільради на 

Білоцерківщині П. Коцюба скаржився, що “хоч він і має 2–3 дес. землі й хату, 

але для обробітку тих 2-х десятин повинен найняти робітника” [449, c. 15]. 

Від голів сільрад вимагали, щоб ті першими вносили податки, у разі відмови 

з ними обіцяли поводитися як із державними злочинцями [107, арк. 48]. 
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Взаємодія між районним керівництвом та сільрадами часто зводилася 

до директивних вказівок керівництва та покарання представників місцевих 

органів влади. До членів сільрад, які не виконували вказівок з центру, 

райвиконкоми та їх президії, окрвиконкоми та їх президії, РНК і ВУЦВК 

застосовували заходи дисциплінарного впливу (зауваження, докір, 

попередження, догана, сувора вимова, переміщення на іншу посаду, 

звільнення) [1073, c. 21]. Окремі партійці з міста характеризували ситуацію 

так: “Тут згниєш, тут яма, а ще приїдуть з міста, то так підтримають, що 

подітися немає куди”. Деякі секретарі сільрад скаржилися на те, що селяни 

ставляться до сільрад зневажливо, зокрема “засмічують приміщення сільради 

недопалками” [384, c. 15]. Частина селян ставилася до сільрад як до місця, де 

зобов’язані видати довідку. Авторитетом на селі протягом 1920-х рр. 

користувалися земельні громади. Партійні керівники розкритикували 

положення про земельні громади, в якому із 11 пунктів, у 8 перераховувалися 

завдання для сільрад, які починалися словами “доглянути, допомогти, брати 

участь”, на думку очільників, “сільради відносно цих завдань не виступали 

організаторами господарювання на селі” [12, арк. 476; 479]. Отож, сільські 

ради не виконували найважливішого для більшовиків завдання – розколоти 

селянство за майновою ознакою.  

Однак варто зауважити, що статус сільрад як адміністративних установ 

суттєво підвищився за рахунок можливості розв’язання чималої частини 

земельних суперечок (Інструкція НКЗемсправ і НКЮстиції від 3 вересня 

1927 р. № 1806). До сільрад з проханням розпочати земельно-судову справу 

могли зверталися з позовними заявами не лише громадяни, але й прокурор 

земельних органів [367, c. 5]. “Положення про сільські Ради” (прийняте 

ВУЦВК 12 жовтня 1927 р.) значно розширило права сільрад у галузі 

землекористування та землеустрою, віднесло до їх компетенції розгляд 

суперечок між трудовими землеробськими господарствами та їх членами, що 

раніше вирішувалися судово-земельними комісіями і судами. Сільради 

дозволяли обмін земельними ділянками, давали висновки на оцінку будівель 
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і господарчих покращень” [301, c. 18–19]. Вони мали вирішувати 

надзвичайно важливе питання для селян – про поділ трудових рільничих 

господарств (дворів) [367, c. 6], адже дроблення селянських господарств 

у 1928 р. набуло масового характеру, оскільки допомагало зменшити 

податковий тягар. Відповідно до згаданого положення сільрадам юридично 

підпорядкували земельні громади, сільради часто виносили власні рішення 

наперекір земельним громадам [819, c. 68; 20, арк. 80]. Сільрада могла 

об’єднувати до 7 земельних громад і більше [1073, c. 212]. Сільради на 

підставі статутів на звичайних засіданнях реєстрували всі громадські 

організації, що існували на їхній території, зокрема сільські комітети 

незаможних селян, товариства взаємодопомоги. Статут земгромади 

реєстрував РВК, сільрада давала висновок [373, c. 34–35]. Також вони мали 

право вживати заходи адміністративного впливу за невиконання 

обов’язкових постанов, що їх видали окрвиконкоми або райвиконкоми 

(зокрема, громадську догану, штраф, примусові роботи без позбавлення волі 

не більше як на 1 добу та ін.) [1073, c. 37]. В адміністративній галузі сільради 

з січня 1927 р. отримали право видавати постійним мешканцям сіл особові 

посвідчення терміном до 3 років. Особу громадянина на селі могли 

засвідчити члени сільради, сільські виконавці або інші громадяни, яких знали 

в сільраді [401, c. 8]. За постановою ВУЦВК і Раднаркому 28 березня 1928 р. 

“Про організацію примусових робіт без позбавлення волі” сільради також 

організовували примусові роботи [495, c. 10]. Найважливіші питання, що 

були у компетенції сільрад, попередньо обговорювалися на комісіях 

(здебільшого діяли такі комісії: в земельних справах; в адміністративній, 

впорядкування та санітарній; в культурно-освітній та в справі охорони 

материнства й дитинства; у фінансово-господарській; в справі допомоги 

громадським організаціям). До участі в роботі комісій залучали сільську 

інтелігенцію із виборчими правами [269, c. 59]. В УСРР на одну сільраду 

приходилось приблизно 20–24 члени. Середня кількість членів ревізійних 

комісій становила 3,1. Середня кількість сільських мешканців була 2,2 тис., 
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отож, на одного члена селищної ради в середньому приходилося 

94 мешканці [277, c. 11].  

Соціальний склад сільрад у 1926 р. був таким: члени КНС – приблизно 

30 %, середняки – приблизно 45 %, робітники та наймити – майже 4 %, інші 

групи (службовці, інтелігенція) – в межах 12 %. У 1926 р. порівняно із 

1925 р. зменшилася частка членів ЛКСМУ у складі сільрад з 4 % до 3,1 % 

(3,0 %) та жінок з 14,0 % у 1925 р. до 9,2 % у 1926 р. За віковим складом 

найбільше було обрано осіб віком від 30 до 39 років (43,6 %). Неписьменних 

голів українських сільрад у 1925–1926 рр. із 10 057 осіб було лише 40 (0,4 %), 

проте цей показник є суб’єктивним, зокрема через відсутність чітких 

критеріїв письменності. Частка неписьменних членів сільрад коливався 

в межах 6 %. Серед голів українських сільрад частка сільських господарів 

коливався у межах 87 %. Частка голів обраних утретє була значною – 45,5 %. 

У 1925–1926 рр. відбулося оновлення сільрад, 59,2 % були обрані 

вперше [289, c. ХVІІ; XXV–XXVIІ; 28–29]. У складі сільрад у 1927 р. майже 

не було батраків (їх загальна кількість в Україні – найменша у СРСР). 

Це може слугувати частковим підтвердженням, що Україна була найменш 

розшарованою республікою зі значною кількістю середняцьких господарств. 

У складі сільрад мало було й червоноармійців, у 1927 р. приблизно 0,2 % 

[277, c. 12]. Серед голів сільрад у 1926 р. частка селян складала – 86,5 %, 

у 1927 р. – 93,9 %; робітників у 1926 р. – 2,9 %, у 1927 р. – 1,9 %; батраків 

у 1926 р. – відомостей немає, у 1927 р. – 0,4 %; кустарів та ремісників 

у 1926 р. – не було, у 1927 р. – 0,3 %; вчителів, лікарів, агрономів у 1926 р. – 

0,3 %, у 1927 р. – 0,1 %. З усіх республік СРСР в УСРР була найменша 

кількість робітників, яких обрали головами сільрад. Соціальне становище 

членів ревізійних комісій виглядало так: селян у 1926 р. – 81,4 %, у 1927 р. – 

79,1 %; робітників 1926 р. – 2,3 %, 1927 р. – 2,1 %; батраків у 1926 р. – 

відомостей немає, 1927 р. – 0,14 %; кустарів та ремісників у 1926 р. – не було, 

у 1927 р. – 0,3 %; вчителі, лікарі, агрономи 1926 р. – 8,0 %, 1927 р. – 
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10,8 % [277, c. 12]. Значна чисельність інтелігенції у складі ревізійних 

комісій пояснювалася їхньою письменністю. 

Цікавим є і аналіз сплачуваних сум сільгоспподатку у розрізі 

селянської присутності в сільрадах. Частка новообраних у 1927 р. членів 

сільрад, які сплачували за їдця понад 10 крб., у СРСР виявилася незначною. 

Проте в Україні цей відсоток був досить значним, що могло засвідчувати і 

позитивні результати непу, і високий статус серед селян успішних хазяїв-

господарів. В УСРР був найменшим відсоток звільнених від податку голів 

сільрад, що могло засвідчувати про невелике розшарування серед сільського 

населення республіки. У ревізійних комісіях селян, звільнених від податку, 

було лише 9,8 %, тих, які сплачували понад 10 крб., – 15,1 % [277, c. 13]. 

Звільнені від податку селяни, обрані до волосних і районних з’їздів, 

становили в УСРР найменшу кількість у СРСР – 13,8 % (наприклад, у БСРР – 

26,6 %). Кількість тих, які сплачували понад 10 крб., була найменшою серед 

інших республік (0,6 %). Це можна пояснити й аполітичністю селян, і 

незацікавленістю селян-господарів роботою у волосних і районних з’їздах 

через завантаженість у власних господарствах (додаток Ж). Не менш цікавим 

для аналізу є і матеріал щодо поділу на соціальні групи членів волосних і 

районних виконкомів. В УСРР і БСРР у волосних і районних виконкомах 

селян було найменше серед інших республік (додаток З). 

У 1928 р. М. Калінін неодноразово ретранслював тезу пр2о “оживлення 

рад” [420, c. 3]. Л. Каганович пропонував це гасло втілювати в життя через 

“протиставлення куркульському гаслу про так звану “селянську спілку” [274, 

c. 25]. Якщо в роки непу основним у роботі членів сільрад вважалося 

поліпшення сільського господарства, боротьба з некультурністю, 

прищеплення революційної законності та інше [517, c. 5], то 

з проголошенням кампанії суцільної колективізації на сільради покладалися 

завдання виконати хлібозаготівельні плани, посівні кампанії, мобілізацію 

коштів. З липня 1929 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову “Про 

поширення прав місцевих Рад щодо сприяння виконанню загальнодержавних 
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завдань і планів”, згідно з якою  сільради могли штрафувати у п’ятикратному 

розмірі до вартості хліба, доведеного до кожного двору [265, c. 6]. 

Відповідно до рішень ХІІ Всеукраїнського з’їзду рад, другої сесії ВУЦВК 

сільради були покликані стати бойовими штабами, радами суцільної 

колективізації [477, c. 1–2; 486, с. 7]. Райвиконкоми разом із сільрадами мали 

провадити “найрішучішу боротьбу проти споживацьких настроїв у колгоспах 

(забезпечення колгоспів хлібом нового врожаю не мало впливати на 

державний план хлібозаготівель), виявляти куркульсько-заможні 

господарства” [407, c. 9–11]. На сільради покладали обов’язки 

відповідальних за організацію соцзмагань (наприклад, зобов’язання “замість 

організації одного ТСОЗу, організувати три”, “замість одного колгоспу – 

три”, “замість засіяти 696 га – 1200 га”, організація змагань між селами, 

колгоспами, створення ударних бригад); розповсюдження позик [459, c. 8–9]. 

Часто результати районних перевірок підтверджували, що соцзмагання 

організовувалися “на папері”. Селяни звикали вести наче “подвійне життя”: 

одне для звіту, інше просто, щоб вижити. 

Гаслом роботи сільрад у 1931 р. проголошувалося “Хлібозаготівельній 

роботі – чітке оперативне керівництво від сільрад”. Робота сільрад 

перебудовувалася за принципом виробничих бригад, а керівництво 

сільрадами покладалося на РВК та міськради, яких наділяли правом знімати 

верхівку сільради та розпускати сільради загалом [273, c. 6–7]. І в місті, 

і в селі створювалися депутатські групи. Як правило, вони утворювалися 

всіма сільськими радами на виробничих ділянках у радгоспах, МТС, 

колгоспах, на підприємствах; у селах, де територія сільради збігалася з 

територією колгоспу, утворювали декілька депутатських груп [410, c. 19]), 

організовували маси виборців на практичне здійснення чергових завдань 

соціалістичної перебудови села та проведення господарчо-політичних 

кампаній [392, c. 10]. Протягом 1931–1932 рр. передбачалося провести два 

набори до Всеукраїнських заочних радіокурсів для працівників сільрад, які 

мали охопити 50 тис. осіб за один набір, або 100 тис. слухачів на рік [456, 
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c. 16–17]. У 1933 р. на низові органи радянської влади (диктатури 

пролетаріату) – сільради та райвиконкоми – “покладалася виключна 

відповідальність за успішне завершення боротьби за врожай першого року 

другої п’ятирічки” [372, c. 1]. 

Важливим політичним інструментом легітимації нової влади 

в українському селі 1920-х на початку 1930-х рр. мали стати громадські 

об’єднання господарсько-політичного характеру. М. Журба цілком слушно 

акцентує увагу на тому, що одна частина таких об’єднань мала господарсько-

економічні завдання діяльності (сільськогосподарські кооперації та кредитні 

спілки), а інша – громадсько-політичні (комітети незаможних селян та 

комітети взаємодопомоги) [1342, c. 4; 953, c. 155–156]. 

Діяльність комітетів незаможних селян варто аналізувати відповідно до 

періодів функціонування, і як громадські об’єднання господарсько-

політичного характеру, і як специфічні селянські політичні організації. 

ВУЦВК 9 травня 1920 р. прийняв закон про комітети незаможних селян, 

схвалений ІV Всеукраїнським з’їздом Рад 17 травня 1920 р. 18–22 жовтня 

1920 р. у Харкові відбувся І Всеукраїнський з’їзд комнезамів. Керівництво 

організацією та діяльністю КНС здійснювали Наркомат внутрішніх справ 

і відділи управління виконкомів губернських й повітових рад, які надавали їм 

допомогу. Основними завданнями КНС були: колективний обробіток землі, 

створення прокатних пунктів, вилучення землі у куркулів, збирання 

надлишків хліба, контроль над млинами, розповсюдження агітаційних 

листівок на зразок: “Селяни, дайте нам, голодним червоноармійцям хліба!”, 

“Віддайте лишки свого хліба, чим допоможете нам задушити польських 

панів!”, “Заберіть у заможних селян лишки, 25 % залишіть собі, решту 

віддайте армії!” та ін. [848, с. 7; 96, арк. 40; 48]. Станом на листопад 1920 р. 

було створено 11 тис. комнезамів, які об’єднували понад 1 млн. бідняків 

і середняків [1013, с. 319]. Специфічні функції КНС призвели до 

протистояння на місцях, за 10 місяців 1920 р. було вбито 152 голів сільських 

КНС [687, с. 8]. Стратегічним завданням КНС була організація найбіднішого 
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селянства з метою розшарувати село й боротися з куркулем [269, с. 42]. 

Радянський історик М. Березовчук писав, що “проникливе око незаможних 

було всюди. Так, комітети незаможних селян Катеринославської губернії 

протягом 1921 р. перевірили роботу волосних і сільських рад 

1 996 разів” [1316, с. 439].  

V конференція КП(б)У (17–20 листопада 1920 р.) прийняла резолюцію, 

в якій розшарування українського села розрізняли як першу запоруку успіху 

радянської влади в Україні: “якщо комбіди протягом певного періоду часу 

були необхідні у Великоросії, то далеко необхіднішими були комнезами 

в Україні, в яких потрібно було посилити пропаганду та організувати бідноту 

проти куркулів” [286, с. 91–92]. Всеукраїнські з’їзди КНС (ІІ – 1922 р., ІІІ – 

1923 р., ІV – 1924 р.) ставили перед комнезамами завдання, які більше 

нагадували поліцейські функції. Керівним органом КНС в межах України 

було визначено Центральну комісію незаможних селян при ВУЦВК (ЦКНС), 

а на місцях губернські, окружні і районні комісії незаможних селян. Влада 

делегувала КНС повноваження вилучати хлібні надлишки у заможних селян, 

проводити подвірний облік хліба і продуктів, визначати кількість хліба, який 

необхідно залишити селянинові на основі класового принципу, розподіляти 

продрозкладку, боротьбу проти “спекуляції і мішечництва”, здійснювати 

контроль за продажем хліба на базарах, а з переходом до непу – збирати 

продподаток, вести боротьбу з так званим “бандитськими угрупуваннями” 

(V Всеукраїнський з’їзд Рад нагородив Червоним прапором 49 комнезамів за 

“боротьбу з бандитизмом”) [848, с. 4; 19]. Переважна кількість членів 

комнезамів складалася з декласованої бідноти, що здебільшого не мала 

інтересів, пов’язаних із сільським господарством. У с. Велика Бабка 

Харківської губернії селяни-господарі підкреслювали, що у КНС йдуть 

“ледацюги або злочинці з метою позбавитися податків та звалити всі 

труднощі на інші групи селян” [321, с. 120–121]. Побиття, цькування 

“комнезамів” ставало звичайною практикою на селі [142, арк. 42]. 

Найінтенсивніше створення КНС відбувалося в Харківській та Полтавській 
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губерніях. На початок липня 1920 р. було створено близько 700 КНС, на 

початок серпня – 3 277, до вересня – 5 564, жовтня – 7 681, листопада – 

9 599 [848, с. 10]. На одне господарство КНС припадало у 1920 р. – 2,5 дес., 

у 1923 р. – 3,9 дес. землі [321, с. Х]. Також було досить багато членів КНС, 

які не мали власної хати, кількість землі у них коливалася в межах 1,5 дес. на 

господарство, в cім’ях мешкало більше 5 дітей [206, арк. 12–14]. 

Динаміка збільшення чисельності КНС припадала на весну та осінь 

(період отримання пільг). КНС можна було створити при наявності “10 

фундаторів”, вступного внеску у розмірі 10 коп., розмір щомісячного 

членського внеску також визначали у сумі 10 коп. [308, с. 4]. Якщо 

проаналізувати присутність членів КНС на загальних зібраннях, виявиться, 

що близько половини членів їх взагалі не відвідували. При цьому варто 

зауважити, що склад членів КНС до 1923 р. був майже абсолютно 

безпартійним. Членами комуністичної партії станом на 1920 р. були 2,6 %, 

переважно батраки, робітники і службовці [321, с. VІІ]. 

У квітні 1921 р. відповідно до закону ВУЦВК про КНС комнезами були 

названі організаціями державного значення. Закон від 13 квітня 1921 р. чітко 

визначав права КНС, а закон від 27 травня 1922 р. вніс корективи до норм, 

які визначали межі їхньої діяльності у зв’язку із запровадженням нової 

економічної політики. Проте не оминули КНС і “чистки”: перша відбулась 

наприкінці 1921 – на початку 1922 р., друга – у вересні 1922 р., третя – 

в січні–травні 1923 р. За статистикою Наркомату внутрішніх справ, загальна 

чисельність членів КНС скоротилася під час чистки з 1557,3 тис. до 757,5 

тис. членів [900, с. 269–270]. Найчастіше “вичищали” за релігійні 

переконання, несхвальні відгуки про КНС, самогоноваріння, окуркулювання, 

недисциплінованість, підозріле життя, кримінальні злочини, виїзди 

з села [321, с. 165; 170; 114, арк. 16–18].  

Пленум ЦК КП(б)У (29–31 жовтня 1923 р.) запропонував звести 

господарські індивідуальні пільги членам комнезамів до мінімуму, перенести 

центр ваги допомоги незаможного селянства на кредитування всіх видів 



176 
 

господарських об’єднань (кооперування і колективізація) [286, с. 264–265]. 

Незаможні селяни та біднота мали на сходах обговорити “переваги 

зрівняльного землекористування” [206, арк. 23]. Варто зауважити, що 

протягом 1923 р. внаслідок голоду значна кількість селянських господарств 

зубожіла, у середньому на одне господарство припадало близько 3,5 дес. 

посівної площі [206, арк. 11–14]. У Чернігівській та Харківській губерніях 

показник був дещо вищим [321, с. Х–ХІ]. Кількість безземельних селян-

членів КНС у 1923 р. коливалася в межах 10 %.  

Серед членів КНС станом на 1923 р. було: батраків – 8,7 %; бідняків – 

75,7 %; середняків – 11,9 %; куркулів – 0,9 %; інтелігентів – 2,8 %. 

Щоправда, чітких об’єктивних критеріїв такого поділу не існувало. Інколи 

селяни навмисно зменшували свої статки, щоб потрапити до КНС та 

отримати пільги (податкові пільги, відрядження на навчання у ВНЗ, насіннєві 

позики, випас худоби). У 1923 р. Кам’янецький окружний виконком рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів ухвалив рішення про 

те, що господарства, які мають по 0,25 дес. на одного їдока, мали обов’язково 

увійти до КНС, незалежно від їхнього бажання [180, арк. 86]. Із протоколів 

засідань правління комітету бідноти 1-го району (м. Кам’янець-Подільський) 

від 14 січня 1923 р. дізнаємося про обов’язкове виконання ними плану 

реквізиції зерна на користь Червоної армії під час тижня шефства та 

вилучення 9-ти фунтового збору [203, арк. 3–4]. Члени КНС також мали 

здавати гроші на “дитячу безпритульність”, допомогу комітетам 

взаємодопомоги тощо [208, арк. 8; 25–26; 181]. 

Станом на 1 січня 1924 р. в Україні було зареєстровано 

8 580 сільських КНС, загальна кількість членів коливалася в межах 680 тис. 

Матеріальний стан переважної більшості членів КНС покращився порівняно 

з 1920 р. [321, с. VІІ]. На утримання голів районних КНС в середньому 

виплачувалося від 55 до 75 крб., на видачу субсидій – в середньому по 200–

300 крб. на один КНС [184, арк. 172]. 
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Не мали права вступати до КНС: капіталісти, колишні дідичі, орендарі 

та управителі маєтків, власники млинів, куркулі, середняки, спекулянти, 

члени релігійних культів та ін. [206, арк. 33]. У 1924 р. спостерігалася 

тенденція вступу до КНС середняків, яких часто звинувачували в спритному 

господарському маневрі. Середняків примушували “своєю роботою довести 

відданість більшовицькому політичному режиму”. При вступі середняків до 

КНС від них вимагали “революційних справ” і відмови від релігійних 

вірувань. ХІІІ конференція РКП(б) (1924 р.) у резолюції акцентувала увагу на 

необхідності підтримки лише селянської бідноти [288, с. 773]. До складу 

КНС мали приймати: інвалідів, червоноармійців, сиріт, удовиць [206, 

арк. 11]. Особливу увагу мали приділити бідним та середнім прошаркам 

селянства [288, с. 788–789]. Бідних господарств в КНС було в межах 600 тис., 

це складало 21,37 % від загальної кількості господарств; середніх – в межах 

100 тис., що відповідно складало 7,13 %; заможних – в межах 7 тис. – 0,91 % 

(радянська статистика) [321, с. ІХ].  

Основна маса середняків пропонувала розпустити КНС, мотивуючи це 

тим, що часто їх члени користувалися усіма пільгами, а працювати не хотіли. 

Селяни-господарі навіть почали виокремлювали на селі два класи: середняки 

та комнезами. У свою чергу ті члени комнезамів, які стали середняками, 

намагалися позбутися контролю районного керівництва, налагодити 

співпрацю з селянами-господарями [206, арк. 21].  

Проте траплялися і такі випадки, наприклад, станом на 1924 р. 

у с. Нова Гутинська Шепетівської округи Волинської губернії, крім КНС, 

хутірських господарств та одноосібних господарств, не було ні комун, ні 

артілей, ні сільськогосподарської кооперації, й вони між собою “нормально” 

співпрацювали. Так, організований КВД нараховував 120 осіб, у числі яких 

було 89 членів КНС, 25 середняків, 6 заможних селян, які витратили на 

власні сільськогосподарські потреби матеріальний фонд, зокрема й залишок 

у 75 пудів хліба [321, с. 6; 206, арк. 44]. Траплялися випадки (1925 р.), коли 

КНС змушені були узгоджувати свою діяльність із сільськими сходами, 
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зокрема при обранні кандидатів на безпартійні конференції, у разі 

відсутності погодження на сходах вони провалювали кандидатів від 

комнезамів [506, с. 37]. 

Комітети незаможних селян до 1925 р. часто були альтернативою 

сільським радам. Однак поступово комнезами почали втрачати своє 

стратегічне значення для керівництва КП(б)У. Це було пов’язано зі 

знищенням у країні політичної опозиції, налагодженням технологій 

формування необхідних партійним органам складів сільських рад, а також 

стійким небажанням вступати до лав партії членів КНС. Так, якщо у 1923 р. 

серед членів КНС партійних було 5,8 %, то у 1925 р. – 4,3 %. Основним своїм 

завданням більшість членів КНС вважали збільшення земельного наділу. 

Землезабезпечення членів КНС мало стабільну динаміку (у 1920 р. – 2,5 дес. 

землі на одне господарство, у 1925 р. – 5,0 дес.) [321, с. VІІ–Х]. Найвищими 

згадані показники були в лісостеповому регіоні України.  

Липневий пленум ЦК КП(б)У 1925 р. у резолюції постановив 

реорганізувати КНС із організації державної ваги в організацію добровільну, 

громадську. Тому було вирішено перетворити КНС з організацій державного 

значення у суто громадські. Це рішення юридично було реалізоване в декреті 

ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 16 листопада 1925 р. [898, с. 75]. ІV пленум 

ЦК КНС (серпень 1925 р.) постановив провести реорганізацію КНС. 

15 листопада 1925 р. ВУЦВК і Раднарком УРСР видали постанову про КНС, 

у якій їх реорганізували у добровільні громадські організації, котрі 

працювали на підставі окремого статуту [308, с. 9]. Постанова ВУЦВК від 

5 грудня 1925 р. почала обмежувати адміністративні права комнезамів. 

Відтоді їх основна діяльність зводилася до виробничо-господарської. 

Основною роботою КНС вважалося провадження роботи щодо організації 

нових колгоспів через “роботу із незаможниками і середняками” [386, с. 41; 

116, арк. 17]. Якщо у 1924 р. членів КНС у складах сільрад було 44,3 %, на 

наступний рік – 28,9 %. ЦК КНС відзначав, що після реорганізації 1925 р., 

чисельність незаможних селян у сільрадах суттєво зменшилася. Проте, 
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значною залишалася частка голів сільрад членів КНС (59,1 %) [289, c. ХVІІ–

ХVІІІ; 28–29]. Це могло свідчити про вплив комуністичної влади на вибори 

голів сільрад, але, якщо врахувати, що серед обраних голів сільських рад 

86,6 % за соціальним складом належали до сільських господарів, то можемо 

говорити про інтерес до членства у КНС та сільрадах середняків, та про 

довіру до них сільських виборців.  

У 1927 р. відбувся V Всеукраїнський з’їзд незаможних селян України, 

який засвідчив втрату цілої низки повноважень КНС, зокрема: право 

проводити збори та користуватися апаратом сільради. У 1927 р. в постанові 

ІІІ пленуму ВЦКНС було задекларовано, що кількість СКНС (сількомнезами) 

перевищила мережу сільрад на 621 організацію. Динаміка зростання КНС 

була наступною: у квітні 1926 р. – 585 360 членів, у квітні 1927 р. – 951 542 

члени. Членів КНС, які господарювали індивідуально, у 1927 р. було 93,0 %, 

тих, які господарювали колективно, – 2,1 %, не господарі (службовці, 

наймити, дрібні ремісники), переважно містечкові КНС – 4,9 %.  

Соціальний склад КНС за розмірами сільськогосподарських податків 

був таким: малоспроможні – 64,9 %, середняки – 32,0 %, заможні селяни – 

2,2 %. “Малоспроможні селяни” (бідняки, батраки) у 1926 р. становили 

майже 65 %, у 1927 р. офіційна статистика коливалася від 64,9 % до 66,2 %. 

До складу президії КНС допускали переважно “малоспроможних селян” – 

66,9 %, проте були й середняки – 30,8 % та навіть заможні селяни – 2,3 % 

[291, с. 25–26]. Майже аналогічні відсотки були й серед голів КНС. Якщо 

значну кількість середняків влада пояснювала збагаченням колишніх 

бідняків під час перебування у КНС або за допомогою кооперації, то 

наявність заможних селян  серед голів можна пояснити авторитетом селян-

господарів на селі. У складі сільських рад у 1927 р. членів КНС було 35,2 %, 

на відміну від 29,3 % у 1926 р. Серед голів сільрад членів КНС було майже 

70 %. У правліннях і радах сільськогосподарської кредитової і споживчої 

кооперації у 1927–1928 рр. понад 40 % були членами КНС. Членів КНС 

у колгоспах було майже 30 %. Парадоксальність ситуації полягала у тому, що 
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“контрольні цифри” вимагали зубожіння населення. З цього приводу 

у висновках постанови ІІІ пленуму ВЦКНС у 1928 р. зазначалося, що “за 

винятком незначного відсотка (2–3) всі члени КНС – селяни господарюють 

індивідуально, причиною такого стану було визначено наявність 1/3 у складі 

КНС середняків і заможних селян, які впливали на класову свідомість 

незаможників” [291, с. 26–28; 49, арк. 29].  

У 1929 р. комнезами позбавили прав заарештовувати, обшукувати та 

конфісковувати майно громадян. Завдання КНС обмежувалися проведенням 

культурно-освітньої роботи серед своїх членів, активною участю в усіх 

кампаніях на селі, залученням незаможного селянства до роботи у сільрадах, 

комісіях, місцевих громадських організаціях [848, с. 43]. КНС мали 

налагоджувати роботу хат-читалень, сільбудів, проводити самомобілізації 

своїх членів для роботи на будівництві і в промисловості. Проте навіть 

у 1931 р. були села, в яких незаможники навіть не знали, що діє КНС, бо 

вони існували лише на папері [520, с. 21]. З 1 січня 1930 р. було оголошено 

про перевибори КНС з метою позбутися “випадкових, ворожих 

і розкладницьких елементів та обрати класово-витриманих, працездатних 

і авторитетних” [499, с. 19]. Останнє піднесення активності комнезамів 

припало на осінь 1932 р. Остаточно КНС були ліквідовані в 1933 р. V пленум 

ВЦКНС 16 лютого 1933 р. ухвалив рішення ліквідувати організації КНС. 

8 березня 1933 р. ВУЦВК у своїй постанові визнав правильним рішення 

пленуму ВЦКНС про самоліквідацію комітетів незаможних селян.  

В українських селах з частково подібними функціями до КНС з 1921 р. 

почали діяти комітети взаємодопомоги (КВД), реорганізовані на початку 

1925 р. в селянські товариства взаємодопомоги (СТВ) [544, с. 9]. Вони були 

створені у зв’язку з постановою РНК УСРР від 23 грудня 1921 р. про 

поліпшення соціального забезпечення на селі. Їх зусилля спрямовувалися на 

організацію допомоги через неврожаї, пожежі, інші стихійні лиха. У 1924 р. 

КВД почали працювати разом із соцзабезом, допомагаючи йому 

в забезпеченні непрацездатних мешканців села. З 1924 р. побудова КВД 
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здійснювалася на основі колективно-добровільного членства. Постановою 

ВУЦВК і РНК від 22 жовтня 1924 р. за селянськими товариствами 

взаємодопомоги закріплювали землі загальною площею 50 тис. десятин 

землі [1073, с. 163; 202, арк. 7]. Відповідно до Положення, затвердженого 

ВУЦВК і РНК від 23 січня 1925 р., товариства взаємодопомоги звільнялися 

від державних і місцевих податків та оплат, від гербової оплати і судових 

податків. Приблизно 10 % членів СТВ лише сплачували внески [113, арк. 78–

79]. У 1925 р. пленум ЦК своїми рішеннями намагався активізувати роботу 

КВД (після 1925 р. їх було реорганізовано у СТВ). Членами СТВ вважалися 

всі громадяни села, не позбавлені виборчих прав. СТВ утворювалися за 

постановою загальних зборів (сходу) громадян певного села, не позбавлених 

виборчих прав. Товариства користувалися правами юридичних осіб (мали 

право набувати та продавати майно, складати угоди, позиватися до суду). 

Органами управління селянських товариств взаємодопомоги були загальні 

збори товариства, в районі – збори уповноважених і комітет товариства 

(виконавчий орган, який обирали на загальних зборах членів товариства). 

Сільради мали скликати загальні збори виборців для організації СТВ, 

а товариства, натомість, обов’язково надсилати свої протоколи у сільради. 

Обиралися і комітети, і ревізійні комісії [549, с. 21], частково дублюючи 

структуру сільрад. Товариства мали свої грошові та натуральні фонди. 

Кошти складалися переважно із членських внесків, добровільних надходжень 

і доходів від майна, що їм належало, закріпленої за ними землі та ін. У 1925–

1926 рр. 24 % членів КВД стали членами сільрад, майже 50 % – головами 

сільрад, частка членів КВД у ревізійних комісіях сільрад коливалася в межах 

25 % [289, с. ХVІІІ; 28–29].  

Основне завдання селянських товариств взаємодопомоги полягало 

в допомозі незаможникові й середнякові від випадкового лиха. Сільські 

товариства взаємодопомоги проводили роботу з кооперування бідноти, 

батраків, середняків у тимчасових артілях та колективізації (перетворення 

індивідуальних господарств у великі колективні) [113, арк. 18]. Інколи вони, 
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навпаки, здавали землю та техніку в оренду, роздавали бідноті насіннєві 

фонди або продавали весь врожай. Голови СТВ не завжди знали, де були 

землі, передані районними товариствами взаємодопомоги, й могли зібрати не 

свій врожай [113, арк. 144].  

На Київщині станом на 1 жовтня 1926 р. було 25 районних СТВ, 536 – 

сільських; на 1 жовтня 1927 р. – 21 районне СТВ, 550 сільських. Кількість 

землі за відповідний період зросла з 3 337 дес. до 4 040 дес., щоправда, за 

рахунок піщаних і супіщаних ґрунтів. Прибуток від землі зріс приблизно на 

19,4 %. Проте загальні видатки перевищували прибутки СТВ [549, с. 22]. 

На Дніпропетровщині станом на 1927 рр. існувало 319 СТВ, які мали 

3 909 дес. землі, закріплених через землевпорядкування 1 500 дес., власним 

коштом вони придбали 13 тракторів та 12 молотарок, використовували 

2 цегельні, 4 черепичних майстерні, 4 парових млини, 3 прокатних пункти, 

фонд допомоги зерна сягав 50 т., грішми 15 тис. крб. та незначну позичку 

Сільбанку (3500 крб.). У 1927 р. лише позичкою вони допомогли 

4 137 незаможникам і 649 середняцьким господарствам. Безповоротну 

позичку надали 377 незаможникам та 36 середняцьким господарствам (зерно-

хлібом та грішми). На сторінках газет можна натрапити на думки 

дописувачів, що СТВ, зокрема Дніпропетровщини, “почали відігравати 

в галузі підвищення сільського господарства та врегулювання економічного 

життя збіднілого селянства немалу роль, СТВ пропонували сільрадам і надалі 

обслуговувати їх своїм технічним апаратом, дати на постійне користування 

прибуткові заклади, місцевим державним, партійним, громадським 

установам надавати допомогу” [557, с. 23]. Сільради не мали права 

втручатись у поточну роботу сільських товариств взаємодопомоги (на кожне 

товариство приблизно припадало 10 господарств), у розпорядження 

грошовими та натуральними засобами цих товариств. Вони безкоштовно 

обслуговували ці товариства своїм технічним апаратом, підтримували 

прохання про закріплення за ними земельних ділянок і запасних земель 

земгромад із держземфонду [1073, с. 29–30]. Хоча на практиці райвиконкоми 
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та сільради часто втручалися у роботу СТВ [113, арк. 37]. На виконання 

Постанови № 6 НКСЗ УСРР від 27 квітня 1927 р. було ліквідовано районні 

селянські товариства взаємодопомоги [516, с. 24]. На місцях намагалися 

зберегти за СТВ земельні наділи, відведені в 1924 р. [202, арк. 7].  

На початку 1928 р. було тимчасово припинено перевиборчу кампанію, 

що її мали провести селянські товариства взаємодопомоги. Достатній 

відсоток участі в перевиборчій кампанії забезпечили деякі райони 

Дніпропетровщини (Павлоградський та Новомосковський – 50 % та 60 % 

участі у перевиборах). У 1927 р. середній показник участі у перевиборах 

коливався в межах 20 %  [397, c. 20]. У 1928 р. на ІІ з’їзді СТВ було 

задекларовано слабку організацію роботи, яка призводила до того, що 

“організація взаємодопомоги перетворилася на організацію, котра чекає 

допомоги від держави” [397, c. 130].  

У 1929 р. на СТВ покладалися завдання “посилити колективізацію, 

усуспільнити засіви, розширити посівні площі”. СТВ було заборонено 

надавати допомогу одноосібникам і “глитаям”; навколо кожного трактора, а 

їх у СТВ було 322, вони мали організувати колективне об’єднання 

наймицько-бідняцьких та середняцьких господарств [409, c. 23]. Проте 

орієнтовно 35 % СТВ зовсім не мали ніякої матеріальної бази. За планом 

СТВ мали утворити 1 655 колективів (7 СТВ – 1 колектив). Відповідно до 

плану 1929–1930 рр. кожне СТВ мало утворити не просто колектив, а 

колгосп. За планом ЦК СТВ на 1929–1930 рр. мали видати допомогу на 

усуспільнення сільського господарства 1,5 млн. крб. [570, c. 25]. На СТВ 

часто покладали не властиві їм функції, які вже мали виконувати сільради та 

комнезами. Більш активно вони діяли у Степу, Лівобережжі, менше – 

в Правобережжі та Поліссі. У 1930 р. відповідно до постанови ВЦВК та 

РНК УСРР від 13 серпня 1930 р. товариства взаємодопомоги були 

реорганізовані у каси взаємодопомоги. Переконавши частину населення, що 

вони беруть реальну участь у побудові нової держави, більшовики 

пришвидшили процеси встановлення комуністичного режиму.  
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Залежна і за формою, і за змістом КП(б)У транслювала російські 

революції, радикалізм, кризи, конфлікти, зміни тощо. Розбудова партійно-

державних структур тотального контролю над селянством відбувалася через 

органи “керованої народної демократії”, зокрема, сільради, комітети 

незаможних селян, селянські товариства взаємодопомоги. Після 1925 р. влада 

демонструє через партійні рішення незацікавленість КНС, зокрема через 

невиконання ними стратегічного завдання – поглиблення розшарування на 

селі, збільшення кількості селян членів партії тощо. У 1927 р. було 

ліквідовано районні селянські товариства взаємодопомоги, на початку 

1928 р. – задекларовано слабку організацію роботи СТВ, у 1930 р. вони були 

реорганізовані у каси взаємодопомоги. Комуністична влада знищувала будь-

які форми взаємодопомоги селян, які вона повністю не контролювала. 

 

Висновки до розділу 

 

Отже, після більшовицького жовтневого перевороту гостро постала 

проблема створення нової системи влади та вирішення “селянського 

питання”. В аграрній країні ці два питання мали чіткий кореляційний зв’язок 

та пролонговані наслідки. Більшовицькі концепції та погляди на “селянське 

питання” можна поділити на окремі етапи: 1) 1917 р. – більшовики змушені 

провести земельну реформу, враховуючи інтереси селян, та поступитися 

ідеєю націоналізації земель. Декрет про землю 1917 р., як і наступні декрети, 

на думку В. Леніна, були насамперед необхідні для пропаганди. Загострення 

внутрішніх суперечок між В. Леніним та “лівими комуністами” щодо 

тимчасового зрівняльного користування землею селянами; 2) 1918–1920 рр. – 

спроби організації великого соціалістичного землеробства шляхом 

облаштування радянських господарств, підтримка комун на державному 

рівні. Преференції декларувалися для найбідніших прошарків (батраків, 

бідняків). У співпраці з середняками очільники партії були зацікавлені 

відповідно до “поточного моменту”; 3) 1921–1923 рр. – впровадження 
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“перехідних заходів”, конфлікт між більшовицькими лідерами Л. Троцьким 

та В. Леніним з приводу подальшої можливості існування дрібних 

селянських господарств; 4) 1924–1926 рр. – запропоновано нову формулу 

соціалізму від Л. Троцького – без селян-господарів. Й. Сталін фокусувався на 

ідеї “лівих уклоністів” про те, що джерелом “первісного соціалістичного 

накопичення” має стати селянство; 5) 1927 р. – випробувано різні моделі 

“організації для усуспільнення виробництва в сільському господарстві”; 

6) 1928 р. – на найвищому рівні закріплюється рішення про перетворення 

дрібних індивідуальних селянських господарств у великі колективні, 

проголошується курс на індустріалізацію сільського господарства; 7) 1929 р. 

– початок примусової колективізації.  

Більшовики після захоплення державної влади намагалися поставити під 

політичний контроль українське селянство, яке прагнуло економічної 

свободи та тяжіло до самоврядних форм управління. Ідеологічною базою 

цього процесу стала доктрина “диктатури пролетаріату”, яка проголошувала 

провідну роль трудового класу та найбідніших прошарків села відносно 

селян-власників. Організаційними інструментами встановлення зазначеної 

диктатури стали нові органи влади, підконтрольні партійним структурам, 

зокрема губернські ЧК, ревкоми, парткоми, комбіди. 

Проаналізовано підходи до стратифікації селян, зокрема різні види 

групувань (за обсягом посівних площ; господарською успішністю; за 

ознакою забезпеченості засобами виробництва, тобто землею, робочою 

худобою, інвентарем; за посівними групами у своєму групофуражному 

балансі; за середнім доходом; за середнім арифметичним відхиленням 

душового доходу (або в кожній групі господарств), та визначено, що частка 

заможних селян доби непу коливалася в межах – 5,4 %. На офіційному рівні 

категорію “куркуль” використовували партійно-урядові структури переважно 

з метою необ’єктивного зростання їх чисельності корельовано до потреб 

державних кампаній (колективізації, розкуркулення, хлібозаготівельних та 

ін.). Учені-економісти слово “куркуль” уживали рідко, зокрема через 
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відсутність чітких економічних параметрів характеристики, переважно 

оперували словосполученням “заможні селяни”, в яких кількість худоби мала 

становити 2,5 великої рогатої і робочої худоби на господарство; землі – 

6,8 дес. Середняків на початок 1926 р. часто класифікували як “сільських 

господарів” або “господарів-хліборобів”, їхня частка нерідко коливалася в 

межах 80 %. Проте, якщо зіставляти рівень доходів селян із рівнем доходів 

робітників, він був переважно вищим за селянський. 

Політика контролю більшовиків включала тотальне управління 

людськими ресурсами, особливу увагу було зосереджено на проведенні 

виборчих та перевиборчих кампаній на селі. Специфікою виборів до 

сільських рад у другій половині 1920-х рр. була присутність (11,6 %) селян, 

обраних до сільрад, які сплачували за їдця понад 10 крб. податку (найбільша 

частка в СРСР); найменше в СРСР селян, звільнених від податку (10,4 %), що 

могло засвідчувати і високий соціальний статус серед селян хазяїв-

господарів, і зацікавленість ними обіймати посади на рівні сільрад. 

До волосних і районних з’їздів було обрано лише 0,6 % селян, які сплачували 

податок на їдця понад 10 крб. (найменший показник серед усіх республік), 

при цьому була найменшою частка звільнених від податку (13,8 %), що 

могло засвідчувати і домінування в УСРР середняків, і бажання заможних 

селян контролювати владу лише на місцях. Виявлено, що українці протягом 

1920-х рр. традиційно намагалися обирати голів сільрад (як і на 

початку ХХ ст. – старост) письменних, які мали авторитет в односельців, 

належали до прошарку господарів-хазяїв (сільських господарів, господарів-

хліборобів). Більшовики вбачали в цьому серйозну загрозу, тому постійно 

контролювали і втручалися у виборчі процеси, зокрема через фактичне 

впровадження процедури “рекомендацій” з боку партійних інститутів та 

органів державної влади вищого рівня. 

На початку 1920-х рр. більшовицька влада намагалася контролювати 

село через “органи народної влади”, зокрема ради, комнезами, селянські 

товариства взаємодопомоги, наділивши їх важливими повноваженнями 
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контролю та диференціації села, при цьому зберігаючи ілюзію народовладдя. 

Наприкінці 1920-х рр. вищезгадані практики були припинені комуністами. 

Починаючи з 1930-х рр. сільради почали перебудовувати за принципом 

виробничих бригад, контроль за якими здійснювали РВК та міськради, 

натомість комнезами та селянські товариства взаємодопомоги були 

реорганізовані. Парткоми залишалися основними структурами контролю та 

залучення селян до партії та суспільно-громадських робіт.     

Більшовики намагалися активно використовувати громадсько-

політичні організації КНС та КВД як політичний елемент здійснення своєї 

диктатури. До 1925 р. КНС функціонували як специфічні політичні 

організації з адміністративно-державними функціями, після 1925 р. – без 

функцій державних органів. Найбільшу агресію до своїх односельців члени 

КНС продемонстрували на початку 1920-х рр. й у роки Голодомору, зокрема 

через те, що було зруйновано традиційні відносини на селі, що регулювалися 

нормами звичаєвого права, морально-етичними та іншими, через те, що 

селяни були поставлені на межу фізичного виживання.  

КВД, СТВ у 1920-х рр. функціонували як громадські організації. 

Зусилля КВД, СТВ спрямовувалися на організацію допомоги через стихійні 

лиха, на поліпшення соціального забезпечення на селі, товариства мали свої 

грошові та натуральні фонди, кошти складалися переважно із членських 

внесків, добровільних надходжень і доходів від майна, що їм належало, 

закріпленої за ними землі. Проте, культивуючи бідність як чесноту, 

більшовики потрапили до пастки, де, з одного боку, мало ставати 

прибутковішим сільське господарство, яке виконувало роль ресурсного 

джерела індустріалізації, а з іншого боку – ідеологічні вимоги потребували 

зростання кількості незаможних селянських господарств. Уже на початку 

1930-х рр. держава в УСРР поглинула парагромадянське суспільство, яке 

позбулося реальних засобів впливу. 
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РОЗДІЛ 4 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ  

НА СЕЛІ 

 

 

4.1. Трансформації самоврядних форм господарювання 

 

Позбавивши селян права власності на землю, більшовикам довелося 

експериментувати, штучно створювати на основі сільгоспвиробництва, яке 

невблаганно падало, “державу-комуну”, йти на певні компроміси з селянами 

в питаннях землекористування, корегувати економічний механізм 

господарювання, застосовувати політику подвійних стандартів, нову 

диференціацію населення, червоний терор.  

Особливо негативно селяни сприймали конфіскації, взяття 

більшовиками заручників, арешти. У липні 1920 р. голова Шаргородського 

волосного ревкому попереджав селян, що у разі відмови, здачі ними 

затребуваних продуктів “у села будуть надсилати терористичні загони та 

збирати подвійна кількість харчів” [109, арк. 6]. Червону армію фактично 

використовували як знаряддя із вилучення продуктів харчування 

у селян [120, арк. 1–2]. Селян зобов’язували до 15 серпня 1920 р. сплатити 

податки, у разі несплати їм загрожувала в’язниця або примусове стягнення 

штрафу (3 тис. крб.) [96, арк. 42]. Із селян збирали овочі, в середньому вони 

мали здати 535 пудів на село [109, арк. 32]; пшеницю – 457 п., просо – 375 п., 

ячмінь – 598 п., гречку – 264 п., картоплю – 1 103 п. та інші продукти 

харчування [199, арк. 3]. Окремі селяни, які жили на кордоні з Польщею, 

почали висловлювати пропозиції “прокласти кордон між Польщею та Росією 

не по річці Буг, а по річці Збруч, щоб опинитися за кордоном” [199, арк. 9]. 

Селянам забороняли приватні перевезення солі, сірників, свічок, мила, цукру, 

льодяників, печива, повидла, взуття, мануфактури [96, арк. 43]; продаж та 

купівлю худоби, обмін худобою, рибальство [109, арк. 17; 198, арк. 60]. 
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На тлі важкої економічної ситуації з серпня 1921 р. до 1 січня 1923 р. з УСРР 

було вивезено понад 30 млн. пудів хліба.  

З’явилися специфічні соціальні інститути (більшовицького контролю 

та впливу) – п’ятихатників і десятихатників [199, арк. 26], у 1923 р. 

трансформовані у інститут сотських і десятських. С. Лях ґрунтовно описує 

функціонування ще одного інституту тотального залякування на селі – 

“відповідачі” [669, c. 173].  

Згадана політика, тобто програмна політика воєнного комунізму, що 

передбачала революційний перехід до комуністичного ладу шляхом 

одержавлення власності на тлі наслідків війн і революцій, голоду 1921–

1923 рр. призвела до скорочення посівних площ, зменшення врожайності, 

культивування нетрадиційних для України сільськогосподарських культур, 

дефіциту хлібного балансу. У хлібному балансі України на початку ХХ ст. 

озимі хліба, зокрема пшениця, займали провідне місце. У 1921 р. площа, 

зайнята під посіви озимих хлібів, зменшилася. Найвищі показники 

скорочення були в Одеській (понад 30 %), Полтавській губернії (понад 20 %). 

У 1922 р. дефіцитні хлібні баланси після збирання врожаю мали Волинська, 

Донецька, Запорізька, Миколаївська та Чернігівська губернії. Валовий збір (в 

млн. пудів) у 1922 р. становив 59,0 % від середнього збору в 1911–1915 рр. В 

УСРР середня врожайність хлібів з 1 дес. у 1922 р. коливалася в межах 38,2–

60 пудів [312, c. 38; 337, с. 74]. Середній урожай хліба у Німеччині, Англії, 

Бельгії міг досягати 150 пуд. [13, арк. 23]. У розрізі губерній показники були 

такими: Харківська – 61,9 пуд.; Полтавська – 50,8; Київська – 48,3; 

Волинська – 40,6; Подільська – 40,1; Чернігівська – 37,4; Катеринославська – 

35,6; Кременчуцька – 34,5; Донецька – 33,0; Одеська – 27,9; Миколаївська – 

27,3; Запорізька – 21,2 [312, c. 38]. Порівняно із показниками 1908–1912 рр. 

урожайність зменшилася приблизно на 15–20 пуд. залежно від губернії. 

Урожай озимої пшениці у Волинській губернії становив 35,1 пуд. з однієї 

дес., Донецькій – 33,9. Найвищим він був у Подільській та Київській 

губерніях – понад 47 пуд. [312, c. 60–61]. Проте врожайність не 
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перевищувала рівня 1908–1912 рр. – 67 пуд. з 1 дес. [597, c. 284]. Нижчими 

від середніх були показники врожайності вівса, ячменю, гречки.  

Відповідно до розрахунків керівника ЦСУ М. Попова, врожайність 

40 пудів із десятини дозволяла отримати лишки по СРСР у 500 млн. пуд., 

з яких 350 млн. могли покрити потреби міста, решту спрямувати на 

закордонну торгівлю та покращення селянських господарств [934, c. 269].  

Порівняно з 1916 р. посівна площа у 1921 р. зменшилася на 2 149 тис. 

дес., у 1922 р. – на 4 783 тис. дес. У губерніях, охоплених масовим голодом, 

показники скорочення були ще вищими: Катеринославська губернія – -41 %, 

Миколаївська – -36 %, Запорізька –  -35 %, Донецька – - 29%, Одеська –          

-28 %. Незначне збільшення посівних площ було зареєстровано у Донецькій 

губернії. Площа посіву окремих видів рентабельних і цінних культур мала 

таку динаміку: посіви ячменю за один рік зменшилися на 2 057 тис. дес., ярої 

пшениці – на 1 319 тис. дес., озимої пшениці на – 419 тис. дес. Селяни 

Київської, Подільської, Чернігівської губерній суттєво зменшили площі під 

картоплю (вирощування на продаж цієї кільтури було традиційним для 

українців). У губерніях, де голодували, селяни почали вирощувати більш 

стійку до природних змін культуру – кукурудзу [323, c. 17; 337, с. 65–71]. 

Навесні 1923 р. товарні лишки мали тільки 20 % господарств, 40 % зводили 

кінці з кінцями, ще 40 % брали участь на ринку лише через велику нужду за 

рахунок скорочення свого споживання [286, c. 282–283].  

В УСРР водночас було зареєстровано суттєве зменшення загальної 

кількості худоби [9, арк. 4]. У 1922–1923 рр. у степовій частині України 

понад 50 % усіх господарств не мали робочих коней, понад 80 % не мали 

свиней [337, с. 82]. В Україні показники щодо худоби корелюють із 

землезабезпеченням. Так, чим менше землі припадало на господарство 

(до 1 дес.), тим більшою була кількість господарств “без худоби” (показник 

коливався залежно від регіону). Та функціонували господарства, у яких було 

понад 20 дес. землі й не було худоби (13 %). 
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На фоні загального збільшення кількості дворів (господарств), станом 

на 1920 р. у Харківській губернії було 335 063 переписаних господарств [329, 

c. 1]; у Полтавській – 321 463 [327, c. 12–13]; у Миколаївській – 206 727 [325, 

c. 1]; у Чернігівській – 297 883 [330, c. 1]; в Одеській 295 228 [326, c. 1], 

у західних та центральних губерніях збільшувалася й кількість безземельних 

дворів (наприклад, у Подільській губернії частка безземельних дворів 

коливалася в межах 10 % [204, арк. 7–40]).  

Зубожілі, голодні селяни почали шукати підробітків у містах. 

Збільшилась кількість засуджених. Серед позбавлених волі найбільше було 

молодих людей віком від 21 до 30 років. Селяни-хлібороби складали основну 

масу засуджених (понад 50 %). Найбільше селян було засуджено за злочини 

“проти порядку управління” (не внесення податку, приховування об’єктів 

оподаткування), їх вважали державними злочинцями [323, c. 82–86; 107, 

с. 48]. У 1923 р. на засіданнях сільрад селяни масово зверталися з 

проханнями зменшити податки. Проте часто результат був протилежним. 

Наприклад, Кам’янецький окружний виконавчий комітет рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 24 травня 1923 р. прийняв рішення 

про обов’язкове внесення всіх податків, незважаючи ні на які перепони [179, 

арк. 225–226], а Тульчинський та Ольгопільський – за несплату податків 

у встановлені терміни пропонував стягувати із селян пеню у розмірі 

100 % [105, арк. 5]. 

31 серпня 1924 р. за підписом генерального секретаря ЦК КП(б)У 

Е. Квірінга до місцевих партійних організацій було розіслано закритий лист з 

поясненням стану стагнації сільського господарства УСРР в 1924 р. Зокрема, 

в ньому йшлося, що “посуха 1924 р. була найбільшою в Донецькій, 

Харківській, Одеській губерніях. Кількість охоплених голодом становила 

1,5 млн. осіб (серед яких 30 % – господарства незаможників, 50 % – 

господарства середняків). Чистий збір зернових на 1 дес. становив менше 

6 пудів. Ціни на м’ясо зрівнялися з цінами на хліб, що загрожувало 

катастрофічним винищенням худоби” [142, арк. 159; 252, c. 18]. Селянські 
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господарства втратили значну частину врожаю та почали розпродавати 

худобу. Селяни просили звільнити їх від податків через “кормовий 

недорід” [11, арк. 482; 515]. У вересні 1925 р. в одному з найбільших 

землеробських районів Поділля, Ганнопільському, окрім нестачі хліба, 

високих цін, було зафіксовано випадки опухання селян від голоду [141, 

арк. 51]. Станом на 1 липня 1924 р. видимі хлібні запаси на складах в УСРР 

становили 98 т (5 988 пуд.) проти 688 т (41 958 пуд.) на 1 січня 1924 р. та 

485 т (29 559 пуд.) на 1 жовтня 1923 р. [342, c. 4].  

У 1924–1925 господарчому році було зареєстровано суттєве скорочення 

кількості великої рогатої худоби. Більш детальний аналіз забезпечення 

худобою на прикладі Подільської губернії показує, що станом на 14 січня 

1925 р. у губернії було 60,5 % господарств без робочої худоби. У 1913 р. на 

Поділлі нараховувалось 565 тис. коней, у 1925 р. – 395 тис. Власним тяглом 

могли обробляти землю не більше 20 % дворів, решта худобу наймали [142, 

арк. 28]. Наприклад, у 1926 р. без робочої худоби в Ганнопільському районі 

було 3 021 господарство, без худоби взагалі – 840, без корів – 2 051. У 1927 р. 

без робочої худоби залишились 1 800 господарств, без худоби взагалі – 630, 

без корів – 1 67 [143, арк. 140–141]. В УСРР питома частка господарств без 

робочої худоби та без худоби взагалі залишалась значною. Велика рогата та 

робоча худоба в УСРР на одне господарство бідняків в середньому складала 

– 0,64 голів; середняків – 1,71; заможних – 2,52. У СРСР ці показники були 

більшими та становили у бідняків на одне господарство – 1,32 голови; у 

середняків – 2,56; у заможних – 4,34. Сумарний середній показник в СРСР 

був вищим майже у два рази (додаток И). 

Станом на 1922 р. загальна кількість господарств в УСРР коливалася в 

межах 3,6 млн. [9, арк. 4]. На 1 жовтня 1924 р. загальна кількість господарств 

збільшилася до 4 837 033, найбільше господарств було у Київській губернії – 

832 109 [339, c. 3]. Кількість господарств у 1926 р. перевищила 5 млн. [322, 

c. 6]. Ю. Котляр пише про 3,8 млн. у 1924 р.; 4,9 млн. у 1925 р.; 5,1 млн. 

у 1928 р. [865, c. 30]. За уточненими показниками, в 1926 р. разом усіх 
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господарств було 5 055,1 тис., із них індивідуальних селянських господарств 

– 5 025,0 тис., колективних разом з кооперативними – 5 282, інші 

господарства різних установ та радгоспи приблизно – 2,5 тис. Учені-

економісти переважно ідентифікували господарства як сімейно-трудові. 

Частка індивідуальних селянських господарств була домінантною – 99,4 %; 

колективних лише 0,1 %, радгоспів – 0,5 %. Дві третини господарств УСРР 

були в лісостеповій частині, одна третина – в степовій. Площа колективних 

господарств під посівами не перевищувала 250 тис.дес. У середньому на одне 

колективне господарство припадало 47,5 їдців [336, c. CLXVII–CLXVIII].  

Найбільшу чисельність в СРСР становили селяни, що мали від 1 до 

6 дес., більше 15 дес. мав приблизно 1 % населення [220, арк. 2]. В УСРР 

у 1923–1924 рр. до однієї десятини мали 6,79 % господарств, від 1 до 2 дес. – 

9,55 % господарств, від 2 до 3 дес. – 13,98 %, від 3 до 6 дес. – 37,75 %; від 6 

до 9 дес. – 16,66 %; від 9 до 15 дес. – 10,95 %; від 15 дес. і більше 4,32 % [336, 

c. CLVIII]. Станом на 1924 р. земельні наділи, близько 70 % господарств, не 

перевищували 6 дес. Селяни були готові додатково брати землю в оренду, 

проте таких земель було мало. Лише 5,6 % господарств в УСРР виступали 

орендодавцями (переважно це були господарства із низьким 

землезабезпеченням). Аналіз статистичних матеріалів показав, що майже не 

здавали землю в оренду селяни Глухівської округи (0,98 %).  

Поділ господарств УСРР відповідно до землезабезпечення на 1 їдця 

дозволяє деталізувати динаміку розподілу земель (додаток К). Домінантною 

серед господарств УСРР була група з землезабезпеченням на 1 їдця від 0,75 

до 1,50 дес. [336, c. CLIV–CLV; 124, арк. 1–2; 141, арк. 14]. Посівної площі у 

бідняків на одне господарство (середні показники) було – 1,47 дес., 

середняків – 3,87 дес., заможних – 6,86 дес. У густозаселених регіонах на 

1 особу приходилось приблизно 0,94 дес. Наприклад, у 16 районах 

Кам’янецької округи середній показник коливався в межах 1,01 дес. 

У Ганнопільському районі (59 населених пунктів) землезабезпеченість 

становила у 1925 р. – 1,16 дес. на 1 їдця, у 1926 р. – 1,28 дес., у 1927 р. – 
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1,40 дес. [143, арк. 146]. Такі показники частково корелюються з 

показниками перенаселення. Станом на 1925–1926 рр. в УСРР на 1 кв. км. 

припадало 64,3 особи [346, c. 4–5]. Наприклад, серед найбільш 

густонаселених районів Кам’янецької округи були Зіньківський – 110,8 осіб; 

Довжоцький – 109,1 [174, арк. 228]. 

Після часткового подолання наслідків голоду, впровадження нової 

економічної політики поступово почала зростати посівна площа УСРР. 

Відповідно до селянських бюджетів за 1924/1925 г. р. “придатної землі було 

12,1 млн. дес., із них орної землі – 10,0 млн. га” [338, c. 90–91]. У 1925 р. 

посівна площа УСРР становила 18,7 млн. дес. [264, c. 49]. Посівна площа 

у 1926/1927 г. р. за одними джерелами збільшилася до 17,9 млн. дес. [222, 

арк. 14], за іншими – до 19,2 млн. дес. Найбільш поширеною формою 

землекористування в УСРР на початку 1920-х рр. була дільничо-

черезсмужна, недоліками якої були багатосмужність, дрібносмужність, 

далекоземелля [819, c. 59; 1124, c. 12]. Розташування та межі земельних 

ділянок окремих дворів могли змінюватись при проведенні державного або 

надільного землевпорядкування, коли землі вилучали для державних потреб 

або, якщо земельна громада постановою більшості своїх членів змінювала 

місце розташування та межі земельних ділянок окремих дворів [1073, c. 262].  

Користування землею в УСРР загалом регулювалося такими законами 

та постановами: “Положенням про соціалістичний землеустрій” від 26 травня 

1919 р. (прийнятим ЦВК Рад України) [818, c. 573]; “Законом про землю” від 

5 лютого 1920 р. (затвердженим Всеукрревкомом) [1220, c. 290]; Земельним 

Кодексом УСРР (виданим 29 листопада 1922 р.); змінами до Земельного 

Кодексу, внесеними постановою VІІІ З’їзду Рад “Про землевпорядкування” 

(21 січня 1924 р.); постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 27 липня 1927 р. 

“Про зміни й доповнення Земельного Кодексу” [1073, c. 134–135]. 

Ключовими категоріями законодавчих актів, які регламентували 

землевпорядкування та землекористування, були “націоналізація”, “єдиний 

державний земельний фонд”, “відміна права приватної власності” [12, арк. 3]. 
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Земельну політику в УСРР втілював у життя Народний комісаріат земельних 

справ, зокрема Особлива колегія вищого контролю в земсправах УСРР [12, 

арк. 29]. Земельний кодекс УСРР 1922 р. ввів до офіційного обігу термін 

“земельна громада”. Необхідність існування такого інституту була зумовлена 

особливістю індивідуальних селянських господарств та їх прибутковістю 

[688, с. 106; 822, c. 87–92; 12, арк. 11–15]. Протягом 1920-х рр. в українських 

селах нараховували 40 тис. земельних громад, тобто 3–4 громади на одну 

сільраду, кожна земгромада приблизно охоплювала 1–2 села [1013, c. 320]. 

Були також земгромади, до складу яких входило від 800 до 1 000 дворів. 

В. Качинський писав, що “хазяїв села намагалися розбивати на гуртки в 200–

250 осіб (100–120 чоловік), в кожному гуртку пропонувалося утворювати 

земельну громаду” [829, c. 27]. О. Ганжа слушно ідентифікує земельні 

громади як демократичні організації селянства, відносно самостійні 

у вирішенні господарських питань села, з наявним власним джерелом 

прибутку (самообкладання селян, здача в оренду громадських земель) та такі, 

що відповідали інтересам більшості своїх членів [688, c. 106]. Селяни 

ідентифікували земельні громади як основні структурні одиниці на селі, які 

давали дозвіл на повернення і поселення селян [1309, c. 162; 822, c. 87–92; 20, 

арк. 80–82]. Більшовики погано знали українське село і хибно ототожнювали 

земельні громади з російськими общинами. Навіть окремі радянські 

економісти вважали, що земельні громади – це і є офіційна назва общини 

в радянському законодавстві. У радянських періодичних виданнях навіть 

у 1928 р. можна було натрапити на досить сумбурні роздуми про те, що владу 

поміщика у поземельній общині замінив “мир”, а владу “миру” – радянські 

колективні форми землеволодіння [412, c. 40; 42]. Офіційно земельною 

громадою (громадою землекористувачів) визнавали об’єднання 

землекористувачів господарств чи фізичних (окремих) осіб, що 

використовували певну земельну площу та об’єднували свою діяльність 

в межах закону та свого статуту для того, щоб мати найбільшу господарчу 

користь (не мали функцій адміністративної одиниці, керівним органом 
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вважалися загальні сходи членів громади). У своєму складі земельна громада 

повинна була мати не менше 15 окремих господарств (дворів). Для утворення 

сільськогосподарського колективу з правами земельної громади необхідно не 

менше 15 дорослих працездатних членів. Насправді кількість дворів 

земгромади могла бути від 5 до 10. Сільськогосподарські колективи із 

відокремленим землекористуванням вважалися за окремі земельні громади 

після реєстрації їх статутів [12, арк. 3; 11; 248]. Земельна громада відповідно 

до Земельного кодексу УСРР 1922 р. мала право самооподатковувати грішми 

своїх членів на різні сільськогосподарські потреби, оголошувати в окремих 

випадках для проведення громадських робіт натуральну повинність або 

розкладати вартість цих робіт між окремими господарствами. Кожний двір 

(господарство) складався з усіх наявних осіб, зокрема й непрацездатних 

(старих, малих, хворих), і тих, котрі перебували на тимчасових або постійних 

заробітках. Двір збільшувався у складі через народження дитини, одруження 

одного з членів господарства, усиновлення та приймаків. Особи, що вступали 

до складу двору через одруження, набували права на землю і майна 

загального користування у складі нового двору. Голова господарства 

виступав розпорядником господарства і представником поза його межами 

перед земгромадою і державними органами. Порушувати справу про заміну 

господаря мали право дієздатні члени двору, земельна громада, земельні 

органи, прокуратура [1073, c. 213–218; 227]. Середня кількість мешканців 

одного двору становила 4,8 осіб [222, арк. 14]. Відповідно до Земельного 

кодексу редакції 1922 р. селяни не мали права мати землю в кількох 

земгромадах, у редакції 1927 р. – можна, але землекористувач входив до 

складу тільки однієї земгромади відповідно до основних угідь (для зернового 

господарства основне угіддя – рілля, для скотарського – луки, для 

городницького – садибна земля). Функціонування земельних громад нова 

влада намагалася корелювати з діяльністю сільськогосподарської кооперації, 

вони мали функціонувати за кооперативними ознаками, контроль за 

діяльністю земгромад мали здійснювати сільради [1073, c. 206; 12, арк. 11; 
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233; 481]. Варто також зауважити, що українські селяни навіть через десять 

років після жовтневого перевороту висловлювалися за повернення хуторів 

і відрубів. Про тяжіння українських селян до хутірного землеволодіння 

зазначалося на найвищих партійних більшовицьких зібраннях [286, c. 71]. 

На 1 січня 1922 р. в Україні було зареєстровано 1 339 колгоспів, із них 

найбільше артілей – 1 275 [388, c. 14–15] (загальна кількість господарств 

коливалася в межах 3,6 млн.). До червня 1924 р. офіційно в УСРР існували 

дві юридичні форми колективів: комуна і артіль, після 1924 р. – почали 

функціонувати тсози, а також фахові колективи-гуртки (їх ще називали 

“бурякові колективи”). Робітників у колективах поділяли на три групи: 

“повні робітники” (100 % оплата), “півробітники” (75–80 %), “діти” (15–

20 %) [290, c. 5–7]. Підлітки у колективах мали пасти худобу, виконувати 

садові та городні роботи, поганяти коней під час оранки та сівби тощо.  

На І Всеукраїнському з’їзді представників колгоспів по колективізації 

сільського господарства (20–24 лютого 1925 р.) колектив, як і індивідуальне 

господарство (перше багатосімейне, друге односімейне), було визначено як 

трудове селянське господарство. Проте зазначалося, що в індивідуальному 

селянському господарстві селяни “працюють мало”, зокрема дорослий 

робітник лише 100 днів на рік. На згаданому з’їзді пропонували здолати 

“зимове безробіття селян” через залучення їх до колгоспів та збільшення 

робочих днів до 180 [290, c. 10]. У 1925 р. частими були випадки, коли 

селяни виходили із колективів та вступали до земельних громад. 

Комуністична влада намагалася зупинити цей процес, зокрема через 

примусове повернення державі всіх отриманих від неї грошових 

і матеріальних позик, за сприяння рад колективів. У колективі мали 

обов’язково обирати раду колективу (5 осіб), секретаря, ревізійну комісію, 

які мали співпрацювати з партійними осередками [290, c. 15]. 

Динаміка створення колгоспів була такою: від 193 у 1921 р. до 5 406 – 

у 1926 р. (дані наведено секретарем ЦК КП(б)У Л. Кагановичем), за даними 

періодики – від 193 у 1921 р. до 5 300 у 1926 р. При цьому варто враховувати, 
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що на загальний показник впливали 3 116 ліквідованих колгоспів, що 

складало майже 20 %, та наявність “паперових колгоспів”. У 1925 р. частина 

членів колективів намагалися поділити “колективний капітал” та вийти з 

колгоспів, щоб працювати індивідуально. Серед причин зазначали: надмірну 

важку працю, сварки, наклепи, поїдання чужої птиці, використання не 

власного реманенту, “закомісарювання” рад колективів, негативне ставлення 

селян до “комунії” тощо. Комуністична влада таке бажання ідентифікувала 

як “чорнопередільницькі селянські настрої” [290, c. 21]. 

Загальноукраїнські темпи колективізації внаслідок тиску зі сторони 

КП(б)У були вищими за загальносоюзні. Наприклад, у жовтні 1924 р. в СРСР 

(без УСРР) нараховувалося 6 220 колгоспів, в УСРР – 4 269, у жовтні 1925 р. 

в СРСР (без УСРР) – 6 718, в УСРР – 5 454, у жовтні 1926 р. в СРСР (без 

УСРР) – 7 000, в УСРР – 5 300 [386, c. 35]. У жовтні 1927 р. в УСРР було 

зареєстровано 6 456 колгоспів (артілі, тсози, комуни), простіших дрібних 

виробничих об’єднань – 5 209, разом – 11 665; на початок жовтня 1928 р. 

відповідно 10 931 та 7 282, що складало разом 18 213 [15, арк. 80]. 

Аналогічну динаміку зростання подано у працях С. Кульчицького: від 5 454  

у жовтні 1925 р. до 12 042 у жовтні 1928 р. [1218, c. 73–74; 898, c. 100–102].  

Більш детальний аналіз створення колективних господарств у 

1926/27 г. р. дозволяє виявити специфічні тенденції означеного процесу для 

УСРР. У 1925/26 г. р. (відповідно до податкових даних) в УСРР колективних 

господарств у середньому нараховувалося 4 686. У 1926/27 рр. їх кількість 

збільшилася до 5 282 господарств або на 12,7 %, переважно за рахунок 

створення господарств у лісостеповому районі України, де збільшення 

склало 26,2 %. У степовому районі України було зареєстровано зменшення 

на 6,6 % [336, c. CLXXI]. Відповідно до інших статистичних даних у 

1926/1927 г. р. в УСРР було зареєстровано 5 014 колективних господарств 

[222, арк. 14]. Різниця коливалася в межах 5,3 % і не впливала на загальну 

тенденцію (додаток Л).  
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Колективізація, що була проголошена в УСРР у 1925 р., перш за все 

мала бути спрямована на об’єднання бідняцьких господарств, поширення 

мали набути тсози, артілі, особливо у прикордонній смузі й 

агроперенаселенних районах, і на засадах довготривалого кредиту для 

України [487, c. 25]. У 1927 р. 5 282 колективних господарства разом з 

кооперативними господарствами обробляли лише 398,9 тис. дес. землі (обсяг 

землі не перевищував 1,3 % відносно землі, яку обробляли індивідуальні 

господарства). Протягом 1925–1927 рр. динаміка збільшення кількості 

посівних площ у колективних господарствах приблизно коливалася в межах 

+0,3 %. На частку індивідуальних селянських господарств станом на 1927 р. 

припадало 95,8 %, колективних – 1,2 %, радгоспів – 3,0 % (варто зауважити, 

що податкові дані не суттєво розходилися із даними ЦСУ) [336, c. CXLIX].  

У 1925–1927 рр. переважали “нижчі форми колгоспів”, зокрема артілі 

(об’єднання, в яких результати праці ділилися між родинами залежно від 

розмірів праці, живого та мертвого реманенту). Артілі для спільного 

обробітку землі в СРСР не можна було наділяти землею, а тільки окремі 

господарства, що входили в цю артіль, коли вони мали на те право [1073, 

c. 156; 10, арк. 55; 420]. Тому часто зустрічалися артілі, які складалися лише з 

10–12 незаможників [184, арк. 33–34]. У 1925 р. артілі могли відносити і до 

“нижчих форм” і до “вищих форм колективів” [290, с. 5]. До “нижчих форм 

колгоспів” належали тсози (сільськогосподарські земельні кооперативи, що 

об’єднували частину засобів і сил окремих господарств, результати праці 

яких також ділилися між родинами).  

Сільськогосподарська комуна, як “вища форма” (вище колективне 

об’єднання) відрізнялася усуспільненням усіх засобів виробництва, без 

поділу на двори (організація праці в комунах не передбачала індивідуальної 

оплати). Варто зауважити, що українських селян майже не цікавила 

організація трудових сільськогосподарських комун. Наприклад, у 

Кам’янецькому окрузі за період з 1922 до 1927 рр. було організовано 244 

тсози (кількість членів коливалася в межах 9 тис. осіб) та лише 25 комун 
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(кількість членів – 182) [188, арк. 8]. У Ярмолинецькому районі станом на 

1927 р. було створено лише 1 комуну, 10 тсозів, 5 інших колективних 

об’єднань [158, арк. 197]. У 1925 р. у Ганнопільському районі (59 населених 

пунктів) взагалі існували лише 2 артілі, що об’єднали 25 незаможних 

селян [141, арк. 14; 20]. У артілях переважно працювали ті, кого 

ідентифікували як бідняків.  

Наприкінці 1923 р. на території УСРР (Одеська, Катеринославська, 

Київська губернії) діяло 9 комун, створених із американських (США, Канади) 

іммігрантів і реемігрантів. На 1 липня 1925 р. у цих комунах нараховувалося 

1 260 членів (у тому числі 443 місцевих мешканців). Вони привезли з собою 

трактори, плуги, борони, сівалки, молотарки, вантажні автомобілі, насіння. 

Для них було виділено понад 15 тис. дес. землі [842, c. 47–50]. Проте 

подальше скорочення кількості комун пояснювали переважно вичерпанням 

земельних та інвентарних фондів колишніх поміщицьких маєтків [350, c. 38]. 

О. Косач-Кривинюкова, подорожуючи волинськими селами у 1928 р., 

описувала господарства “американців” як доволі успішні, майже всі мали 

рогату худобу, вівці, коней, пасіки, водяні млини, кузні тощо [448, c. 26–27].  

І якщо напередодні 1927 р. селянам пропонувалося добровільно 

зміцнювати артілі та комуни, розвивати тсози, машинні товариства й інші 

прості форми колективів [898, c. 100], то після жовтневого об’єднаного 

пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) 1927 р. усуспільнений сектор народного 

господарства мав стати визначальним [809, c. 490]. Колгоспи як 

господарства, побудовані на націоналізованій державній землі, набували 

пріоритетного значення. Х з’їзд КП(б)У (20–29 листопада 1927 р.) доручив 

ЦК переглянути питання про терміни здачі землі в оренду, маючи на увазі 

скорочення цих термінів і обмеження права здачі землі в оренду особам, які 

не обробляють землі своєю працею [286, c. 499]. Бідняцькі господарства 

серед орендарів приблизно складали майже третину господарств з 22 % 

орендної площі, середняцькі – 57 % з 56 % орендної площі, оренда 

куркульських господарств підприємницького типу в середньому становила 
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2,5% з 21,5% орендної площі. Бідняки і середняки орендували 78,5 % усього 

орендного фонду, 81 % орендарів не користувалися постійною найманою 

працею [388, c. 14–15]. 

Щоб зменшити кількість “псевдоколгоспів”, селянам заборонили 

використовувати найману працю, річних і сезонних робітників, дозволивши 

лише залучення спеціалістів та поденних робітників (у гарячий період). 

Проте в Україні сім’я складалася з обмеженої кількості осіб, тому завжди 

виникала потреба в найманих працівниках. Для українців поширеним був 

особистий короткотерміновий найм із виплатою продуктами праці та чітко 

невизначеною юридичною природою. В УСРР середня вартість денного 

утримання робітника при збиранні хлібів в копійках була меншою за денне 

утримання коня (на утримання коня витрачалося 77 коп., робітника – 46 коп., 

робітниці – 40 коп., підлітка – 29 коп.). Найбільше платили робітникам і 

робітницям в Одеській, Катеринославській, Донецькій губерніях – 

в середньому робітникам 57 коп., робітницям – 49 коп., підліткам – 34 коп. 

Найменше у Подільській губернії – 33 коп. робітникам, 27 коп. робітницям і 

19 коп. підліткам. У формуванні поденної ціни на сільськогосподарських 

роботах у 1924–1925 рр. велике значення мала наявність у робітника 

робочого коня, а також, чи харчувався він своїми продуктами, чи продуктами 

винаймачів. Під час весняних робіт у полі працівник, котрий мав коня та свої 

харчі, міг отримувати в середньому 229 коп., на відміну від 55 коп., що 

платили працівнику, який наймався без коня та якого потрібно було 

годувати. Оплата жіночої праці, навіть якщо жінка харчувалася своїми 

харчами, не перевищувала 56 коп.; якщо вона приходила без своїх харчів, то 

40 коп. Оплата праці підлітків, які йшли не тільки заробити гроші, але й 

часто, щоб поїсти, не перевищувала 30 коп. Найвищою оплата на 

сільськогосподарських роботах була у степових районах України – 

у середньому 253 коп. для працівників, які приводили робочого коня з собою 

та харчувалися своїми харчами. Жінки отримували 59 коп., якщо мали свій 

харч, і 41 коп., якщо без харчів, підлітки – відповідно 41 коп. і 28 коп. Якщо 
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працівник навіть не мав коня та власних харчів, його оплата все одно була 

більшою, ніж жінок, приблизно на 25 коп. (90 коп. отримував робітник і 

65 коп. робітниця). Найвищою була оплата робітників, які не мали робочих 

коней та не приносили із собою харчі, у Глухівській окрузі – 75 коп. для 

чоловіків і 48 коп. для жінок. Найменшою платня найманих працівників була 

у Могилівському та Кам’янецькому округах: для чоловіків вона складала 

36 коп. та 37 коп.; для жінок – 32 коп. та 31 коп. Під час осінніх робіт поденні 

ціни на сільськогосподарських роботах у 1924–1925 г. р. були вищими, ніж 

на весняних. Робітник, який мав коня та харчувався власним коштом, 

отримував 281 коп.; без коня, але з власним харчуванням – 126 коп.; жінка – 

89 коп.; підліток – 58 коп.; робітник без коня та власних харчів – 102 коп.; 

жінка – 71 коп.; підліток – 44 коп. Найменше отримувала робітниця без 

власних харчів у Могилівській окрузі – 38 коп., найбільше – 105 коп. – 

у Маріупільській; робітник отримував найменше у Могилівській окрузі – 

48 коп., найбільше у Маріупільській – 147 коп. [336, c. 42; 86–87; 94–95]. 

Українські селяни змінювалися ментально, ті, що мали статки, боялися їх 

показувати, інші взагалі боялися наймати робітників, щоб їхні господарства 

не зарахували до категорії “експлуататорських”. Хоча до 1929 р. наймана 

праця в трудових селянських господарствах офіційно допускалася, коли мала 

допоміжний характер, тобто всі інші члени господарства працювали 

з найманими робітниками і наймана праця мала другорядне значення. Якщо 

члени господарства не працювали, таке господарство вважалося 

експлуататорським, і землю в нього відповідно позову земгромади могли 

відібрати [1073, c. 195]. 

Щоб уникнути змішаної форми оподаткування 17 березня 1922 р. 

декретом ВЦВК та РНК “Про єдиний натуральний податок на продукти 

сільського господарства на 1922–1923 рр.” ліквідовувалися усі попередні 

податки в селі (продовольчий, подвірно-грошовий, трудово-гужовий), 

вводився єдиний сільськогосподарський податок [1134, c. 104–105; 628, 

c. 283–286]. Єдиний натуральний податок обчислювався в пудах жита або 
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пшениці (його розмір залежав від кількості орної землі, забезпеченості 

худобою та врожайності) [1445]. Несплачений селянами вчасно податок 

перераховувався в недоїмку; якщо недоїмка не сплачувалась протягом двох 

днів, на третій день штраф сягав ¼ за кожний з перших 15 днів запізнення, 

далі ½ за кожний наступний день, перераховувалися і попередні селянські 

борги [294, c. 224]. Сума недоїмки та штраф вираховувалися в червінцях 

(карбування золотої монети “червінець” було розпочато в 1922 р., припинено 

в 1924 р. [758, c. 123]). Біднота отримала шанс повністю звільнитися від 

податку (при посівах не більше 1 дес. на господарство). Проте економічно 

міцні господарства вже у 1923 р. відчули на собі негативні наслідки нової 

системи оподаткування. Із 31 січня 1924 р. було припинено на всій території 

СРСР приймання натурою оплати єдиного сільгоспподатку за 1923–1924 

бюджетний рік [296, c. 227]. 

Для господарств із незначним земельним забезпеченням та невеликою 

кількістю худоби податок у 1926 р. було знижено порівняно із 1925 р. на 30–

40 %, для середняків і куркулів, навпаки, збільшено на 40–60 % [546, c. 42]. 

Селяни були здивовані, чому “влада потурає бідним” [145, арк. 28]. Селяни-

господарі, які очікували покращення ситуації після запровадження нової 

економічної політики, переживши голод 1921–1923 рр., голод 1924 р., 

розчарувалися в новій економічній політиці, зокрема податковій. 

У 1925/26 п. р. сільськогосподарський податок у грошовій формі не 

сплачувала п’ята частина селянських незаможних господарств. Заможні 

господарства після переоподаткування повністю втрачали здатність 

нарощувати виробництво. Податок, який накладався на одне господарство, 

становив 256 черв. крб. (загальний показник в СРСР 230 черв. крб.), податок 

на одну особу – 53,27 черв. крб. (загальний показник в СРСР 46,07) [222, арк. 

14]. Сільськогосподарська податкова кампанія 1926/27 г. р. в УСРР 

характеризувалася використанням елементів прогресивності на основі 

перерозподілу важкості податку між різними групами селян із врахуванням 

землі, худоби й усіх інших джерел [336, с. VІІ]. Прогресивна система 
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сільськогосподарського оподаткування найбільше вдарила по прибутковості 

господарств “вищих груп селянства” [220, арк. 6]. Для УСРР було прийнято 

шкалу сільгоспоподаткування, побудовану на комбінації господарського та 

їдоцького принципу. Облік прибутку сільського господарства в грошовій 

формі, обрахований у 1926/27 п. р. відповідно до усіх категорій господарств, 

показав, що 96,3 % складали індивідуальні селянські господарства, лише 

1,2 % – колективні господарства, радгоспи – 2,5 %. Основними джерелами 

прибутку індивідуальних селянських господарств була земля, прибуток від 

якої складав 80 % усього прибутку, та дохід від худоби – 14,9 % [336, 

с. СХLІІІ; СL]. Податки українських селян були вищими, ніж загалом у 

СРСР. Покарання за несплату податків були суворими (включно із 

конфіскацією та ув’язненням). Громадян, які приховували реальну кількість 

землі від оподаткування єдиним сільськогосподарським податком, перший 

раз штрафували (десятиразова сума податку), вдруге вони вже відповідали 

судовим порядком [1073, с. 159]. Наслідком такої податкової політики стала 

втрата інтересу господарів до збільшення обсягів виробництва.  

Аналіз селянських скарг також засвідчує тенденцію до зростання 

незадоволення новою податковою політикою. Селяни скаржилися, що з них 

“деруть останню шкуру”, “експлуатують удвоє більше, ніж у старі 

часи” [142, арк. 204], “пільги по сільгоспподатку дають не біднякам, а 

ледарям”, “від податку звільняють того, хто не хоче працювати”, “радянська 

влада хоче поробити босяків, а після зробити комуни” [145, арк. 28]. Щоб 

зменшити податковий тиск, українські селяни почали застосовувати нову 

тактику, а саме – дрібнити великі господарства. Щорічно кількість дворів 

збільшувалася приблизно на 100 тис. [388, с. 15]. Були випадки, коли 

відділялися навіть самотні голови дворів похилого віку [1073, с. 237]. Селяни 

також були змушені підробляти у містах, щоб утримувати родини та 

сплачувати податки. Відповідно до даних бюджетних обстежень 1923–

1925 рр., неземлеробські заробітки займали значне місце в загальній сумі 

прибутку селянських господарств, становлячи у середньому приблизно 30 %. 
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У 1926 р. було рекомендовано у закритому листі ЦК КП(б)У “приступати до 

сильного адміністративного тиску, судових мір, продажу майна з 

торгів” [142, арк. 14]. 

Відповідно до перепису населення 1926 р. самодіяльне сільське 

населення УСРР складало 67,8 % від його чисельності; 65,5 % дітей 10 р. 

і старших також вважалися самодіяльними [746, с. 146]. У періодиці іноді 

ототожнювали “куркулів” із самодіяльним (мали самостійний заробіток) 

сільським населенням. Варто зауважити, що українські демографи під час 

переписів населення 1920-х рр. не використовували слово “куркуль”, вони 

ділили населення на чотири основних категорії: особи найманої праці 

(робітники, службовці, прислуга); особи не найманої праці, зайняті 

професійною діяльністю (в широкому розумінні слова), зокрема самостійні 

товаровиробники, власники засобів виробництва; утриманці держави чи 

громадських організацій (інваліди, пенсіонери тощо); особи, що живуть з 

прибутків від майна [346, с. ХХІІ]. Наукового тлумачення категорії 

“куркуль” у 1920-х рр. офіційно визначено не було. Тому під час переписів 

населення таку категорію окремо не ідентифікували, проте використовували 

в політичних цілях внутрішньої боротьби більшовиків за владу на селі.  

У добу нової економічної політики найчастіше виокремлювали такі 

типи селянських господарств: бідняцькі, середняцькі, заможні, 

великоексплуататорські, куркульські. В. Молотов навів у доповіді на 

ХV з’їзді ВКП(б) два критерії для визначення господарства 

експлуататорського типу (використання найманої праці та оренда землі), а 

також дані, в яких кількість наймаючих строкових робітників протягом 1924–

1927 рр. в СРСР коливалася від 6,9 % до 7,9% [350, с. 36; 819, с. 116–117]. 

Якщо проаналізувати матеріали перепису 1926 р. з позиції використання 

найманих робітників, то з 17 940 325 осіб в УСРР лише 144 211 наймали 

робітників, це лише 0,8 %; з цих 144 211 на сільські господарства припадало 

119 808 осіб [346, с. ХХV], це лише 0,6 %. Навіть якщо врахувати, що 

населення не завжди надавало об’єктивну інформацію, все одно відсоток 
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буде незначним. А. Гайстер у книзі “Розшарування радянського села” усі 

господарства поділяв на п’ять основних груп: наддрібні, дрібні, середні, 

вище середніх, великі господарства. Обсяг господарств він вимірював так: до 

І групи входили господарства з вартістю засобів виробництва до 200 руб., у ІІ 

– від 201 до 500 руб., у ІІІ – від 501 до 800 руб., у ІV – від 801 до 1400 руб., 

у V – понад 1400 руб. [422, с. 128].  

Станом на 1926/1927 г. р. у СРСР бідняки володіли в середньому до 

2 дес. посівної площі на одне господарство, середняки – до 4, заможні – до 

11 дес. Забезпеченість великою рогатою та робочою худобою на одне 

бідняцьке господарство не перевищувала 1,5 голови, середняцьке – 3, 

у заможних – 5. Оподаткований дохід у карбованцях на особу в бідняків 

становив 25,10; середняків – 52,02; заможних – 122. Тоді виходило, що 

середняків у СРСР було приблизно дві третини від усього сільського 

населення, але “уся ця маса жила бідніше, ніж індустріальні робітники, це 

були переважно самостійні виробники, які не експлуатували чужої 

праці” [222, арк. 26]. Якщо узагальнити економічні показники розшарування 

селян СРСР, подані С. Струміліним, отримаємо найбільший відсоток 

заможних і середняцьких господарств саме в УСРР. Проте найчастіше вони 

мали прибуток менший, ніж індустріальні робітники. Саме українські селяни 

сплачували найбільше податків (душовий податок становив 53 крб. 27 коп.), 

кількість середняків та бідняків перевищила показники в інших республіках. 

Наприклад, динаміка змін зростання кількості середняцьких господарств 

у Донецькій губернії була такою: у 1922 р. господарств із посівами від 4 до 

15 дес. налічувалося 43,3 %; наприкінці 1920-х років їхня кількість 

коливалася в межах 61 % [1396, с. 12]. Відповідно до розрахунків 

В. Струміліна, “в межах України ми знаходимо максимальний відсоток 

середняків (спочатку вчений зазначив кількість у 79,5 %, далі виправив на 

73,6 %), заможних селян (4,2 % було виправлено на 5,4 %) при мінімальній 

частці бідняків (16,3 % виправлено на 21 %). Найменший коефіцієнт 

розшарування сільського населення за середнім масштабом відхилень 
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дохідності різних груп від середньої норми дохідності в певному районі або 

республіці було отримано саме в УСРР – 21 %” [222, арк. 44]. Беззаперечно, 

ці дані були відомі Й. Сталіну. Отож, варто припустити, що Україну не могло 

оминути нищівне викачування коштів, зокрема через руйнацію традиційних 

форм господарювання для проведення індустріалізації та розрахунків за 

зовнішніми боргами. 

Кооперативну форму товарообміну владою у 1920-х рр. було визначено 

найкращою в умовах пролетарської диктатури та державного капіталізму [8, 

арк. 20–28]. Сільськогосподарська кооперація мала трансформуватися з 

організації, що об’єднує переважно заможні прошарки населення, у сторону 

об’єднання бідного та середнього селянства. В УСРР сільські кооперативні 

товариства активізували свою діяльність після постанови ВУЦВК та 

РНК УСРР 1921 р. При ЦК компартій союзних республік і при місцевих 

партійних комітетах створювались кооперативні комісії, які мали 

забезпечити погоджену діяльність різних видів кооперації. Найвищим 

органом союзу сільськогосподарської кооперації упродовж усього періоду її 

існування залишався З’їзд уповноважених, але реально координувала роботу 

кооперації комуністична фракція, що входила до складу її керівних органів 

[286, с. 664–666; 1391, с. 115; 819, с. 69–81; 8, арк. 29]. У 1922 р. колективним 

господарствам пропонували вступати у союзи сільськогосподарської 

кооперації, отримавши “подвійне членство”. При союзах з’явилися відділи 

“Колективних господарств”, проте їхня динаміка була низькою. В Україні 

намагалися впровадити трьохступеневе будівництво сільськогосподарської 

кооперації, а саме: сільськогосподарський колектив (1-ий ступінь), 

сільськогосподарські союзи (2-ий), “Сільський Господар” (3-ій) [290, с. 4]. 

У 1924 р. було 3 200 колективних господарств, об’єднаних системою 

сільськогосподарської кооперації [290, с. 24–25]. Наступного року виникли 

суперечки між НКЗС та “Сільським Господарем” щодо “адміністративно-

політичного керівництва” та наступний розподіл функцій.  
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У 1923 р. сільськогосподарською кооперацією було охоплено майже 

6 тис. господарств. Найбільше кооперативних господарств було у Київській 

губернії – 1 427, Полтавській – 1 053, Харківській – 1 207 [341, с. 10–11]. 

Окрім універсальних сільськогосподарських товариств, зростала кількість 

спеціалізованих кооперативів: городніх, насіннєвих, скотарсько-молочних, 

садових, машинно-тракторних, меліораційних та ін. Пленум ЦК КП(б)У (7–

9 липня 1924 р.) задекларував зростання споживчої кооперації в УСРР і в 

місті, і на селі [286, с. 301]. Партійним організаціям, починаючи з 1925 р., 

рекомендували сприяти утворенню колгоспно-кооперативних об’єднань. 

ІХ з’їзд КП(б)У (6–12 грудня 1925 р.) запропонував поєднати державні 

ресурси з селянськими вкладами і пайовими внесками у кредитну 

кооперацію [286, с. 356]. У 1924–1925 рр. система сільгоспкооперації шляхом 

централізованих заготівель заготовила 18,3 млн. пудів хліба, у 1926–1927 рр. 

план було збільшено до 41 млн. пудів [551, с. 6–7]. І Всеукраїнська 

конференція КП(б)У (17–21 жовтня 1926 р.) задекларувала необхідність 

“посилити роботу з усуспільнення праці в сільському господарстві шляхом 

розвитку колективізації та кооперування селянства” [286, с. 417; 12, арк. 233]. 

Низка ухвал ЦК КП(б)У у 1925–1926 рр. свідчила про зацікавлення партії 

роботою кооперації, зокрема сільгоспкооперацією. Сільгоспкооперації 

відводили важливе місце в боротьбі між соціалістичними 

і приватнокапіталістичними елементами села. У 1926 р. сільгоспкооперація 

об’єднала навколо себе третину всіх господарств України [551, с. 42]. 

У 1926 р. ДПУ розпочало дискредитацію керівництва сільськогосподарської 

кооперації УСРР із боротьби з колишніми “петлюрівськими офіцерами, 

есерами, просто реакційними українськими елементами, які засіли 

в центральному органі кооперації” [237, арк. 29]. 

Радянський нововитвір “надекономіки” потребував значних обсягів 

товарного виробництва зерна. Під час хлібозаготівель 1926–1927 рр. з УСРР 

було вивезено 65,7 % усього заготовленого хліба [1339, с. 46]. У грудні 

1926 р. питома вага окремих хлібних вантажів у вивозі розподілялась: 
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борошно пшеничне – 20,5 % від загального вивозу, борошно житнє – 14,8 %, 

кукурудза – 14,4 %, пшениця – 12,5 %, жито – 12,4 %, інші хлібні вантажі – 

10,5 %, овес – 3,3 %, ячмінь – 2,7 % [344, с. 66]. Хлібні потяги, що 

відправлялись за межі УСРР, викликали гнів у селян. По лінії ДПУ фіксували 

тенденції, спрямовані на “відокремлення України від Росії” [237, арк. 39]. 

У згаданих матеріалах зазначалося, що “в уяві шовіністів експлуатація 

українців відбувається таким шляхом: природні багатства України в Донбасі, 

Криворіжжі розробляються Москвою, видобуте вивозиться в Росію без 

відповідної компенсації. Фабрикати поставляє Росія, хліб вирощує Україна. 

Український хліб скуповується за безцінь. Україна поставляє для експорту 

масу товарів, але не отримує своєї частки імпорту. З українців збирають 

непосильні податки” [237, арк. 41].  

Селяни поповнювали ряди безробітних, передаючи власні земельні 

ділянки в оренду. Кількість безробітних в УСРР на 1 серпня 1925 р. було 

майже 300 тис. осіб [142, арк. 173]; на 1 жовтня 1927 р. – понад 326 тис. осіб; 

на 1 жовтня 1928 р. – близько 405 тис. осіб [812, с. 151]. Відповідно до даних 

41 біржі, безробітних, які прибули з сільської місцевості, на 1 грудня 1928 р. 

було офіційно зареєстровано 17 579 осіб. Безробітних, що офіційно шукали 

роботу в наймах – 60 422 особи [343, с. 23]. У міста почали масово виїздити 

працездатні селяни, частина із них їхала на зимові заробітки, а частина 

намагалася постійно працювати у містах, щоб підтримувати свої 

господарства шляхом висилання коштів. Характерною була значна кількість 

безробітних жінок. Проте ці показники не можна вважати точними, адже 

біржі праці були не всюди, а після закінчення сезонних робіт показники 

завжди збільшувалися. У 1926/1927 г. р. збільшилася кількість ходаків. Так, 

офіційно план “ходацтва на південь” визначали у кількості 11 тис. дворів [21, 

арк. 8]. Українців, переважно із прикордонних округів, переселяли до 

Саратовської, Самарської губерній, у Сибірський край, на Далекий Схід [21, 

арк. 12–13]. Влада також розгорнула масштабну кампанію “переселення 

безробітних” [22, арк. 100; 182; 23, арк. 2–6]. Станом на 1926 р. в УСРР було 
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зафіксовано скарги від колишніх дідичів (володіли маєтностями на підставі 

спадкового права), яких не просто “позбавили права користування землею”, 

але й активно виселяли з місць, де вони проживали [184, арк. 33–34]. 

Окремі селяни закликали ліквідувати КНС, відновити “Селянські 

спілки”. Незадоволення економічною політикою переростало у силове 

захоплення земель, які передали заводам, цукроварням, та фізичні розправи 

із головами КНС, головами сільрад [143, арк. 1]. Окремі селяни виказували 

бажання повернути поміщицьку владу, або провести другу революцію [145, 

арк. 127–128]. У Кременчуцькому окрузі селяни намагалися створити свій 

“Союз відрубників”. У Могилів-Подільському та Луганському округах під 

час проведення безпартійних селянських конференцій у доповнення до 

порядку денного вносили пропозиції про розгляд організації “селянських 

спілок” [237, арк. 50]. У другій половині 1920-х р., на думку М. Журби, 

“в багатьох випадках спонукальним мотивом до організації “Селянської 

спілки” виступало незадоволення селян привілейованим становищем 

робітничого класу, як у плані пріоритетного забезпечення соціальних потреб, 

так і політичних переваг” [1342, с. 108]. Спілка висувала не лише економічні, 

але й політичні вимоги до нової влади, серед основних були: “відміна прямих 

та опосередкованих податків із підприємств, котрі обслуговують селянські 

господарства (млини, кузні, механічні майстерні), утримання шкіл та 

вчителів за державні кошти, звільнення селян від поборів, безкоштовне 

землеоблаштування, зменшення до голодної норми заробітної платні 

робітникам та службовцям”, також висували політичні вимоги щодо 

“широкої участі у міській владі безпартійних селян, скликання безпартійної 

загальнореспубліканської конференції селян із прямим і таємним 

голосуванням” [237, арк. 50]. Протягом 1924–1927 рр., за далеко не повними 

даними, було задокументовано до 4 тис. фактів агітації за організацію  

селянських спілок. У вересні 1926 р. ОДПУ зафіксовало 19 випадків 

вимагання організації селянських спілок, у жовтні – близько 50, у 

листопаді 63 [778, с. 103–104]. Наприкінці 1927 р. від імені Спілки селян 
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України до харківської центральної газети “Вісті” з вигаданої адреси було 

відправлено листа, в якому зазначалося: “Секретаріат союзу просить 

помістити у “Вістях” нашу ноту протесту, щоб Компартія знала, що 

селянство України оголошує війну партії, бо вже немає можливості терпіти 

далі командування товаришів комуністів” [1065, с. 14]. 13 травня 1927 р. 

політбюро ЦК КП(б)У запропонувало В. Балицькому “розробити” декілька 

гучних справ, які б мали суспільно-політичний резонанс. Від нього зажадали 

проект судового рішення з приводу “мужицької партії” [982, с. 97]. Радянська 

влада боялася, що масове поширення селянських спілок загострить питання 

легітимності влади [237, арк. 51]. На місцях окремі секретарі окружкомів 

висловлювалися за “початок сильного адміністративного тиску” 

[145, арк. 14]. У січні–березні 1928 р. за агітацію селянських спілок 

держполітуправлінням було заарештовано 260 осіб у Мелітопольській 

окрузі [669, с. 231]. 

 Серед позитивних наслідків запровадження непу в УСРР можна назвати 

часткове покращення показників по худобі в одноосібних господарствах. 

Порівняно із 1925/1926 г. р. в 1926/1927 г. р. кількість оподаткованої худоби 

(коні, воли) збільшилася на 2,7 %, але чисельність корів, навпаки, 

зменшилася на 2,5 % [336, с. СХLVІІ]. Великої рогатої худоби (без волів) на 

одне господарство припадало 0,75 голови (загальний показник у СРСР – 

1,17), робочої худоби – 0,79 (загальний показник у СРСР – 1,03). В УСРР на 

двір в середньому припадало 1,54 голів великої рогатої і робочої худоби, тоді 

як у ЗСФРР – 8,54, показник в СРСР коливався в межах 2,20 голів [222, 

арк. 14; 16; 31–33]. Офіційно зменшення худоби в колективних 

господарствах пояснювали її заміною тракторами. Забезпеченість худобою 

мала певну диференціацію. У Правобережжі, де переважало малоземелля, 

господарства без худоби складали 38,58 % при 26,6 % в середньому по УСРР; 

на сході УСРР – 20,3 %; на Поліссі – 8 % [336, с. СLІV–СLV]. Більшість 

худоби (98,5 %) перейшла у власність індивідуальних селянських 

господарств; 0,6 % – колективних. Таке співвідношення поголів’я худоби в 
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індивідуальних і колективних господарствах УСРР засвідчувало приховані 

загрози забезпечення населення продуктами харчування та зниження якості 

обробітку землі (додаток М).  

У грудні 1927 р. політбюро прийняло директиву “Про хлібозаготівлі”, 

яку назвали “програмою економічних заходів у боротьбі за хліб”. Однак така 

економічна програма зазнала поразки і, як наслідок, прокотилось дві хвилі 

репресій. Першими жертвами стали приватні торгівці, заготівельники, а з 

кінця 1928 р. – селяни, котрі тримали хліб [1061, с. 78]. Влада категорично 

відмовлялася враховувати об’єктивні чинники “селянської торгівлі”, адже 

селяни традиційно звикли “притримувати хліб” до весни, коли ціна на нього 

була найбільшою. У 1927 році був створений новий державний 

хлібозаготівельник-монополіст – Укрхліб [688, с. 74]. 

1928/1929 г. р. став роком підвищення цін (у всіх категоріях торгівлі 

порівняно із 1927/1928 г. р.) на продукти харчування, одяг і взуття, паливо та 

освітлення. Однією з причин було те, що влада стимулювала розвиток лише 

сировинної бази, піднімала ціни на технічні культури і продукти 

тваринництва. Л. Троцький, аналізуючи такі тенденції, наголошував на тому, 

що відпускні ціни знижувалися в СРСР лише з жовтня 1923 р. до листопада 

1924 р., вважаючи, що формально станом на 1927 р. ціни “стоять на місці, а 

насправді вони підіймаються на фоні зниження якості товарів. З червня 

1925 р. почали зростати оптові ціни, роздрібні ціни виросли на 25 %, при 

низькій якості товарів”. На його думку, офіційна кампанія на зниження цін 

була безрезультатною й дала зниження лише на 3–5 % [585, с. 146]. 

Важливим полем боротьби стали ціни на хліб. Втримати їх на жито та 

пшеницю не вдалось. Наприклад, базарні ціни у 1926 р. були вищими, ніж 

заготівельні: на жито приблизно у два рази, а на пшеницю – на 37 %. 

Народний комісар торгівлі Чернов вимагав, щоб в Україні знизили 

заготівельні ціни на жито до 65–70 коп., на пшеницю – до 1 крб. 10 коп. [184, 

арк. 123]. Навесні 1927 р. ціни піднялись на жито з 80 коп. до 1 крб. 29 коп. 

за пуд, на пшеницю з 93 коп. до 1 крб. 42 коп. [185, арк. 207] (у 1924 р. 
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середня заготівельна ціна на жито коливалася в межах 65 коп.). Станом на 

1 грудня 1928 р. базарні ціни на пшеницю досягли 3 крб. 27 коп. за пуд, на 

жито – 2 крб. 49 коп., на ячмінь – 1 крб. 68 коп., овес – 1 крб. 39 коп. за пуд. 

Розрив між цінами на пшеницю державних заготівельників та приватним 

ринком коливався від 50 % у 1926 р. до 130 % у 1929 р. О. Ганжа пише, що 

про розрив між цінами державних заготівельників і приватним ринком 

у 1926/1927 г. р. становив 55 %, 1927/1928 г. р. – 75 % [688, с. 75]. Станом на 

1 січня 1929 р. базарні ціни на пшеницю дещо знизилися до 3 крб. 16 коп. за 

пуд, на жито до 2 крб. 30 коп., ціна на ячмінь залишилася без змін, ціна на 

овес піднялася до 1 крб. 40 коп. за пуд. Еквівалентне співвідношення жита й 

окремих видів промтоварів, станом на 1 жовтня 1928 р., було 1,28 сокири або 

5,92 кг. цвяхів за пуд жита та 5,92 кг. цвяхів. Базарні ціни в УСРР (станом на 

1929 р.) систематизовано у додатку Н.  

Характерно, що базарні ціни в сільській місцевості різнилися залежно 

від економічно-географічного регіону України. У сільських споживчих 

товариствах першими поповзли догори ціни на гас, сірники, махорку, мило, 

оселедці [348, с. 46]. У селян скоротилися зернові запаси, поголів’я худоби, 

знизилась купівельна спроможність [15, арк. 19–20; 160, арк. 1; 161, арк. 31]. 

Частина селян залишилися без зерна на посів та змушені були його купувати 

[541, с. 1]. Під загрозою опинилися експортні плани СРСР, задоволення 

столичних і регіональних потреб, утворення недоторканного хлібного фонду. 

Обороти зовнішньої торгівлі скоротилися на 17,9 % [185, арк. 208]. 

Дезорганізацію на хлібному ринку було зафіксовано в прикордонній смузі. 

Підбиваючи підсумки 1927/28 рр., листопадовий пленум ЦК КП(б)У 

констатував, що валовий збір зернових культур далеко нижчий від 

попереднього року. Недорід було зареєстровано у 76 районах УСРР [15, 

арк. 19]. Народний комісар торгівлі Чернов вимагав, щоб в Україні знизили 

заготівельні ціни на жито до 65–70 коп., на пшеницю до 1 крб. 10 коп. за пуд 

[184, арк. 123]. Хлібозаготівельники взагалі пропонували селянам здавати 

“хліб у набір”, обіцяючи повернути гроші пізніше [541, с. 2]. У 1928 р. 
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відповідно до рішення урядової комісії з ліквідації наслідків було розпочато 

додаткову видачу насіння озимої пшениці з резервного фонду округам, що 

постраждали [19, арк. 1]. На засіданні колегії у протокол № 98 засідання 

Земплану НКЗС УСРР від 16 листопада 1928 р. було внесено пункт про 

“перекидання тяглової сили (коней) у ті округи, де був недорід (щоправда, не 

як необхідний захід, а як громадський заклик)” [15, арк. 42]. У січні 1928 р. 

партійні і радянські чиновники із Харкова масово виїздили у села “на важку 

працю – умовляння селян, щоб давали хліб”. До жовтня 1928 р. кількість 

колективізованої площі в УСРР збільшилася до 4 % [898, c. 101]. 

Влада СРСР у 1925–1928 рр. залучила мільйонні кошти ззовні 

(найбільше із США) на підтримку єврейського землеоблаштування та 

виділила для цього понад 300 тис. га землі, переважно в Криму. Єврейські 

колоністи отримали безкоштовно земельні наділи, закордонну 

сільськогосподарську техніку, насіння, худобу [863, c. 98–99]. Такі процеси 

викликали незадоволення селян в УСРР інших національностей, адже їм 

також не вистачало якісних посівних площ, техніки для обробітку землі та ін. 

У 1928 р. загальна площа земель трудового користування в УСРР була 

36 785 250 га [16, арк. 18]. Такі показники засвідчують неспроможність 

влади, зокрема через непослідовну економічну політику на селі, створити 

селянам умови для прибуткового господарювання. Міцні одноосібні 

господарства не були зацікавлені у співпраці з владою, зокрема через 

систематичні “переоподаткування”. Влада, натомість, була готова до 

усуспільнення, залишалося знайти “оптимальний варіант”. 

Складна економічна ситуація в Україні змусила відомого вченого 

М. Волобуєва у 1928 р. опублікувати у журналі “Більшовик України” 

дискусійну статтю “До проблеми української економіки”, у якій 

заперечувалася теорія єдності російської економіки. Науковець заявив, що 

революція в економіці України нічого не змінила. Водночас він запропонував 

розглядати Україну як “історично оформлений народногосподарський 

організм”, що має власні шляхи економічного розвитку, фактично висловив 
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думку, що колоніальний характер економічної політики Російської імперії 

щодо України не тільки зберігся в умовах СРСР, а й запроектований на 

далеку перспективу [752, c. 57]. Оцінка економічної ситуації М. Волобуєвим 

була визначена Л. Кагановичем як “мерзенна” [712, c. 51].  

В обіжнику НКЗС від 1 червня 1928 р. землею, відібраною у великих 

господарств, згідно з обіжником ВУЦВК і РНК УСРР за №0/1779 наділялися 

безземельні і малоземельні громадяни кожної земгромади відповідно до 

черги, далі наділялися колишні червоні партизани, червоногвардійці 

і червоноармійці; далі збільшувалися наділи малоземельних членів цієї ж 

громади, насамперед двори червоноармійців, які відбували дійсну військову 

службу, а також демобілізовані протягом року від їх мобілізації [1073, c. 154–

155]. Для прибуткової діяльності “нижчих форм колгоспів” мало бути 

об’єднано не менше 100 дес. землі [551, c. 18]. На двір у середньому 

припадало від 3,6 дес. посівної площі, а на одного їдока – 0,77 дес. Для степу 

такі показники були вищими та сягали 8,7 дес. землі, що оподатковувалася, 

посівів – 5,8 дес. [336, c. СLХІХ]. У лісостеповій зоні кількість землі була 

меншою і сягала відповідно 4,4 дес. та 2,6 дес. Щоб об’єднати понад 100 дес. 

землі, потрібно було залучити приблизно 20 одноосібних господарств. 

Насправді до складу колективного об’єднання входило 9–10 селянських 

господарств, а площі посівів становили від 40 до 80 дес.  

У 1925 р. вперше, а з 1927 р. систематично на найвищому рівні почали 

говорити про індустріалізацію сільського господарства УСРР [13, арк. 25]. 

У 1928 р. було створено Комітет індустріалізації сільського господарства при 

Держплані УСРР на зразок вже організованого при ВРНГ УСРР, але із 

ширшими повноваженнями [14, арк. 281; 285]. Праця у сільгоспвиробництві 

мала перетворитися в різновид індустріальної праці та допомогти зменшити 

агроперенаселення [13, арк. 28; 16, арк. 200–202; 47, арк. 12].  

Протягом 1920-х рр. учені-економісти переважно намагалися 

диференціювати господарства, а політики – селян. Середній показник частки 

середняків коливався у межах 75 %, що засвідчило досить однорідний склад 
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сільського населення УСРР. Якщо узагальнити всі економічні показники 

розшарування села, отримаємо найвищий відсоток заможних і середняцьких 

господарств саме в УСРР. Проте найчастіше вони мали менший прибуток, 

ніж індустріальні робітники. На одноосібні (індивідуальні) селянські 

господарства та “куркулів” намагалися перекласти основний тягар 

фінансового забезпечення індустріалізації. Селяни змушені були додатково 

підробляти у містах, щоб сплачувати податки. Українські селяни сплачували 

найбільше податків у СРСР. Більшість селян, які очікували покращення 

ситуації після запровадження непу, розчарувалися у новій економічні 

політиці, називаючи її “новою експлуатацією, але вже робітників”. Частина 

українських селян з метою захисту своїх прав намагалися об’єднуватися 

у “селянські спілки”.  

Влада після запровадження індустріалізації категорично відмовлялася 

враховувати об’єктивні чинники аграрних відносин в Україні, зокрема 

традиційні для індивідуального господарювання строкове та поденне 

наймання на роботу, різні види обміну, позички, “притримування” врожаю до 

зими з метою отримання більшого зиску. Відповідно до перепису 1926 р. 

наймали робітників лише 0,6 % сільських господарств. Офіційна статистика 

коливалася в межах 7–9 %. Станом на 1927 р. 81 % орендарів не 

користувався постійною найманою працею. Крім наймання, використовували 

на селі орендні відносини, різні види обміну, позички та ін. При формуванні 

поденної ціни на сільськогосподарських роботах значення мала наявність 

у робітника робочого коня, а також, чиїми продуктами він буде харчуватися. 

Зростання кількості колгоспів (артілі, тсози, комуни) відбулося 

протягом 1928 р., їх чисельність коливалася в межах 15 тис. Якщо брати до 

уваги регіональний чинник, то збільшення кількості колгоспів відбулося 

переважно за рахунок створення господарств у лісостеповій зоні; якщо 

політичний – то зміни відбулися у 1927 р. після Х з’їзду КП(б)У, коли було 

поставлено завдання переглянути терміни здачі землі в оренду та обмеження 

прав здачі землі в оренду, та після жовтневого об’єднаного пленуму ЦК і 
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ЦКК ВКП(б), коли усуспільнений сектор народного господарства визначався 

пріоритетним. У другій половині 1920-х рр. влада відмовилася від 

компромісів із одноосібниками, зокрема в питаннях підтримки об’єктивних 

змін самоврядних форм господарювання. У 1928 р., коли під загрозою 

виконання опинилися хлібозаготівельні плани, експортні угоди, радянська 

влада була готова до відчуження селян від власності. У 1928 р. на найвищому 

рівні заговорили про індустріалізацію сільського господарства УСРР, робота 

в якому мала перетворитися у різновид індустріальної праці.  

 

4.2. Колективізація як шлях до одержавлення сільської економіки 

та руйнації економічного підґрунтя парагромадянського селянського 

суспільства 

 

Нові економічні відносини між державою та селянами загострилися із 

введенням карткової системи на хліб (14 лютого 1929 р. карткова система на 

хліб стала всесоюзною). Загальну систему нормованого розподілу продуктів 

було введено в дію постановою політбюро від 15 грудня 1930 р., її мета 

полягала у тому, щоб понизити загальний обсяг споживання, уникнувши при 

цьому зниження продуктивності праці в пріоритетних сферах. Селян змусили 

працювати навіть із заробітньою платнею, нижчою від “справедливої”, 

застосовуючи погрози суворого покарання та ув’язнення [707, с. 129]. 

Й. Сталін запропонував “натиснути на куркуля і витиснути у нього хлібні 

надлишки, яких у нього немало, щоб не витрачати валюту, відкладену на 

ввезення устаткування для нашої промисловості” [1193, с. 92]. Після 

Сибірського краю, де на початку 1928 р. було запроваджене кримінальне 

переслідування селян за небажання продавати власне зерно за низькими 

цінами [800, с. 5], далі були Казахстан та Україна.  

Кожне село мало завдання щодо норм продажу хліба державі; 

доведення до кожного господарства відбувалося за рішенням загальних 

сільських зборів або зборів земельних громад [1339, с. 52]. За допомогою 
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фіскального тиску радянська влада вилучала не лише збіжжя, а й грошові 

заощадження селянства [1373, с. 232] (за свідченнями опитаних, у більшості 

українських селян було мало готівки [1051, с. 199]). Були обмежені у 

постачанні одноосібні господарства сільськогосподарськими машинами; 

скорочена земельна площа, яку здавали в оренду; припинена практика 

виділення на відруби й хутори. У 1929 р. надруковано роботу С. Струміліна 

“Соціальні проблеми 1928/1929–1932/1933 рр.” (в РДАЕ знайдено рукописні 

таблиці та оригінальний примірник, у яких дані дещо розходяться з 

офіційними), чисте сальдо вилучень з індивідуального сектору загалом по 

СРСР через податки та позики за 5 років (після 1928 р.) мало скласти 

3,6 млрд. крб., за попередні 5 років – отримано 3 млрд. крб., 40 % з яких 

направили на колгоспно-радгоспне будівництво. Підприємницька (так звана 

“куркульська”) та середняцька групи сплачували до бюджету в три рази 

більше, ніж бідняцька група [223, арк. 18]. 

10 лютого 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У проголосило “правильний 

шлях” розвитку сільського господарства. На ІІ конференції КП(б)У (9–

14 квітня 1929 р.) були визначені шляхи подальшого “піднесення” сільського 

господарства через організацію радгоспів, виробниче кооперування, масову 

колективізацію бідняцько-середняцьких господарств, надання матеріальної 

та організаційної допомоги індивідуальним бідняцько-середняцьким 

господарствам, обмеження куркульських господарств. На офіційному рівні 

визнано, що “труднощів поточного року в Україні більше, ніж по всьому 

Союзу загалом” [281, с. 565; 576]. У 1929 р. Наркомзем, управління справами 

РНК УСРР, Наркомторг просили допомогу (200 тис. пудів кукурудзи; 

1,5 млн. пуд. насіння ярої пшениці та ін.) через відсутність посівматеріалу у 

місцевих селян [18, арк. 9; 16; 120; 266; 348; 19, арк. 1–4]. Проте надавати 

допомогу збиралися лише “бідняцько-середняцьким масам селянства”. 

Для інших прошарків сільського населення ЦК підкреслив потребу посилити 

роботу адміністративно-судових органів у справі боротьби з приватником-
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спекулянтом, який шкодить справі постачання харчів промисловим 

робітникам і сільській бідноті та всьому народному господарству. 

ІІ конференція КП(б)У схвалила накреслений планом темп 

виробничого усуспільнення (колективізації), що передбачав охоплення 25 % 

посівної площі до весни 1933 р. (7 млн. га замість 1,3 млн. га у 1928 р.) та 

30 % селянських господарств. Станом на 1928 р. в УСРР загальна площа 

земель трудового користування коливалася в межах 36 785 250 га [16, арк. 

18]. Особливо відзначалась роль селян-комуністів у справі колективізації, а 

“поголовний вступ сільських комуністів до колективних господарств 

вважався першим обов’язком” [286, с. 544–545; 592–593]. Масова 

колективізація передбачала перехід на усуспільнення земгромад і сіл, кущове 

об’єднання колгоспів (кущ – первісна форма єдиного централізованого 

господарства) і концентрацію механічної тяглової сили у формі організації 

машинно-тракторних станцій, “перетворення” часитни кредитів 

у довгострокові, зменшення позичкового відсотку. Землі колгоспам мали 

виділяти “єдиним масивом”, це передбачало примусове вилучення земель 

у одноосібних господарств. У 1929 р. кількість колективних господарств 

мала зрости до 12 742. Відповідно до плану колективізації сільського 

господарства на період весняної посівної кампанії 1929 р. мали організувати 

30 комун, 270 артілей, 1360 тсозів, разом – 1 660 колгоспів на площі близько 

400 тис. дес. [15, арк. 8; 166]. Серед нововведень було обов’язкове створення 

у районах агрокабінетів (агропунктів), до складу яких входили: районний 

агроном, агроном-колективізатор, агроном-рільник, агроном-зоотехнік [15, 

арк. 237]. Навесні оголосили мобілізацію студентів сільськогосподарських 

інститутів, технікумів, педагогічних ВНЗ у села для допомоги в проведенні 

посівкампанії [24, арк. 14]. Шлях на усуспільнення як єдиний можливий 

шлях розвитку було задекларовано на офіційному рівні [561, с. 7].  

ХVІ конференція ВКП(б) (квітень 1929 р.) схвалила оптимальний 

варіант першого п’ятирічного плану. Було запроектовано зниження 

роздрібних сільськогосподарських цін на 12–20 % за рахунок раціоналізації 
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товаровиробничої мережі, але насамперед це мали зробити за рахунок 

витіснення із обігу приватника [223, с. 28]. Українську п’ятирічку було 

ухвалено на ІІ Всеукраїнській партконференції в квітні 1929 р. Гуртова 

продукція сільського господарства загалом на кінець п’ятирічки мала 

збільшитися на 62 %. Напрям розвитку польового господарства УСРР 

визначався у сторону зростання посівних площ, технічної сировини (буряк, 

картопля, соя та ін.), кормових рослин, експортних цінних культур (озима 

пшениця, ячмінь) [425, с. 18–19]. Основним завданням у галузі сільського 

господарства мало стати охоплення колективізацією половини всіх 

селянських господарств (це приблизно 2 млн.). При цьому на кінець 

п’ятирічки ще мало існувати 70 % індивідуальних селянських господарств. 

До 1929 р. активно функціонували земельні громади, після 1929 р. 

українських селян позбавили можливості вести сільське господарство, 

об’єднуючись у земгромади [20, арк. 6; 80–82]. У записці Наркомзему до 

Раднаркому УСРР (1929 р.) зазначалося, що “земельні громади, як 

об’єднання селянських господарств, що користуються правами земельно-

адміністративного, а також і громадського характеру, втратили будь-яку мету 

подальшого існування і є цілком зайвими і непотрібними” [819, с. 69].  

У 1929 р. було прийнято постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР “Про 

заходи щодо розкуркулення селян” від 3 липня 1929 р., “Про ознаки, які 

визначили селянське господарство як куркульське” від 13 серпня 

1929 р. [1271, с. 132].  

19 листопада 1929 р. у “Вістях ВУЦВК”, № 267 було надруковано 

принизливу для людської гідності постанову Наркомторгу, Наркомюсту та 

Наркомземсправ УСРР – “Список речей, на які не можна звертати стягнення 

штрафів, що їх присудив кримінальний суд за відмову здати хліб або за опір 

переведенню хлібозаготівельного плану” за підписом Народного комісара 

торгівлі УСРР Вейцера, заступника народного комісара юстиції УСРР і 

генерального прокурора республіки Михайлика, Наркомзему УСРР 

Шліхтера. Відповідно до згаданої постанови, селянам дозволяли залишати 
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після рішення кримінального суду за невиконання хлібозаготівельного 

плану: “по одному предмету верхнього одягу і щоденного носильного одягу, 

по парі чобіт, чи черевиків або валянків та по шапці, чи кашкетові і хустці 

або шалі; білизна у кількості найбільше по дві зміни на кожного; ліжка, 

постілі (матрац, подушка) та ковдри, потрібні для дітей, віком не більше 

14 років, та хворих членів родини, на кожного з них по одному з наведених 

предметів; потрібні особам харчі найбільше на один місяць, палива – на два; 

посуд – один чайник або чавун на окріп, одне відро на всю родину, одна 

тарілка, виделка, ніж, ложка, склянка або чашка” [283, с. 710–741].  

У липні 1929 р. політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення про 

недоцільність приймання куркулів у колгоспи. В УСРР було прийнято 

рішення “не пускати глитаїв у колгосп, відібрати у них засоби виробництва” 

[163, арк. 15]. У жовтні 1929 р. С. Косіор наголосив, що ЦК КП(б)У поділяє 

методи підходу до середняцьких господарств і до “заможно-куркульської 

верхівки села”, частка “верхівки” встановлювалася в межах 7–10 % загальної 

кількості селянських господарств, на цю верхівку припадало від 35 до 45 % 

обсягів хлібозаготівельного плану, як правило, їм давали “тверді завдання” 

на основі експертних оцінок кожного конкретного господарства (експертизу 

проводила сільрада із бідняцько-наймитською частиною села); закликав 

“залучити до колгоспів 150 тис. наймитів”; наголосив на “унікальності 

українського куркуля” [907, с. 309; 163, арк. 12; 1260, с. 49]. 

На кінець першого року п’ятирічки план колективізації треба було 

перевиконати у 2 рази, у селян мали залишатися лише житлові будівлі [229, 

арк. 40], колгоспи мали об’єднатися та перерости в єдине господарство – кущ 

[163, арк. 15]. На жовтень 1929 р. кількість колективізованих господарств 

в УСРР досягла 477 тис. проти 173 тис. у жовтні 1928 р. [1218, с. 312]. 

Розмиті поняття “всеосяжна колективізація” або “суцільна колективізація” 

ще дозволяли місцевим керівникам частково діяти на свій розсуд. Так, 

станом на 15 грудня 1929 р. Вінницький, Київський, Полтавський округи не 

мали жодного району з часткою колективізації понад 70 %. Із 510 районів 
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УСРР 294 мали частку колективізації меншу за 15 %; 119 – 15–30 %; 59 – 30–

50 %; 24 – 50–70 %; 14 – 70 % і більше [229, арк. 209–211]. Центральне 

керівництво планувало, що попереду всіх республік мала йти Україна, 

особливо її степовий регіон (до весни 1931 р. мало бути колективізовано 

95 % населення, окрім куркульських господарств). На осінь 1932 р. 

планували повністю закінчити колективізацію [229, арк. 34; 37–40].  

7 червня 1929 р. секретаріат ЦК ВКП(б) прийняв рішення про 

мобілізацію 100 тис. комуністів для зміцнення колгоспів (“тисячники”). 

У листопаді в сільському господарстві УСРР приблизно працювало 25 тис. 

комуністів, об’єднаних в 3 тис. первинних партійних осередків та майже 

17 тис. осіб, котрі входили до складу робітничих бригад [805, с. 264] 

(“двадцятип’ятитисячники”). УСРР повинна була виділити на постійну 

роботу в села 7,5 тис. осіб у рахунок всесоюзних 25 тис., в Україні 

залишилося 5,5 тис. [1316, с. 617], за розрахунками С. Кульчицького, 5 720 

робітників станом на 20 січня 1930 р., на січень 1931 р. внаслідок додаткових 

наборів ще 5,5 тис. робітників для керівної роботи на селі [888, с. 10]. 

Найбільше 25-тисячників виїхало з підприємств Дніпропетровського, 

Артемівського, Донецького, Луганського і Київського округів [812, с. 166]. 

У засобах масової інформації було влаштовано перекличку-змагання 

“надання особистої допомоги від пролетаріату міста – селу”. Так, робітничі 

бригади Києва за два заїзди охопили 230 сіл із перебуванням у кожному від 

8 до 30 днів, пояснюючи селянам переваги колективного землекористування.  

Основну масу двадцятип’ятитисячників направляли на керівну роботу 

членами або головами правлінь колгоспів. При цьому варто зауважити, що не 

завжди вони опинялися на місцях у ролі керівників. Місцева влада часто 

сприймала приїжджих вороже, вважаючи, що вони підривають її авторитет. 

На місцях їм не завжди регулярно виплачували обов’язкову зарплату, 

видавали платню “натурою”, залучали односельців до цькування чужаків, не 

забезпечували роботою, поселяли у підсобних приміщеннях. Приїжджі 

комуністи в українських селах працювали конюхами, поштарями, доглядали 
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худобу, розвозили гас, протягом місяця їх могли переводити з місця на місце 

до 10 разів. Частина з них була готовою йти під суд, аби їх забрали із сіл. 

За знайденими в архіві даними, були зафіксовані випадки самогубств, 

самовільних від’їздів, знищення партквитків. В УСРР з 2 548 осіб – 316 

покинули роботу та поїхали назад у міста, 146 – не отримували зарплату 

взагалі, 980 – отримували менше 32 крб., 695 – менше 42 крб., “натурою” – 

170 осіб, 4 – покінчили життя самогубством, тільки 811 осіб мали куди 

привезти свої родини, 552 особи вибули через крадіжки та інші злочини. 

На Дніпропетровщині в комуні “Червоний Жовтень” двадцятип’ятитисячник 

протягом трьох місяців був безробітним; на Поділлі у Чорноострівському 

районі активіст Булов за 1,5 місяці отримав лише 10 крб. та голодував; 

у Проскурівському районі – такий працівник скаржився, що навіть гадки не 

мав про “безумство цієї роботи” [232, арк. 141–142; 144; 149–153]. І. Панич 

розповідав про чоловіка, який приїхав до його села і ходив від хати до хати, 

розмахуючи пістолетом та вимагаючи від селян “добровільно” вступити до 

колгоспу [1051, с. 171].  

Початок 1930-х рр. характеризувався насамперед збільшенням 

повноважень каральних органів СРСР. Колективізація корелювалася із новою 

законодавчою основою “судочинства”. Закриті суди, позасудові розправи над 

селянами ставали буденною справою. Потік засуджених був настільки 

великим, що довелося реорганізувати систему виправно-трудових закладів. 

1 лютого 1930 р. було прийнято постанову ЦВК і РНК СРСР “Про ліквідацію 

оренди землі і боротьбу з куркульством”. Було розпочато виселення сотень 

тисяч селян у райони Крайньої Півночі та Північного Уралу. 29 травня 

1931 р. П. Постишев розіслав у республіки нові планові завдання з 

виселення [898, с. 117; 169]. Більшість жителів сільської місцевості не 

визнавала жорстокого класового поділу на селі. У частини селян такий поділ 

на прошарки викликав обурення. Селяни писали у листах (ненадрукованих) 

до центральних газет та журналів: “куркулів така велика сила, скільки тоді 

для них потрібно в’язниць, забув прo це верховний повелитель (князь 
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Кавказький Сталін і його виконавець наказів селянський староста Калінін)”; 

“куркуль” – “радше прізвисько, а не реальна соціальна категорія”; “куркулів 

потрібно перевиховувати, адже вони також люди” [231, арк. 51; 122; 229]; 

“ми всі селяни і не треба нас розподіляти на куркулів, середняків і 

бідноту” [142, арк. 127–128].  

Соціальна структура радянського суспільства опинилася в цілковитій 

залежності від політичної структури. Владою не було підтримано процес 

“осереднячування” селян. Сталінську кампанію розкуркулення розпочали 

попри відсутність загального визначення поняття “куркуль”. “Куркулями” 

місцева влада насамперед вважала тих, кого остерігалася з політичного 

погляду, при цьому доходи пересічного “куркуля” були часто нижчі, ніж 

у пересічного індустріального робітника. У доповідній записці ДПУ УСРР 

від 25 березня 1930 р. йшлося про виселення 19 531 куркульських 

господарств, 92 970 осіб, із них 32 054 дітей [1314, с. 106]. Протягом 1930 р. 

було розкуркулено 31 593 господарства [906, с. 330]. Т. Снайдер пише про 

32 127 депортованих сімей на початок 1931 р. [1168, с. 44]. Частина 

виселених потрапила до трудових поселень ОДПУ [209, арк. 85–86; 219, 

арк. 4]. Більшість хуторів була знищена [1051, с. 123]. Отож, розкуркулення, 

як складова політики одержавлення села, виселення, знищення десятків тисяч 

продуктивних господарств (дворів) за межі України призвело до руйнування 

парагромадянського селянського суспільства, зокрема знищило не тільки 

традиційні форми господарювання, але й традиційні інституції самоврядності 

на селі та їх носіїв. 

Гаслами 1930 р. стали “Темпи вирішують усе!”, “П’ятирічку у чотири 

роки!”, “Всі на бій з глитаєм!”, “Розгром класовим ворогам!”, “Кожен новий 

колектив є стусаном у бік куркуля!”. Науковців, котрі виступали за 

врахування об’єктивних економічних тенденцій розвитку (міцні 

індивідуальні господарства), теорію “рівноваги”, було названо знаряддям 

капіталістичних диверсійних актів [398, с. 45]. Розпочався період, який 
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у пресі називали “реконструктивним, або новим етапом непу”, “корчуванням 

коріння капіталізму” [451, с. VІІ].  

Б. Кравченко пише, що на 1 березня 1930 р. було колективізовано 63 % 

селянських господарств та 69 % орних земель; на травень – відповідно 41 % 

та 50 % [869, с. 162]. Ю. Шаповал подає таку динаміку: 15,8 % 

колективізованих селянських господарств станом на 1 січня 1930 р., 62,8 %  – 

на 1 березня 1930 р. [1260, с. 50]. Спочатку колективізацію планували 

завершити восени 1931 р., у крайньому випадку – навесні 1932 р. Степова 

частина України до весни 1931 р. мала закінчити колективізацію всього 

населення (95%, крім куркульських господарств) [229, арк. 34; 907, с. 328].  

Окремі районні керівники іноді виявляли готовність до ще більшого 

скорочення термінів, зокрема наприкінці весняної посівної кампанії 1930 р. 

При цьому, у непристосованих колгоспних приміщеннях масово гинула 

худоба, а в селянських господарствах, щоб худобу не забрали до колгоспу, її 

майже повністю вирізали. Шепетівський окружком КП(б)У постановив 

провести колективізацію за півтора року. У договорі про соціалістичне 

змагання між Дунаєвецьким і Новоушицьким районами (1930 р.) містилось 

зобов’язання закінчити колективізацію навесні того ж року. Примусово 

усуспільнювались житлові будинки, худоба, птиця, збіжжя, реманент, посуд. 

Ось характерний перелік речей, що їх вносили селяни, вступаючи до 

колективного господарства: 2 пальта, 2–3 пари чобіт, 2–3 пари черевиків, 

шматок шкіри, 3–4 пари білизни, 1–2 гімнастерки, 1 відро оцинковане, 

1 горщик, 2–3 миски, 3 ложки, 1 фуганок, 1 рубанок, 1 заступ, 1 залізне 

ліжко, 1 верета, 1 сундук, 10–15 пудів хліба, коняка за 50 крб. У селах церкви 

перетворили у сховища зерна, одягу, посуду, меблів, реманенту, підсобні 

приміщення. Селяни та партфункціонери по-різному розуміли логіку 

“переростання колгоспів в найвищу форму – форму послідовно 

соціалістичного типу” [47, арк. 7]. 

5 січня 1930 р. політбюро ЦК прийняло спеціальне рішення “Про темп 

колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву”. 
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У резолюції ЦК встановлював можливість перевиконання п’ятирічного плану 

колгоспного будівництва весною 1930 р. та наявність матеріальних та інших 

умов, необхідних для заміни куркульського виробництва виробництвом 

колгоспів, у зв’язку з чим проголошував необхідність переходу від політики 

обмеження до політики ліквідації куркульства як класу; СРСР було поділено 

на 3 групи районів, встановивши для кожної з них орієнтовні строки 

завершення колективізації; артільна форма колгоспного руху визначалася як 

основна ланка колгоспної системи [1196, с. 233–368; 283–284]. Наприклад, 

у Київському окрузі станом на 1 травня 1930 р. саме артілі переважали над 

іншими формами колективних господарств, зокрема комун нараховували 41, 

тсозів – 66, артілей – 542, разом вони об’єднували 56 101 господарство 

з 233 978 їдцями. Проте саме індивідуальні селянські господарства 

продовжували кількісно домінувати – 234 673 господарств, із яких 

звільнених від податку було 88 453, із загальною кількістю їдоків 

1 107 467 осіб, вони обробляли 1 097 138 га землі, орної – 824 891 га. 

Колгоспи приблизно обробляли 20 тис. га [345, с. 88–89; 136–137].  

У 1930 р. в УСРР почали активно насаджувати агроіндустріальні 

комбінати (“колгоспи-гіганти” площею від 5 до 10 тис. га) на зразок великих 

індустріальних підприємств, вони мали переробляти тони сировини, мати 

залізничний та водний зв’язок і переважно розташовуватися на селянських 

землях. Так, Дніпроселькомбінат мав об’єднати сім районів, забезпечувати 

продуктами харчування Запоріжжя, Дніпропетровськ, Криворіжжя, Донбас, 

виробляти сільгоспсировину для промисловості СРСР [14, арк. 2–3]. Мали 

утворитися агроіндустріальний комбінат на Херсонщині площею в 

160 тис. га та Вовчанський на 110 тис. га [907, с. 320]. 

2 вересня 1930 р. було розпочато податкову реформу. Реформування 

податкової системи стосувалося переважно колгоспів та населення, яке 

вступило або мало на меті вступити в колгосп. Закон “Про єдиний 

сільськогосподарський податок” поділив селянство за групами платників 

податку на такі категорії: колгоспники, одноосібні господарства та 
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куркулі [1373, с. 16–17]. Селян змусили повертатися до вироблених ще у часи 

передреволюційної Російської імперії форм соціальної “мімікрії”: фіктивного 

розподілу власності між родичами, фіктивного усиновлення, надання хабарів 

місцевим чиновникам [656, с. 438]. Основною метою таких дій була зміна 

соціального статусу селянина із “куркуля” на середняка або бідняка. Ті, що 

вступали до колгоспу, працювали кволо, застосовуючи пасивні форми опору. 

“До Москви” селяни писали як до останньої інстанції з надією, що більшість 

селянських бід походить від місцевої української влади. У серпні 1930 р. 

писали про голодування у Правобережній Україні, про черги за продуктами 

у містах, за якими стояли з ранку до вечора, про те, що 1930 р. їм нагадує 

1920 р. та початок 1917 р. Селяни скаржилися, що немає добровільних 

колгоспів – усі примусові, якщо немає насилля фізичного, то є моральне [231, 

арк. 238; 242]. На вулицях міст можна було побачити колгоспників-бідняків, 

які просили милостиню зі словами: “ми голі, нам немає чого їсти” [231, 

арк. 167]. З Харківської округи жінки писали про те, що “вони не підуть у 

тсоз, бо рабами не були і не будуть”, аналогічні листи надходили з Сумської, 

Одеської, Білоцерківської та інших округ [230, арк. 127].  

Початок 1930-х рр. також характеризувався активними формами опору 

селян. У січні–березні 1930 р. в Україні було зафіксовано понад 3 тис. 

селянських виступів, у яких взяли участь близько 100 тис. осіб. Такий 

селянський супротив, на думку Л. Віоли, можна ідентифікувати як 

“висловлювання в повний голос”, “вироблення культури супротиву”, 

“самооборона проти лобової атаки держави” [667, c. 13]. Активний характер 

форм селянського протесту проявлявся у демонстраціях, виголошенні 

антирадянських промов на зборах тощо. Усього в 1930 р. було зафіксовано 

4 098 масових і групових виступів на селі за участю близько 1 млн. осіб 

[1314, c. 7; 907, c. 327]. У с. Баштанка Миколаївського округу у тсозі 

неабияку активність проявляли жінки, розбираючи живий і мертвий 

реманент [231, арк. 209]. Потужний селянський рух у 1930 р. охопив 

Дніпропетровський округ (Павлоградське повстання 1930 р.). Повсталі 
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взялися за зброю, намагаючись змінити режим [1065, c. 14–15; 808, c. 37–44; 

231, арк. 125]. Гаслами повстання були “Давайте завойовувати іншу свободу! 

Геть комуну!”. Кількість повсталих, за даними ДПУ, сягала понад 600 осіб 

[233, арк. 10; 14; 21]. Найбільш тривалим (в ньому брало участь понад 1 000 

осіб) на Харківщині було стихійне повстання селян у кількох селах 

Сеньківського району Куп’янської округи (Глушківка, Табаївка, Курилівка) 

з “куркульським” керівним центром у с. Новоосинове, яке спалахнуло 

у грудні 1929 р. [1356, c. 12]. Наприкінці 1920-х рр. – на початку 1930-х рр. 

підпали, пожежі, побиття членів податкових комісій набули масового 

характеру [195, арк. 326; 175, арк. 135]. Також, поширювався пасивний опір 

селян, зокрема відмова виходити на роботу або вступати до колгоспу. 

27 липня 1930 р. сільська вчителька О. Радченко написала у щоденнику: 

“Колективізація насильством не пройшла. З початку посівів спалахнули 

бунти. Селяни ненавидять владу за неподобства” [598, c. 31]. 

На початку 1930 р. селянський опір, особливо у прикордонних районах 

УСРР, на короткий час зупинив колективізацію. Так, станом на 16 березня 

1930 р. на Вінниччині з 50 сіл було повністю вигнано радянську владу, 

розпущено сільради, обрано старост [258, c. 99]. Й. Сталін визнав за доцільне 

відступити, переклавши відповідальність за зловживання на місцевих 

партійних керівників [1195, c. 194]. Так само колись вчинив В. Ленін, 

вважаючи, що “заради успіху справи можливі певні тактичні відступи від 

основних ідеологічних вимог” [1321, c. 29]. Місцеві партійні керівники були 

звинувачені в “запамороченні від успіхів” та підпали під нову хвилю 

репресій (чисток партії). Партійні лідери використали середню та нижчу 

керівну ланки для зведення рахунків населення із владою. Було зроблено 

поступки у бік артільної форми колгоспу, що вимагала товарно-грошових 

відносин, а також селяни вибороли право на присадибну ділянку. При цьому 

варто зауважити, що Й. Сталін не полишав ідеї тотальної комунізації 

селянства на основі ліквідації приватної власності на засоби 
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виробництва [907, c. 320; 324]. Вихід селян з колгоспів на 1 січня 1930 р. 

становив 36,1 % [1260, c. 50]. 

У 1931 р. країна вступила “у смугу прискореного соціалістичного 

будівництва (період соціалізму)” [398, c. 47]. При цьому зовнішня 

заборгованість СРСР у серпні 1931 р. вже становила 1 233 млн. карб., а 

більшість кредитів були короткотерміновими [1242, c. 118]. Політичним 

гаслом 1931 р. стало “Жодного центнера хліба приватникові!” [477, c. 1]. У 

липні Г. Петровський закликав робітників і селян виконати 

народногосподарський план другого півріччя вирішального року п’ятирічки, 

хлібозаготівлі закінчити до Жовтневих свят, боротьбу за хліб було 

оголошено боротьбою за соціалізм, запропоновано попереджати “дитячі” 

хвороби в організації великого тваринницького господарства, в радгоспах і 

колгоспах [512, c. 2–5]. Посівна площа колгоспів мала становити на весну 

1931 р. 19 779 тис. га [229, арк. 34]. Постановою ЦК ВКП(б) від 2 серпня 

1931 р. “в основному закінчену колективізацію вважали в Україні (Степ), де 

було колективізовано 85 % селянських господарств і охоплено 94 % 

селянської засівної площі; у Лівобережжі, де колективізовано 83 % 

селянських господарств і охоплено 80 % селянської засівної площі” [513, c. 9; 

819, c. 202]. У серпні розпочати роботу з організації секцій при РВК 

(відповідно рішення ІІ сесії ВУЦВК) для залучення маси колгоспників, 

наймитів, бідняків, середняків-одноосібників до соціалістичного 

виробництва [477, c. 3].  

14 грудня 1931 р. розпочала роботу ІІІ сесія ВУЦВК. Окрім членів 

ВУЦВК, на її засідання було запрошено голів РВК, де не виконали плани 

хлібозаготівель. Офіційно мали оголосити про 200 районів суцільної 

колективізації в УСРР [363, c. 1]. 29 грудня 1931 р. було прийнято Постанову 

політбюро ЦК КП(б)У, в якій усі райони розбивалися на шість груп: 

Харківську, Київську, Вінницьку, Запорізьку, Полтавську, Одеську [246, 

c. 219]. За кожною з них закріплювали відповідальних із числа 

партапаратників. Кожен окремий район також дробився на ділянки, до яких 
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прикріплювали членів бюро райпарткому з покладенням усієї 

відповідальності за виконання плану хлібозаготівель [166, арк. 23; 167, 

арк. 6]. Станом на грудень 1931 р. хлібозаготівельний план було виконано на 

54,7 % [166, арк. 22]. Колгоспників зі сторінок газет і журналів застерігали, 

що перший обмолот хліба потрібно віддавати державі, прибутки розподіляти 

відповідно до трудоднів та якості праці, а не за кількістю їдоків, 

заборонялось наперед видавати аванси, колгоспи закликали не ставати на 

шлях собезництва і не допомагати всім, не робити великих відрахувань із 

валових прибутків до всіляких громадських і культурно-побутових фондів 

(на “культгектари”, каси взаємодопомоги, “жіночі гектари”, підшефні 

частини) [521, c. 10–11].  

1 вересня 1931 р. у пресі відзвітували, що в УСРР колективізовано 

понад 72 % усієї орної землі; в степовій смузі – 90,4 % [527, c. 8]. Частка 

усуспільненої орної землі на селі завжди була більша, ніж частка 

колективізованих господарств – внаслідок депортації “куркулів” або втечі 

селян у міста і на новобудови [907, c. 332]. На кінець 1931 р. замість 

3,3 мільйонів дрібних селянських господарств в Україні було 31 003 

колгоспів із площею землі 18,9 млн. га, або 73,5 % усієї орної землі [553, 

c. 45]. При цьому селяни ще мали право виходити з колгоспів, але здійснити 

це на практиці було не так просто. Усе залежало від позиції місцевого 

керівництва та партійного уповноваженого. Селянин міг не отримати 

посівного матеріалу та своїх колективізованих знарядь праці.  

У 1931 р. селяни відмовлялися працювати на колгоспних полях, 

погоджуючись на роботу у радгоспах “бо там їсти дають, а в колгоспах 

кажуть, що хліб з’їли під час засіву”, почастішали виступи селян проти 

радянської влади [164, арк. 194–195]. Ціни на продукти харчування на 

базарах були “надвисокими” (1 літр молока коштував 4 крб., склянка пшона – 

2 крб., 5 кг картоплі – 30 крб.) [73, арк. 227].  

Заступник голови ДПУ УСРР К. Карлсон 13 серпня 1932 р. інформував 

ЦК КП(б)У про масове стійке зростання кількості поданих заяв на вихід 
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селян з колгоспів. На той момент таких заяв було понад 14 тис. Селяни 

супроводжували заяви вимогами негайного повернення їм тяглової худоби, 

інвентаря, виділення озимих і ярих посівів [263, c. 50]. Селян частково від 

виходів з колгоспів зупиняло розкуркулення, у 1931 р. було розкуркулено 

32 127 господарств. У грудні 1931 р. різні державні органи почали фіксувати 

в Україні випадки голодування та смерті від голоду [847, c. 12]. Наприкінці 

1932 р. селяни були змушені повернутися до колгоспів, щоб частково 

убезпечити себе від помсти місцевого керівництва, ще й вступали до лав 

партії. У 1932 р. членами КП(б)У стали 39,6 тис. селян [1218, c. 91]. Й. Сталін 

закликав сільських жінок до безальтернативної суспільно-політичної 

діяльності у колгоспах [1199, c. 250]. Кількість постійно закріплених у 

колгоспі й для роботи в бригаді робітників коливалася від 40 до 70 осіб [579, 

c. 95] (чисельно колгосп нагадував поземельну общину, що складалася від 30 

до 100 дворів [1435, c. 361]). У 1930 р. на початку колективізації в колгоспах 

панувала поденщина, у 1931 р. – відрядництво, у 1932 р. – відрядництво та 

бригадна форма праці (бригада стала первинною виробничою одиницею 

колгоспного господарства). 

У лютому 1932 р. керівники України дістали згоду Кремля на 

утворення п’яти областей (Харківської, Київської, Одеської, 

Дніпропетровської, Вінницької), у липні було утворено Донецьку, у жовтні – 

Чернігівську область [898, c. 176–177]. Поява областей мала пришвидшити 

завершення хлібозаготівель та колективізації.  

Хлібозаготівельний план у 1932 р. зменшили лише на 1,1 млн. т, після 

звернень українських керівників С. Косіора, М. Скрипника, П. Любченка на 

Всеукраїнській партійній конференції (6–9 липня 1932 р.) до офіційних 

представників Москви Л. Кагановича та В. Молотова [994, c. 30]. Й. Сталін 

11 серпня 1932 р. направив лист Л. Кагановичу, в якому гостро відреагував 

на відмову приблизно 50 райкомів виконувати нереальний план 

хлібозаготівель [899, c. 12]. У 1932 р. з голодуючої України внаслідок прямих 

конфіскацій ледве зібрали близько 4 млн. т. Станом на 5 жовтня 1932 р. з 
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23 270 колгоспів тільки 1 403 виконали хлібозаготівельний план. 25 жовтня 

було зафіксовано виконання річного плану хлібозаготівель на 39 % [898, 

c. 256–257]. Наприклад, виконання вересневого плану 1932 р. у Вінницькій 

області становило: радгоспами – 15,8 %; колгоспами – 22,4 %; 

одноосібниками – 9,5 %. Загальне виконання плану склало 15,5 %, річного – 

20,1 %. Станом на 1 вересня 1932 р. у Деражнянському районі 

хлібозаготівельний план виконали на 9,1 % від річного, одноосібний сектор 

виконав план на 3,8 % річного плану. У Полонському районі до вересня 

1932 р. не могли розпочати хлібозаготівлі взагалі. У Дунаєвецькому районі 

план був виконаний на 9,2 %, Летичівському – 8,7 %, Меджибізькому – 

9,5 %, Новоушицькому – 5,7 %, Проскурівському – 8 %, Солобковецькому – 

10,6 % [196, арк. 35]. На початку листопада 1932 р. Л. Каганович під час 

поїздки на Північний Кавказ запропонував використати режим “чорної 

дошки” [847, c. 254; 195, арк. 370; 374]. Постанова РНК УСРР “Про боротьбу 

з куркульським впливом у колгоспах” від 20 листопада 1932 р. надавала 

право заносити на “чорні дошки” цілі райони. Державою було санкціоновано 

проведення масових обшуків у селян та накладання натуральних штрафів 

(у розмірі 15-місячної норми м’ясозаготівель).  

Наприкінці літа 1932 р. в УСРР розпочався масовий голод. Колгоспам і 

радгоспам УСРР у вересні 1932 р. було відмовлено у наданні насіннєвої 

позики, а також заборонено приватну торгівлю хлібом до повного виконання 

хлібозаготівельних планів (вона дозволялась після 15 січня та виконання усіх 

планів). 7 серпня 1932 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову “Про 

охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення 

громадської (соціалістичної) власності” [1214, c. 453–454; 197, арк. 66]. 

У народі цю постанову назвали “законом про п’ять колосків”. По суті, вона 

дозволяла карати селян як кримінальних злочинців: за “півкишені недозрілих 

колосків” можна було отримати 10 років концтаборів, а то й бути страченим. 

Постанову ЦК КП(б)У “Про заходи до посилення хлібозаготівель” від 

18 листопада та постанову РНК УРСР з аналогічною назвою від 20 листопада 
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1932 р. [899, c. 15–16] було підготовлено під безпосереднім керівництвом 

Й. Сталіна, долучився до процесу написання й В. Молотов (який працював в 

Україні до 23 листопада 1932 р.). Постанова “Про хлібозаготівлі на Україні, 

Північному Кавказі і в Західній області” від 14 грудня 1932 р. надавала право 

облвиконкомам і райкомам призупиняти забезпечення товарами найбільш 

відсталих сіл до повного виконання ними хлібозаготівельного плану. 

24 грудня 1932 р. всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, 

уповноваженим обкомів надійшов лист ЦК КП(б)У, яким дозволялося 

вивезення колгоспних насіннєвих фондів у рахунок хлібозаготівель. Секретар 

ЦК КП(б)У С. Косіор продублював цей лист 25 грудня 1932 р. [245, c. 298]. 

На зиму 1932–1933 рр. одноосібники та колгоспники залишилися без 

харчових запасів. При цьому їм заборонили утворювати будь-які фонди 

допомоги, допоки вони не здадуть хліб державі [48, арк. 158]. У 220 випадках 

колгоспи та сільради в УСРР відмовились прийняти хлібозаготівельний план 

і тільки у 2 випадках дали згоду [1061, c. 160]. Серед частини сільських 

комуністів панували настрої розгубленості, пригніченості, страху, вони 

бачили складну реальну ситуацію, тому частина просто самоусувалася від 

керівництва [306, c. 5; 167, арк. 33]. Наприклад, молодий активіст В. Бузько, 

якого направили в с. Кадиївку Ярмолинецького району для контролю 

м’ясозаготівель, через деякий час зателефонував керівництву та доповів, що 

зможе виконати державний план заготівлі м’яса тільки ціною людських 

трупів, після чого утік із села [138, арк. 196–201].  

Судових репресій не оминули окремі голови сільських рад, колгоспів, 

райвиконкомів, секретарі райкомів партії, які без агресії намагалися 

втілювати в життя нові партійні рішення. За невиконання хлібозаготівельних 

планів місцеве керівництво звинувачували у сіль контрреволюції [238, 

арк. 106]. На бюро Кам’янець-Подільського РПК від 3 грудня 1932 р. 

розглядали “неприпустимі прояви куркульського опору в справі виконання 

хлібозаготівельного плану з боку окремих голів колгоспів, членів партії: 

Кубачевського, Слободяна, Сокола, Остяка, які лояльно поставилися до 
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куркульської агентури та колгоспників-твердоздатчиків” [138, арк. 128–223]. 

Їхні справи було передано органам ДПУ. 

У постанові ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р. та Постанові РНК СРСР і 

ЦК ВКП(б) “Про обов’язкове постачання зерна державі від колгоспників і 

одноосібних господарств” наголошувалося, що парторганізації України не 

впоралися з покладеним на них партійним завданням щодо організації 

хлібозаготівель і виконання плану хлібоздачі попри триразове скорочення і 

без того скороченого плану. Місцевих комуністів було звинувачено у тому, 

що вони “не викрили маневрів куркулів, петлюрівців, махновців” [48, 

арк. 158; 177; 179]. У 1933 р. С. Косіор попереджав, що в ряді областей та 

районів серед керівників спостерігаються антипартійні настрої про 

скорочення посівних площ, невідворотність недосіву та попереджав, що 

капітулянтська орієнтація буде розглядатися як найтяжчий злочин перед 

партією [149, арк. 135]. 

Виїзди селян із сіл у 1932–1933 р. набули масового характеру [248, 

с. 472]. Запровадження паспортного режиму в 1932 р. мало обмежити 

пересування селян. Проте лише з Дніпропетровської області виїхало 

приблизно 95 тис. осіб. У Софіївському районі Дніпропетровської області із 

40 колгоспів виїздами було охоплено 36. Масово виїздили селяни 47 районів 

Київської області, переважно це були одноосібники та ті, кого називали 

“куркулями”. Київську та Харківську області також залишили понад 

90 тис. селян. Через масові виїзди селян із Дніпропетровської та Вінницької 

областей було ліквідовано майже 3,5 тис. господарств, зареєстровано села, із 

яких виїхали усі голови сімей. Найменше селяни виїздили з Одеської 

області [239, арк. 139–141]. Громадянка Луценко писала у листі, що “всі 

потяги завантажені настільки, що на кожній станції я сиділа дві доби, людей 

на залізницях просто дуже багато, ціле море” [190, арк. 208]. Мешканці 

прикордонної смуги намагалися потрапити за кордон. Так, лише у квітні – 

травні 1933 р. 18 середнякам-одноосібникам Славутського району вдалося 

втекти з УСРР, 45 сімей було затримано [153, арк. 8–9]. Органи ДПУ УСРР 
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затриманих селян після “фільтрування” або повертали на місця проживання, 

або арештовували як організаторів втеч, найчастіше це означало концтабір. 

Судові органи (використовуючи статтю 58 Кримінального кодексу) 

поза чергою розглядали справи з невиконання хлібозаготівельних планів, 

часто безпосередньо в селах з метою залякування колгоспників, середняків, 

бідняків [245, с. 284–286]. В УСРР станом на 10 травня 1933 р. під вартою 

перебувало 123 607 осіб [210, арк. 15]. У листопаді 1932 – січні 1933 рр. 

ДПУ УСРР ліквідувало 1 208 “контрреволюційних” колгоспних груп [263, 

с. 54; 211, арк. 34]. На 1 січня 1933 р. після проведення ДПУ УСРР “операцій 

на селі” було “ліквідовано” 672 групи, на 30 грудня – 935, заарештовано 

майже 20 тис. осіб (соціальний стан заарештованих переважно визначали як 

куркулів чи середняків) [239, арк. 131]. У 1933 р. з 24 191 колгоспу було 

“вичищено” понад 200 тис. осіб. Протягом 1933 р. відповідно до постанов 

трійок при колегії ДПУ УСРР було розстріляно 805 осіб [239, арк. 143]. 

У розробці ДПУ УСРР знаходилася ціла низка сфальсифікованих справ: 

“Визволенці”, “Невгамовні”, “Козаки”, “Шакали”, “Вибух” [234, арк. 58–61]. 

У 1933 р. встановлений ліміт “позбавлених волі” постановою ЦК ВКП(б) для 

УСРР був у кількості 60 тис. осіб, з яких підлягали вивезенню за межі 

республіки 25 тис. [210, арк. 15–18].  

Унаслідок застосування репресій у 1933 р. в УСРР було організовано 

25 тис. колективів (200 тис. колгоспів і 5 тис. радгоспів), які охопили 80 % 

всієї посівної площі [48, арк. 169]. Мережа МТС в 1933 р. зросла до 574, 

порівняно із 29 у 1929 р. [48, арк. 170]. 9 квітня 1933 р. РНК УСРР та 

ЦК КП(б)У прийняла постанову, якою схвалила “Тимчасові правила 

трудового розпорядку в колгоспах”, підготовлені Укрколгоспцентром, 

відтепер колгоспники не могли використовувати свій робочий час поза 

колгоспом без дозволу на те правління колгоспу і бригадира його бригади в 

кожному окремому випадку та інші напівкріпосні положення. В. Марочко 

деталізує показники, зокрема науковець пише про 25,3 тис. колгоспів 

у 1932 р., 24,2 тис. – в 1933 р., переважно це були дрібні господарства, що 
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пересічно об’єднували 141 двір, 500 дворів і більше було в 0,8 % колгоспів 

[819, с. 200; 203–204]. Але ще залишалися десятки тисяч хуторів. Починаючи 

з 1933 р., державі вдалось взяти під контроль розмір посівних площ 

і колгоспний врожай [49, арк. 21]. У колгоспах запроваджувалася сувора 

дисципліна [73, арк. 236]. На початок липня 1934 р. було об’єднано в 

колгоспи 3295,4 тис. селянських дворів, створено понад 26 тис. колгоспів 

[1378, с. 37]. Встановлення комуністичного ладу вимагало ліквідації 

приватної власності на землю в усіх трьох її різновидах: володіння, 

користування і розпорядження [906, с. 343]. 

Насильницька масова колективізація призвела до того, що ресурсна 

база республіки зазнала непоправних втрат. У непристосованих колгоспних 

приміщеннях масово гинула худоба, а в селянських господарствах, щоб 

уникнути колгоспу, її майже повністю вирізали. Поголів’я худоби у 1930–

1933 рр. зменшилося до критичних показників [222, арк. 14; 16; 31–33; 331, 

с. 24–35]. Динаміка поголів’я худоби (відповідно до офіційних даних), якщо 

порівнювати 1928 р. із 1933 р., була такою: коней збереглось лише 47,5 %, 

великої рогатої худоби – 51,7 %, свиней – 30 %, овець та кіз – 24,7 %. 

Поголів’я худоби в УСРР у 1930 р. (у відсотках до 1928 р.) становило 96,7 %; 

у 1931 р. – 87,1 %; у 1932 р. – 66,7 %; у 1933 р. – 47,5 % [331, с. VІІ; 26]. 

У 1933 р. були села, в яких майже не було свиней, корів, коней [31, арк. 211; 

73, арк. 211]. Аналізуючи динаміку поголів’я худоби, варто зауважити, що 

найбільше зниження відбулось в одноосібному секторі, у функціонуванні 

якого держава була не зацікавлена.  

У 1933 р. Україна, яка переживала голод, віддала державі 317 млн. 

пудів хліба внаслідок накладання натуральних та грошових штрафів, 

занесення на “чорні дошки”, тиску з боку карних органів, додаткової 

заготівлі хліба, заборони торгівлі хлібом на базарах та інших форм впливу на 

селян [1218, с. 104]. На місцях часто занижували оцінку праці колгоспників 

відповідно до рекомендованих Наркомземом УСРР норм. Трудодень часто 

виходив лише 45 коп. [119, арк. 3–5; 258, с. 164]. Запроваджений 
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17 березня 1933 р. урядовою постановою річний виробіток трудоднів 

працівника рільничої бригади міг ледь досягати у 1933 р. 94,7 трудоднів, а 

управлінського і технічного персоналу – 348 трудоднів. Колгоспники 

заробляли також трудоднів менше, ніж охоронці полів [48, арк. 95; 150].  

Отже, “всеосяжна” або “суцільна” колективізація як інституціональний 

механізм мала примусовий характер та мету – змінити господарські традиції 

українців. Вона використовувалася владою для досягнення тотального 

контролю над селянством, корелювалася з хлібозаготівельними кампаніями, 

оскільки гарантувала постачання хліба державі за низькими цінами. 

Політичне ранжування селян узгоджувалося з кампаніями колективізації та 

розкуркулення й проводилися з метою знищення на селі всіх альтернативних 

колгоспній форм господарювання; підсилення владних повноважень на селі; 

отримання додаткових коштів на проведення індустріалізації тощо.  

 

4.3. Соціально-демографічні зміни в українському селі  

 

Після війн та революцій новим випробуванням для українців став 

голод 1921–1923 рр., спричинений командною економікою більшовиків та 

погодними умовами (зима 1921–1922 рр. була холодною, часті відлиги 

сприяли вимерзанню озимих, весна була також холодною та дощовою, тому 

сіяли з запізненням), нестачею посівних матеріалів, низькими врожаями [323, 

c. 1]. Американська Християнська Допомогова Місія восени 1922 р. 

опублікувала окремі дані про голод в Україні, зазначивши, що голодувало від 

5 до 6 млн. людей” [1153, c. 606]. Розповсюдженість інфекційних хвороб 

досягала граничних меж [322, c. XI; 184, арк. 43]. За підрахунками 

Б. Кравченка, унаслідок голоду втрати населення становили близько одного 

мільйона осіб [869, c. 70]. 

У 1922 р. населення УСРР становило майже 26,0 млн. осіб [1104, c. 158; 

9, арк. 4]. Якщо порівняти із середнім населенням України 1913 р., що 

коливалося в межах 27,5 млн. осіб, то маємо зменшення чисельності у межах 
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5 %. У 1923 р. населення УСРР збільшилося до 26,6 млн. осіб, при цьому 

його чисельність коливалася в межах середнього показника за 1909–1913 рр. 

– 26,6 млн. осіб. Смертність серед немовлят у 1923 р. досягала 70 %: на 

десятеро при житті лишалося пересічно тільки троє [1153, c. 663]. На жаль, 

міський перепис населення, проведений 15 березня 1923 р., не дає нам 

інформації про сільське населення, тому становить лише опосередкований 

інтерес. З даних перепису ми прослідковуємо, що серед міської людності 

УСРР у 1923–1924 рр. було досить мало прийшлого елементу, що свідчило 

про бажання українських селян господарювати на землі. До 1923 р. число 

неодружених у містах перевищувало, число неодружених у селах (при цьому 

у великих містах 1/5 одружених сільських чоловіків жили окремо від своїх 

жінок), збільшувалася кількість розлучень [333, c. XLII; 183, арк. 18]. 

Населення УСРР, обраховане за віком на середину 1924 р., становило 

27,1 млн. осіб [333, c. XIX], обраховане за середньою кількістю – 27,5 [318, 

c. XV; 346, c. 31]. Коефіцієнт природного приросту склав 24,2 (українські 

демографи оперували коефіцієнтом 24,5 [333, c. XXXV], який був чи не 

найбільшим у СРСР. Проте до 1925 р. коефіцієнт природного приросту 

зменшився до 23,5. Коефіцієнт народжуваності у 1924 р. в УСРР становив 

41,8 [318, c. XIX; XXI] (для порівняння у Росії коефіцієнт народжуваності 

наблизився до 50 [807, c. 71]). Обрахований радянськими статистиками-

демографами гіпотетичний коефіцієнт народжуваності збігався із тенденцією 

до спаду народжуваності перед Першою світовою війною [333, c. XXXVI; 

LV]. Однією з причин було масове поширення абортів. Ще у 1920 р. В. Ленін 

підписав “Декрет про аборти” та підтвердив задекларовану в 1913 р. позицію 

щодо відміни всіх законів, котрі переслідують аборт. Лідер більшовиків 

назвав аборт “охороною азбучних демократичних прав громадянина та 

громадянки” [643, c. 129], проте стратегічною метою заяви було сприяння 

активізації діяльності жінок у сфері народного господарства. 

Сільське населення у 1924 р. становило 22,7 млн. осіб [346, c. 31–33]. 

У сільській місцевості у 1924 р. (відповідно до даних перепису населення 
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1926 р.) у віці 100 років і більше було 1 134 чоловіків і 1 297 жінок [346, c. 8–

9]. Аналіз розподілу народжених за місяцями показує, що найбільша 

кількість народжень припадала на січень, листопад, жовтень, липень, 

серпень, лютий (причини: господарські та релігійні чинники, час реалізації 

урожаю) [318, c. XXIII]. Шлюбність зберігала виражені сезонні коливання, 

у містах – нижчі (через занепад, зокрема релігійного побуту), у селах – вищі. 

Два виразних мінімуми в березні та грудні, два максимуми у січні та жовтні, 

перевищення пересічного рівня – в лютому, травні та листопаді. Мінімуми 

пояснюються впливом релігійного чинника (до жовтневого перевороту 

реєструвався церковний обряд вінчання, який не відбувався під час Великого 

посту, Великоднього тижня, Петрівки, Спасівки, Пилипівки, Різдвяних свят 

тощо). Січень і жовтень для українців завжди були місяцями активного 

природного руху людності. Жовтневий максимум – це вплив господарчого 

і релігійних чинників (закінчення сільськогосподарських робіт, певна 

матеріальна забезпеченість на найближчий час, відсутність заборони 

церквою брати шлюб) [315, c. 125]. 

Для відтворення неперервності процесу подаємо аналіз смертності. 

Загалом смертність у 1924 р. в УСРР характеризувалася зниженням 

показників. Українські демографи вагалися щодо остаточної оцінки 

загальних показників. Ю. Корчак-Чепурківський з’ясував, що різке зниження 

кількості смертей спричинене частковою відсутністю реєстрації (так, перед 

Першою світовою війною померло 650 тис. осіб, а в 1924 р. не було 

зареєстровано й 500 тис.); далі науковець проаналізував окремі верстви 

населення та різні вікові групи і дійшов висновку, що найбільше зменшилося 

померлих дітей віком до 10 р. (ця група була нечисельною, бо це були діти, 

народжені під час Першої світової та громадянської воєн) [333, c. LVIII]. 

Демографічні таблиці смертності населення 1925–1926 рр. не так заперечили 

припущення Ю. Корчака-Чепурківського щодо неповної реєстрації померлих 

людей похилого віку, як підтвердили окремі випадки неповної реєстрації 

немовлят в УСРР. Коефіцієнт смертності в УСРР у 1924 р. становив 17,6, у 
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1925 р. він збільшиться до 19,2. Збільшення смертності у 1925 р. порівняно із 

1924 р. українські демографи пояснювали недородом 1924 р., а також 

підвищенням народжуваності, що призводило до збільшення дитячої 

смертності [333, c. XX; 141, арк. 28]. Коефіцієнт смертності 17,6 (за іншими 

даними 17,9) був досить високим порівняно з країнами Західної Європи, що 

також воювали. Наприклад, у Німеччині він складав 12,5; у Бельгії – 13,2; 

у Австрії – 14,9. У країнах Сходу Європи, що воювали, цей коефіцієнт був ще 

вищим, ніж в УСРР, наприклад, у Болгарії – 20,7; Румунії – 22,7 [333, 

c. XXXVII]. У 1924 р. було зафіксовано зменшення смертності жінок на фоні 

збільшення смертності чоловіків. Основними причинами зниження 

смертності жінок були: генеративне розвантаження (плідність жінок, що у 

1896–1897 рр. становила 7,5 дитини, у 1925–1928 рр. знизилась до 5,1 

дитини), організація охорони материнства і дитинства переважно у великих 

містах [920, c. 310]. Найбільш несприятливою у 1924 р. виглядала смертність 

20–24-річних чоловіків, які були неповнолітніми у роки війн, революцій, 

запровадження нового радянського побуту. Ці фактори призвели до занепаду 

життєдіяльності та негативно вплинули на чоловіче здоров’я. Смертність 

чоловіків у віці 15–55 років виявилася у півтора рази вищою, ніж у Західній 

Європі (30-річні чоловіки в УСРР вмирали майже так само, як і 50-річні на 

Заході). Поступово почала знижуватися смертність серед дітей, це було, 

зокрема, наслідком боротьби із пошестями ще перед Першою світовою 

війною. У 1924 р. на 1000 народжень помирало, не доживши до одного року, 

в середньому 128 немовлят [333, c. LXIV; XXXVI; 2–3]. Найбільша 

смертність немовлят була зареєстрована на Чернігівщині, Поділлі, 

Харківщині, Донеччині, Київщині. У 1925 р. ці показники збільшилися, 

хлопців померло 158, дівчат – 132 [333, c. 6–7]. В УСРР у 1924 р. було 

зареєстровано померлих дітей віком до 1 року – 147 168 осіб, у 1925 р. – 

172 563 особи [318, c. 12; 15]. Пересічна тривалість життя новонародженої 

дитини у 1924 р., становила для хлопців 44,1 роки, дівчат – 46,5 [333, c. 2– 3]. 

Аналізуючи смертність немовлят у 1924 р., Ю. Корчак-Чепурківський пише, 
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що “про будь-які надмірні досягнення в боротьбі зі смертністю немовлят до 

1925 р. казати зарано” [333, c. LXVI]. Основними причинами смертності 

немовлят визначали їхню природну кволість, недоношеність. Смертність 

дітей також викликали скарлатина, кір, коклюш, віспа та інші хвороби. Діти 

також часто помирали від хвороб дихальних шляхів та органів 

травлення [332, c. VIII–X]. Смертність серед немовлят поступово спадала, 

проте зменшувалася і народжуваність. Однією з причин знову ж таки була 

легалізація абортів, найменше вдавалися до аборту селянки, вони й 

утримували показники найвищої народжуваності. Поширення абортів 

переросло в справжню соціальну загрозу (у 1925 р. в Україні на сто 

народжень припадало 69 абортів, у містах майже половина вагітностей 

закінчувалися абортом [910, c. 326]). 

Населення УСРР станом на 1 січня 1925 р. збільшилося до 27,9 млн. 

осіб [862, c. 63]. У своїх розрахунках українські демографи також оперували 

кількістю у 28,0 млн. осіб. ЦСУ УСРР визначало середню кількість 

населення – 27,7 млн. осіб [318, c. XV]. Сільське населення у 1925 р. 

становило 23,1 млн. осіб; народжень на 1000 населення було 44,6; смертей – 

20,2; природний приріст – 24,4; шлюбів – 10,0; розлучень – 1,49 [346, c. 31–

33]. Еволюція шлюбу та сім’ї зазнали у 1924–1925 рр. надшвидких темпів. 

Починаючи з 1924 й до 1929 р., щорічно реєструвалось понад 300 тис. 

шлюбів. Загальний коефіцієнт шлюбності (кількість шлюбів 

на 1000 населення) коливався у межах 10–12 [1165, c. 336]. Кількість шлюбів 

у 1924 р. становила 312 399; розлучень – 40 340 [318, c. 12] (за даними ЦСУ 

УСРР кількість шлюбів була 312 417, розлучень – 40 367 [334, c. 7]); у 1925 р. 

шлюбів – 293 307, розлучень – 48 622 [318, c. 15]. У 1924 р. в УСРР було 

зареєстровано справжній бум шлюбності. З одного боку, офіційна влада це 

пояснювала певним впорядкуванням громадського життя, з іншого, вчені-

демографи – тим, що в Україні чоловіки, молодші 25 р., становили майже 

2/3 усіх молодих людей, в інших країнах ледве 1/3. Молоді жінки, молодші 

25 р., становили 4/5, що набагато більше, ніж в інших країнах. У 1925 р. 
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найчастіше дівчата та хлопці одружувалися у віці 20–24. Після 40 років 

жінки, а 45 – чоловіки (“підтоптані” парубки й “сиві” дівки) також 

наважувалися брати шлюб” [333, c. XL]. Нижча шлюбність була 

зареєстрована серед українських удів, шлюбність розлучених жінок у віковій 

групі 60–69 років мало не дорівнювала шлюбності удів 35–39 р. Шлюбність 

розлучених жінок віком 35–39 р. відповідала шлюбності чоловіків 65–69 р. 

“Нерівні” шлюби в українців траплялися рідко. Одружувалися переважно 

парубки з дівками, розлучені з розлученими або удовими.  

Формування нового шлюбного побуту у місті та селі мало свої 

відмінності. Згідно з Земельним кодексом 1922 р. кількість землі, виділеної 

на одну родину, залежала від кількості їдців у цій родині. Ю. Корчак-

Чепурківський писав, що “переважно серед молоді вплив мало законодавство 

земельне й податкове” [333, c. XL]. Дитина і шлюбна, і позашлюбна, що жила 

з матір’ю, вважалася членом того двору, що і її мати. Як член двору, вона 

мала право на землю і майно двору. Дитина також могла бути членом певної 

земгромади та мати право на землю. У випадку розлучення, коли власного 

майна в батька було замало для забезпечення дитини, суд міг ухвалити 

стягнення недостачі на утримання з майна та прибутків всього сільського 

двору. Подальші зміни, зокрема після проголошення кампанії індустріалізації 

країни, засвідчили те, що частина населення почала брати шлюб вже 

незалежно від обряду вінчання, переважно це були мешканці міста. 

Характерною тенденцією одружень у 1925 рр. була належність молодих до 

однієї національності, показник тяжіння становив майже 100 %: євреї давали 

показник тяжіння +96,15; українці – +86,52; росіяни – +75,07; поляки – 

+62,08; білоруси – +33,93. Змішані шлюби швидше розпадалися, пересічно 

найкоротшими були шлюби, де чоловік росіянин, а жінка українка. Більшу 

ініціативу при розлученні виявляли чоловіки євреї та росіяни у парі, де жінка 

була українкою. Подружжя, де чоловік українець, жінка українка, 

розлучалося нарівні (за ініціативою обох) [333, c. XLIX; LI–LII].  
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Окремо варто зупинитися на рівні розлучень, який в УСРР був чи не 

найвищим (УСРР випереджала лише Японія, де практикувалися “пробні 

шлюби” і чоловік міг легко отримати розлучення). Нове радянське 

законодавство надзвичайно спростило процедуру розлучень. Було відмінено 

випробувальний термін; дозвіл на розлучення видавали не судові установи, а 

рагси (було достатньо навіть немотивованого бажання однієї сторони; за 

обопільної згоди розлучали відразу після подання заяви; той, хто подавав 

заяву, не був зобов’язаний навіть зазначати мотиви [346, c. XXI]). Українські 

демографи 1920-х рр. заговорили про те, що шлюбність в УСРР 

“замериканізувалася”. Рівень розлучень в УСРР виявився найвищим у СРСР. 

Розлучення з одиничних випадків зросли до десятків тисяч. За якихось 2–3 

роки українці випередили навіть США. У 1925 р. один випадок розлучення 

припадав на 5–6 шлюбів. У містах на 100 заяв від дружин припадало 139 від 

чоловіків, у селах – 172 (27 % розлучень за обопільною згодою) [862, c. 113; 

115]. Найбільш недовговічними виявлялися “молоді” шлюби (до 1 року). 

Середня тривалість розірваних шлюбів у 1925 р. в селах становила 3,8 року, у 

містах – 5,4, тобто в півтора рази більше, при цьому середня тривалість 

розірваного шлюбу досить швидко знижувалася [862, c. 115]. На шлюби 

тривалістю менше 1 року у сільській місцевості припадало ледве не дві 

п’ятих розлучень, натомість, у містах – тільки чверть. Серед сільських 

чоловіків активно розлучалися у віці 35–39 р. (16 %). Це було пов’язано із 

тим, що шлюбне життя на селі починалося раніше. Сімейний стан жінок 

майже повторював ситуацію із чоловіками. Значна частина розлучених 

членів подружжя укладала повторний шлюб. При цьому, високі показники 

розлучуваності поєднувалися з високими показниками шлюбності населення, 

адже УСРР залишалася аграрною республікою з високою питомою вагою 

сільського населення й характерною для селян високою шлюбністю. 

Характерною тенденцією в УСРР було збільшення кількості 

підкинутих та покинутих дітей, що свідчило не лише про складнощі 

економічного, але й соціального характеру, зокрема руйнацію традиційного 
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інституту сім’ї [6, арк. 1–23; 5, арк. 1–10]. За неповними даними, було 

підкинуто 1 096 осіб. Варто зауважити, що 899 дітей із 1 096 було підкинуто 

у 52 містах УСРР (таке явище не набуло поширення у сільській 

місцевості) [334, c. 22–23]. 

17 грудня 1926 р. в СРСР було організовано всезагальний перепис 

населення. Відповідно до перепису 1926 р. в СРСР проживало 147 млн. осіб 

[223, арк. 4]. УСРР була другою республікою за чисельністю населення в 

СРСР [243, c. 41–47] (населення становило 19,7 % загальносоюзної кількості, 

хоча займало 2,2 % території [1133, c. 58]). За переписом 1926 р., на території 

УСРР проживало 28 925 976 осіб. Відповідно до доповіді Центральної 

статистичної управи УСРР, підготовленої у 1929 р., загальна чисельність 

населення становила 29 019 747 осіб, чоловіків – 14 095 408 (48,66%), жінок – 

14 924 339 (51,34%); сільське населення разом складало 23 646 194 особи, із 

них: чоловіків було – 11 452 836, жінок – 12 193 358. Пересічне населення 

демографи визначали у кількості 28 692 566 осіб. Сільське населення 

у 1926 р. становило 23 501 490 осіб. Аналізуючи сільське населення УСРР за 

віком (20–60 років), маємо такі тенденції: чоловіків (від 20 до 24 р.) було 

1 122 380, жінок – 1 210 097; від 25 до 29 р. чоловіків – 969 311, жінок – 

112 2344; від 30 до 39 років чоловіків – 1 423 514, жінок – 1 547 422; від 40 до 

49 р. чоловіків – 1 002 707, жінок – 1 049 487; від 50 до 59 р. чоловіків – 

654 197, жінок – 779 841 [346, c. 4–5; 31–33; 36; 21, арк. 5]. У структурі 

населення на початку кампанії індустріалізації чисельно домінували молоді 

люди (додатки П; Р). Отже, влада очікувано сподівалася на достатню 

забезпеченість “робочими руками” промислових галузей та підтримку 

сталінських кампаній. 

Сільське населення (відповідно до Всесоюзного перепису населення 

1926 р.), зайняте у галузі народного господарства УСРР, розподілялося так: 

у сільському господарстві було зайнято 14 686 767 осіб; у фабрично-

заводській промисловості – 144 363 особи; у кустарно-ремісничій 

промисловості – 164 538 осіб; на будівництві – 22 065 осіб; у залізничному 
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транспорті – 54 660 осіб; на інших видах транспорту – 8 803 особи; у сфері 

торгівлі та кредитування – 58 043 особи; в установах – 101 357; інших 

галузях – 111 442; разом було зайнято 15 352 038 осіб [328, c. 62]. 

Провідною тенденцією перебігу процесу народжуваності в період 

індустріалізації було доволі швидке зниження інтенсивності дітонародження 

внаслідок відпливу населення із села, руйнації традиційної селянської сім’ї, 

залучення жінок у позасімейне виробництво [910, c. 325]. 1926 р. 

характеризувався і високим коефіцієнтом народжуваності, і високим 

коефіцієнтом смертності. Після 1926 р. почав зменшуватися загальний 

коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб у 1925 р. коефіцієнт становив 42,71; 

у 1926 р. – 42,10; у 1927 р. – 40,33; у 1928 р. – 37,80 [346, c. 30–31]). Відтак, 

нова економічна політика не встигла забезпечити суттєвого зростання 

чисельності населення та збільшення тривалості життя до рівня розвинених 

західних країн. У 1926–1927 рр. відповідно до розрахунків радянських 

демографів тривалість життя новонароджених в СРСР мала досягати 

47 років, відповідно до сучасних оцінок – 37,5 років (у розвинених країнах 

Європи та США очікувана тривалість життя складала 62 роки) [807, c. 73].  

Сімейним кодексом 1926 р. було скасовано обов’язкову реєстрацію 

шлюбу і зрівняно у правах фактичний і зареєстрований шлюб. Змін зазнала 

шлюбність сільських жінок. Для їх з’ясування проаналізуємо шлюбність 

жінок віком від 15 до 44 років: у віковій групі 15–19 років загальна кількість 

жінок становила 1 509 631, з них дівчат – 1 347 530, заміжніх – 155 090, 

удовиць – 705, розлучених – 4 664, невідомо – 1 642; у віковій групі 20–

24 роки, загальна кількість була 1 116 019, з них дівчат – 328 317, заміжніх – 

753 219, удовиць – 8 374, розлучених – 18 534, невідомо – 7 575; у віковій 

групі 25–29 р. загальна кількість жінок складала 1 036 872, зокрема дівчат – 

85 465, заміжніх – 901 122, удовиць – 27 945, розлучених – 15 916, невідомо – 

6 424; у віковій групі 30–34 нараховувалося 741 809, незаміжніх – 33 271, 

заміжніх – 647 964, удовиць – 47 815, розлучених – 8 200, невідомо – 4 559; 

вікову групу 35–39 р. складало 698 785 осіб, із них незаміжніх – 21 084, 
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заміжніх – 583 200, удовиць – 84 728, розлучених – 5 776, невідомо – 3 997; у 

віковій групі 40–44, всього – 529 207, дівчат – 14 155, заміжніх – 410 347, 

удовиць – 98 817, розлучених – 3 197, невідомо 2 691 [346, c. 14–19]. 

Найактивніше сільські дівчата виходили заміж у віці 25–29 р., у цьому 

ж віці активно одружувалися і сільські парубки. У 1926–1927 рр. загальний 

коефіцієнт шлюбності для жінок (припадає шлюбів на 1000) становив 86,08 

(найбільшим коефіцієнт був для жінок 20–24 років та 25–29). Високою була 

кількість розлучених жінок віком 20–24 р. – 18 534, вона перевищувала 

чисельність розлучених чоловіків. Коефіцієнт розлучуваності (припадає 

розлучень на 1000) у 1926 р. для заміжніх жінок становив 9,83 (для чоловіків 

9,92) [346, c. 50]. Проте розлучені жінки відносно швидко знову виходили 

заміж (їм вже не потрібно було, як раніше, перечікувати випробувальний 

термін). Аналіз чисельності сільських вдів і вдівців відповідно до вікових 

груп виявив значну диспропорцію між чоловіками та жінками. У всіх вікових 

групах жінок-вдів було значно більше, ніж чоловіків, це свідчить не лише 

про суттєве підвищення смертності серед дорослих чоловіків, й про те, що 

жінкам-удовам на селі було досить важко одружитися знову. Аналогічною 

була ситуація у 1924 р., коли удовиць було чи не найбільше в Європі [333, 

c. XL]. Очевидно, вона насамперед була наслідком Першої світової війни. 

Диспропорція 1926 р. переважно виникла через важкі умови життя та праці. 

На окремий аналіз заслуговує етнічна структура українського села, що 

має на меті вияв певних закономірних зв’язків елементів цієї структури 

з демографічними процесами (Додаток С). Відповідно до статистичних 

даних, наведених у таблиці додатку С, національний склад українського села 

був досить однорідним (20,6 млн. осіб із загальної чисельності сільського 

населення у 23,6 млн. становили українці). Українських жінок на селі було на 

600 тис. більше ніж чоловіків. 

У 1926 р. на території СРСР проживало 31,2 млн. українців, зокрема 

в Україні – 23,2 млн. осіб, або 74,4 %. В інших республіках проживало 

7,9 млн. українців, із них в РСФРР – 3,4 млн. У 1926 р. було зареєстровано 
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найбільший відсоток в СРСР зростання українського населення (1897 р. – 

19,5 %; 1926 р. – 21,6 %; зміни +2,1). У 1926 р. 80 % населення України 

визнало себе українцями за національністю [869, c. 71]. 

Загальний перепис населення 1926 р. фіксував українців як найменш 

урбанізовану групу: в містах проживало тільки 11 % від їх загальної 

кількості. Для порівняння: 50 % росіян і 77 % євреїв мешкало в містах. Проте 

якщо у 1920 р. українці становили 33,2 % міського населення, то в 1926 р. 

вже 47,2 % [869, c. 71; 77]. Низьким залишався рівень урбанізації серед 

поляків, який становив лише 20,7 % [1296, c. 52]. Відповідно до перепису 

населення 1926 р. (на 1000 населення) українців у містах припадало 

437,9 осіб, у селах – 875,7; росіян у містах – 251,0 осіб, у селах – 56,5; євреїв 

у містах – 227,7 осіб, у селах – 15,1 осіб; поляків у містах – 18,4, у селах –16,0 

осіб; німців у містах – 6,4, у селах – 15,2 осіб; молдаван у містах – 2,1, 

у селах – 10,4 осіб [346, c. 6–7]. Диспропорція між сільським і міським 

населенням на користь сільського була не лише в українців, але й у німців та 

молдаван. У Молдавській автономній республіці сільська людність 

наполовину складалася з українців (50,1 %) [347, c. 14]. Розселення 

представників національних меншин мало свої особливості. Більшість з них 

намагалися селитися компактно.  

Чисельність населення УСРР збільшилася на початок 1927 р. до 

29,2 млн осіб [954, c. 268], відповідно до інших джерел на 1 січня 1927 р. 

воно становило 29,0 млн. Пересічне населення демографи обраховували 

в кількості 29,3 млн, серед яких чоловіки складали 14,2 млн. (48,6 %), жінки – 

15,0 млн. (51,4 %) [346, c. 30–31]. Коефіцієнт природного приросту населення 

у 1926–1927 рр. для УСРР становив 23,3 і був вищим, ніж загалом у СРСР, де 

коефіцієнт природного приросту не перевищував 21,2. Динаміка загального 

коефіцієнту природного приросту населення УСРР протягом 1924–1927 рр. 

була досить нестабільною. Найвищий показник був зафіксований у 1924 р. – 

24,5; у 1925 р. він зменшився до 23,5; у 1926 р. – до 24,0; у 1927 р. – до 

22,5 [862, c. 36; 300]; у 1928 р. – до 21,3 [346, c. 30–31]. Ю. Корчак-
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Чепурківський вважав, що для більш точної картини відтворення населення 

УСРР у 1925–1928 рр., порівняно з дореволюційним періодом, потрібно 

стандартизувати коефіцієнти народжуваності та смертності, визначивши при 

цьому, якими мали б бути показники вікової та статевої структури станом на 

1 січня 1927 р., якби збереглась структура населення такою ж, якою вона 

була станом на 9 лютого 1897 р. Тоді, на думку вченого, приріст мав мати 

показник не 22,8, а – 16,6 [862, c. 37]. Однією з основних причин підвищення 

смертності населення у 1927 р. була криза хлібозаготівель [807, c. 72]. 

Сільське населення у 1927 р. коливалося в межах 23,8 млн. – 24,3 млн. 

осіб [21, арк. 5]. Народжень на 1000 населення було 42,8; природний приріст 

складав 24,0; шлюбів – 10,9; розлучень – 1,59 [807, c. 31–33]. Очікувана 

тривалість життя в сільській місцевості у 1926–1927 рр. для чоловіків 

становила 44,2 р., для жінок – 47,3 р. [920, c. 311]. Коефіцієнт смертності в 

1926–1927 рр. на 1000 середнього населення для сільської місцевості, для 

чоловіків становив 20,54, жінок – 17,37. Смертність у працездатному віці у 

містах була вища у чоловіків, у селах – у жінок [862, c. 247]. Найменшим був 

коефіцієнт смертності сільського населення віком 10–14 років (для хлопців – 

3,57, для дівчат – 3,56), та 15–19 р. (для хлопців – 4,59, для дівчат – 4,83). 

Найбільшою в коефіцієнтах смертності була різниця в чоловіків і жінок віком 

35–39 р. (чоловіки – 6,82, жінки – 7,06). У немовлят до 1 року коефіцієнт 

смертності в хлопчиків був 163,62, у дівчаток – 135,15 [346, c. 44]. Висока 

смертність немовлят у сільській місцевості певним чином стимулювала 

високу народжуваність. Демографи називали цей процес “безплідною 

плідністю”. Лише половина новонароджених доживала до економічно 

продуктивного віку, а часті вагітності зумовлювали передчасне фізичне 

виснаження материнського організму. Після смерті дитини на першому році 

життя чергові пологи менш, ніж через рік, відбувались у 14 % селянок [920, 

c. 312]. У 1927 р. смертність дітей віком до одного року була найвищою у 

“селянок-хліборобок”, особливо незаміжніх, натомість найменшою – у 

“ремісниць” і “торговок” [346, c. 48]. Смертність дітей, як і у попередні роки, 
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характеризувалася переважно сезонними показниками. Улітку діти 

найчастіше помирали через шлунково-кишкові захворювання, взимку – від 

захворювань дихальних шляхів. На рівень дитячої смертності також впливала 

порядковість народження. Смертність першої дитини завжди була вищою, 

аніж смертність наступних дітей [1000, c. 157]. Серед інших причин, які 

підвищували смертність, були: неякісне харчування, недоїдання, недосконала 

система медичного обслуговування населення на селі та ін. При цьому варто 

відзначити, що протягом 1920-х рр. коефіцієнт смертності серед немовлят у 

СРСР зменшився на 27,5 %. Проте смертність серед дітей першого року 

життя протягом 1926–1927 рр. була вищою, ніж у 85-річних людей [807, 

c. 72; 74]. У 1927 р. в УСРР померло, не доживши до року, 175 тис. дітей 

[346, c. XXXII]. На фоні загальної динаміки до зниження смертність 

залишалася досить високою, особливо порівняно з іншими європейськими 

країнами. До того ж поступово зменшувалася загальна кількість 

новонароджених дітей: у 1925 р. в УСРР народилися живими 1 219 844 

дитини обох статей, у 1926 р. – 1 227 291, у 1927 р. – 1 201 920, у 1928 р. – 

1 156 685 [862, c. 104]. 

Характерною особливістю демографічних змін у складі населення було 

те, що шлюбність сільської людності у 1926–1927 рр. була інтенсивнішою від 

міської на 15–20 %. Водночас збільшився коефіцієнт шлюбності сільських 

чоловіків на 25,6 %. Жіноча шлюбність, навпаки, знижувалася (порівняно із 

1896–1897 рр. у сільських жінок зменшення відбулось на 6,7 %). У 1926–

1927 рр. чоловіків віком 60–64 роки одружувалося на 26,7 % більше, ніж 

жінок у 40–44 р. (25,9 %). Мало не кожний третій український парубок 

одружувався в 25–29 років [315, c. 151; 160–161]. У 1927 р. було 

зареєстровано 330 тис. шлюбів, і 55 тис. розлучень [346, c. XXXII]. 

Найвищим у 1927 р. коефіцієнт розлучуваності був серед безробітних 

чоловіків – 19,1; службовців та осіб вільних професій – 18,7; робітників – 

14,9; найменшим серед селян-хліборобів – 7,6; ремісників і торговців – 11,2; 

службовців (керівний персонал) – 11,6. Плідність жінок за віком у 1926–
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1927 рр. в УСРР (показник на 1000 жінок) була найвищою у віковій групі 25–

29 років, трохи нижчою серед 20–24-річних, далі 30–34 р., потім 36–39 р., 40–

44 р., 15–19 р., 45–49 р. Найвища плідність у жінок спостерігалося 

насамперед в активному дітородному віці. 

 Пересічна кількість усіх народжених матір’ю дітей (сільське 

населення) становила 3,639 (у заміжніх 3,677; у незаміжніх – 1,732). Цей 

показник у селянок був вищим, серед містянок він становив 2,831. Пересічна 

кількість усіх народжених матір’ю дітей у сільських жінок відповідно до віку 

матері була у віці 20 р. – 1,4 дітей; 25 р. – 2,7; 30 р. – 4,2; 35 р. – 5,7; 40 р. – 

7,8; 50 р. – 8,9; 55 р. і більше – 6,9 [346, c. 36; 39; 51–52]. 1927 р. також 

характеризувався суттєвим зростанням частоти абортів саме на селі. 

Максимальний їх показник припадав на вік 27–28 років (упродовж року 

аборт робила кожна 10-та жінка). З одного боку, з 4 до 0,3 % знизилась 

смертність від абортів, з іншого – вже у 1930 р. аборт став суттєвим 

чинником регулювання генеративної діяльності, в середньому одна з трьох 

вагітностей закінчувалися абортом [910, c. 325–326]. Радянська влада 

частково змінила ставлення громадян до незаконнонароджених дітей. 

За чинним законодавством, не було поділу на закононароджених 

і незаконнонароджених дітей. 

Чисельність населення СРСР на початок 1928 р. становила 151 622 тис. 

осіб [807, c. 74]. 1928 р. був роком найвищого природного приросту 

населення в СРСР [226, арк. 1]. Коефіцієнт природного приросту протягом 

1923–1928 рр. у середньому складав 19–20 % [807, c. 73], подальші показники 

мали тенденцію до зниження. Пересічне річне населення УСРР становило 

30,0 млн. осіб, чоловіки – 14,6 млн. (48,6%), жінки – 15,4 млн. (51,4%) [346, 

c. 31]. У 1928 р. в УСРР загальний коефіцієнт природного приросту 

населення становив 21,3 проти 22,5 у 1927 р. [346, с. 30–31; 862, c. 37]. 

Показник природного приросту 21,3 зустрічається й у статистичних 

матеріалах А. Хоменка [346, c. 30–31]. Н. Левчук слушно зауважує, що 
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“1928 р. став останнім роком відносного демографічного благополуччя 

і спокою в Україні” [920, c. 313]. 

 Загальний коефіцієнт смертності населення (у розрахунку на 

1000 населення) у 1928 р. знизився до 18,1, здебільшого за рахунок зниження 

повікової інтенсивності смертності. На початку ХХ ст. новонародженим 

хлопчикам в Україні передбачалося прожити в середньому на 7,8 років 

менше, ніж у країнах Західної Європи, а у 1928 р. ця різниця зросла 

в середньому до 10 р. (розрив у відповідних показниках для дівчаток 

зберігався на рівні 9,5 р.). Близько 35–40 % померлих у 1928 р. становили 

діти до 1 року [920, c. 308; 317–318] (приблизно 15 % усіх пологів 

забезпечувалися медичною допомогою). У 1928 р. було зареєстровано 

позитивну динаміку виживання дітей, так, з кожної тисячі однорічних 

хлопчиків до 15 років доживало 844, а з кожної тисячі дівчаток – 852 [954, 

c. 273]. Сільське населення у 1928 р. становило 24,2 млн. осіб; народжень на 

1000 населення – 40,5 %; смертність – 17,3 %; природний приріст – 23,2 %; 

шлюбів – 10,0 %; розлучень – 1,52 % [346, c. 30–33].  

 Швидкий приріст населення у 1925–1928 рр. частково був результатом 

зменшення народжуваності у 1915–1922 рр. На думку Ю. Корчака-

Чепурківського, “це не досягнення кінця 20-х рр., а спадок минулого: по-

перше, велика вікова крива жіночого населення в дітородному віці 

спричинила високу питому вагу молодих жінок серед усіх здатних до 

дітонародження та збільшила загальний коефіцієнт народжуваності; по-

друге, невелика доля у всьому населенні дітей (незначна кількість у складі 

населення дітей, котрі знижують показники, пояснюється Першою світовою 

та громадянськими війнами) та частково людей похилого віку (саме цим 

групам була характерна відносно висока смертність) знизили величину 

загального коефіцієнту смертності; по-третє, на чисельність населення 

вплинуло інтенсивне виселення з України у Сибір та Середню Азію після 

революції 1905 р. й до початку Першої світової війни переважно осіб 1850–
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1895 рр. народження (тобто сімей, котрі мали у своєму складі молоді робочі 

руки, власникам яких було б на початок 1927 р. 35 р. і більше)” [862, c. 38].  

Більш детальний аналіз шлюбності населення у 1924–1928 рр. 

засвідчує, що шлюбність 12,0–12,9 % мала тільки незначна кількість округ, 

зокрема Проскурівська (12,0 %), Маріупільська (12,5 %), Одеська (12,7 %), 

Дніпропетровська (12,4 %), Артемівська (12,9 %). Групу з найвищою 

шлюбністю (13,0 % і більше) складали промислові округи: Луганська 

(13,0 %), Сталінська (13,1 %). Для України коефіцієнт шлюбності близько 

11,0 % вважали більш-менш нормальним [316, c. 150]. Найнижчий коефіцієнт 

шлюбності був характерним для Глухівської (10,0) та Херсонської (7,7) 

округ. У 1925–1928 рр. тільки 2,4 % жінок протягом життя не брали шлюб, до 

20 років укладала шлюб третина всіх дівиць [1165, c. 336].  

Населення УСРР, обчислене на 1 січня 1929 р., характеризувалося 

такими показниками: загальна кількість зросла до 30,3 млн. осіб, зокрема 

чоловіків – 14,7 млн. осіб (48,57 %) і жінок – 15,5 млн. (51,43%), сільське 

населення разом – 24,4 млн. осіб, із них чоловіків – 11,8 млн. осіб (48,43%) та 

жінок – 12,5 млн. (51,57%) [346, c. 2–3]. У 1929 р. загальний коефіцієнт 

природного приросту населення знизився до 17,7 [862, c. 37] (в СРСР – до 

17,6 [807, c. 78]). Протягом 1927–1929 рр. спостерігалася стійка тенденція до 

зниження коефіцієнта природного приросту населення.  

Якщо порівняти загальну кількість сільського населення в УСРР у 

1926 р. (23 646 194 осіб) та у 1929 р. (24 410 080), ми побачимо його незначне 

зростання. Нижчі темпи зростання чисельності сільського населення були 

характерними для Кам’янецької (у 1926 р. – 490 536 осіб, у 1929 р. – 

496 027 осіб) та Чернігівської округ (у 1926 р. – 460 805 осіб, у 1929 р. – 

467 727 осіб). Найбільше сільського населення мешкало в Київській, 

Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Білоцерківській, 

Кременчуцькій, Сумській округах [346, c. 2–5].  

Порівняно із 1926 р., простежується кількісне домінування жінок 

у сільській місцевості, пов’язане насамперед з потужними міграційними 
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потоками чоловіків у міста в пошуках кращих заробітків. Ю. Корчак-

Чепурківський відзначав високу смертність серед людей працездатного віку в 

УСРР наприкінці 1920-х рр., особливо наголошував на високій смертності 

жінок працездатного віку у селах, що перевищувала відповідні показники 

серед сільських чоловіків [862, c. 189]. У 1929 р. порівняно з 1923 р., зріс 

загальний коефіцієнт розлучуваності з 1,2 °/оо до 2,5 °/оо (один з найвищих 

показників у світі). Коефіцієнт нестабільності шлюбу у 1929 р. становив 

майже 22 розлучення на 100 зареєстрованих шлюбів [1165, c. 337]. 

Кінець 1920-х рр. став періодом провокування владою соціально-

демографічних диспропорцій розвитку. У 1929 р. відбулось зниження 

якісних і кількісних характеристик відтворення населення УСРР, пов’язане з 

індустріалізацією, колективізацією, хлібозаготівлями, перманентним 

державним терором. На думку українських демографів І. Курило, 

Е. Лібанової, Н. Рингач, у СРСР в роки масової колективізації було 

започатковано аморальну традицію безмежного демографічного 

марнотратства, що перетворилось на частину державної політики стосовно 

людського фактора, колективізація здійснила не менш потужний вплив на 

процеси народжуваності, ніж Голодомор [910, с. 330; 954, с. 275]. 

Починаючи з 1930 р., природний приріст населення СРСР почав 

знижуватися і становив 3,1 млн. осіб [226, арк. 1]. Населення УСРР у 1930 р. 

становило 30,8 млн. осіб [954, c. 268]. Загальний коефіцієнт смертності 

(зареєстровані показники) коливався в таких межах: 1928 р. – 18,1 °/оо (за 

іншими даними 16,5); 1929 р. – 17,5; 1930 р. – 17,2. На переконання 

Е. Лібанової, розрахункові показники були вищими: у 1928 р. – 18,2 °/оо; 

1929 р. – 19,1; 1930 р. – 18,7 [954, c. 269–270].  

Відомо, після ХVІ з’їзду ВКП(б) з подачі Й. Сталіна було 

запроваджено практику корегування демографічної статистики та 

переслідувань учених-демографів. Тому використання офіційних 

статистичних матеріалів початку 1930-х рр. дозволяє прослідкувати лише 

окремі тенденції в динаміці змін народонаселення. 
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На окрему увагу заслуговує аналіз внутрішніх міграцій і виселення 

населення УСРР протягом другої половини 1920-х – початку 1930-х рр. 

Обсяг внутрішніх міграцій був настільки значним, що потік “село – місто” 

вплинув на усі без винятку структурні елементи українського соціуму. 

Міграційні переміщення змінили загальну чисельність, структуру та 

репродуктивну поведінку населення (через зміну етнічного та статево-

вікового складу). Міграції 1920-х рр. спричиняли до змін в основних 

демографічних процесах, зокрема в народжуваності та смертності. 

Індустріальні галузі були забезпечені робочою силою, а його соціально-

демографічний склад змінився назавжди. Починаючи з 1926 р., населення 

міст зростало швидкими темпами. Механічний приріст досяг найвищого 

рівня у роки першої п’ятирічки і приблизно – 4,5 млн. осіб. Для порівняння: у 

царській Росії за 1897–1910 рр. він складав 300 тис. [226, арк. 3]. Питома вага 

міського населення у 1926 р. становила 17,9 % [227, арк. 9]. За даними 

перепису 1926 р., з УСРР в інші республіки переселилося 1 800 903 особи, 

найбільше до РСФРР – 1 709 539 осіб (зокрема, у Сибірський край 367 899). 

Натомість, до УСРР переселилося 909 657 осіб, найбільше саме з РСФРР – 

795 246 [346, c. 22]. 

У 1925 р. було розпочато масштабне “переміщення” трудових ресурсів. 

У 1924 р. нарком землеробства УСРР І. Клименко та заступник наркома 

М. Вольф розпочали підготовку (після відповідного рішення ВЦВК) до 

поновлення переміщення трудових ресурсів на схід СРСР. С. Любарський 

(керівник планової комісії республіканського Наркомзему та голова “Агро-

Джойнта” в Україні) вважав, що саме схід СРСР потребує енергії українця-

піонера та приєднання Криму до України з метою заселення його територій 

євреями [863, c. 95]. Рішення ІХ з’їзду КП(б)У (6–12 грудня 1925 р.) мали 

пролонговані соціально-демографічні наслідки для України. Йдеться про 

переселення селян із густонаселених територій України в інші райони 

СРСР [286, c. 357; 22, арк. 1–37; 23, арк. 2–4]. Відповідно до постанови 

ЦВК СРСР від 30 липня 1925 р. у республіках були складені перспективні 
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плани переселення на десять років (з УСРР протягом 1926–1935 рр. 

передбачалося переселити 2 млн. осіб із 77 тис. селянських господарств). 

“Зайвого населення” НКЗС УСРР нарахував у 1926 р. 5 260 000 осіб 

(у 1931/1932 рр. його кількість мала зрости без урахування спеціальних 

заходів до 7 717 000) [21, арк. 4]. Переселенський комітет СРСР оприлюднив 

дещо іншу кількість “зайвого населення”, а саме понад 4 млн. осіб у 

1926 р. [21, арк. 4; 12]. Наркомзем розробив план терміном на п’ять років 

(1927/1928–1931/1932 рр.), відповідно до якого було розписано заходи, що 

мали зменшити перенаселення в УСРР. Основними були такі: переселення, 

яке мало зменшити чисельність населення на 700 тис. (українські громадяни 

мали освоїти 3,5 млн. дес. за межами УСРР за п’ять років, а в районах виходу 

– звільнити 350 тис. дес. землі); унаслідок меліоративних заходів мало бути 

осушено протягом п’яти років 205 тис. дес. боліт та зрошено на півдні 

18,5 тис. дес. На 1 жовтня 1927 р. на півдні України були утворені 

1220 переселенських висілків. 

Після проведених заходів НКЗС УРСР спрогнозував на 1931–1932 рр. 

кількість “зайвого населення” у 4,3 млн. осіб [17, арк. 5]. Негатив такого 

прогнозу полягав у тому, що Наркомзем формував думку московської 

партійної верхівки щодо існування значної кількості “зайвого” населення в 

УСРР, не інтегрованого в радянську економіку. Керівництво республіки 

намагалося знайти вихід, зокрема через зменшення “зайвої людської сили” 

в сільському господарстві, бо, на його думку, вони створювали загрозу 

економічному розвиткові цілих районів України. У 1927/1928 с. г. році з 

УСРР до Сибіру мало бути виселено 24 600 осіб; на Далекий схід – 24 тис.; 

у Поволжя – 27 тис.; Урал – 13 200; разом – 88 800 осіб [21, арк. 3; 13]. Проте, 

окрім планового переселення українців та самовиселення, поширення набув 

зворотній рух (повернення в УСРР) [25, арк. 1–8; 23, арк. 2–6]. Причинами 

повернення українців з Амурського, Владивостоцького, Хабаровського, 

Зейського округів, були: недостатня кількість орних земель, лугових угідь, 

непристосованість до кліматичних умов, погана якість землі [22, арк. 7–8]. 
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Протягом 1929–1931 рр. до міст СРСР прибуло 27,3 млн. мігрантів, 

водночас вибуло – 19,2 млн. осіб. Серед переселенців домінували чоловіки, а 

це означало тимчасову або постійну руйнацію сім’ї та зниження 

народжуваності. У 1929–1931 рр. народжуваність у містах країни знизилась 

на 6 %, у сільській місцевості – на 13 % [807, c. 78]. Після запровадження 

паспортів і системи прописки у 1932 р. механічний приріст міського 

населення в СРСР за перше півріччя 1933 р. (уперше за реконструктивний 

період) характеризувався від’ємними показниками [226, арк. 51–53; 55].  

Потужні внутрішні міграції внесли значну дестабілізацію у сімейно-

шлюбні взаємини українців, змінивши їхню матримоніальну поведінку [3, 

арк. 6–12; 125, арк. 1–2]. Небачені за розмахом внутрішні переміщення 

сільського і міського населення супроводжувалися помітним зниженням 

міцності шлюбу й у місцях виходу мігрантів, і в місцях їх вселення, 

внутрішньосімейним регулюванням народжуваності (масового поширення 

набули аборти). Ситуацію в Україні погіршувала житлова криза та надто 

спрощений процес розлучення. 

У Російському державному архіві економіки зберігаються документи, 

які становлять інтерес для нашого дослідження: “Кон’юктурний огляд руху 

населення СРСР 1930–1934 рр.” (надрукований лише у трьох примірниках). 

У ньому, зокрема, розглядається локалізація смертності в окремих регіонах 

СРСР. Першою республікою зазначена УСРР із кількістю померлих 2,9 млн. 

осіб, що становило більше половини померлих в СРСР [226, арк. 1–2; 953, 

с. 173]. Аналіз помісячних даних смертності населення УСРР у 1932–1933 рр. 

засвідчує, що протягом 1932 р. найбільша смертність у сільській місцевості 

була: в квітні – офіційно зареєстровано 59 тис. померлих; травні – 61 тис., 

червні – 58 тис., липні – 56 тис., серпні – 54 тис., жовтні – 54 тис. В інші 

місяці чисельність померлих коливалася в межах 50 тис. осіб. У містах 

кількість померлих коливалася в межах 20 тис. осіб щомісяця. У 1933 р. 

найбільші втрати населення були зареєстровані в березні і склали 107 тис. 
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померлих, у квітні – 129 тис., в травні – 178 тис., у червні – 217 тис., в липні – 

168 тис., серпні – 69 тис. (додаток Т). 

Відповідно до розрахунків Н. Левчук втрати населення України через 

надсмертність у 1933 р. становлять 3529,3 тис. осіб, зокрема 194 тис. 

у міських поселеннях та 3335,3 тис. у сільській місцевості. Найвищі відносні 

показники втрат були у Київській та Харківській областях, друге місце за 

шкалою втрат посідали Вінницька, Дніпропетровська та Одеська 

області [919, с. 261]. Динаміка коефіцієнта смертності, починаючи з 1931 р., 

була такою: міське населення – 20,1; 1932 р. – 22,2; 1933 р. – 33,8; 1934 р. – 

19,4; сільське населення – 19,4; 1932 р. – 18,8; 1933 р. – 49,3. Відповідно до 

розрахунків Е. Лібанової, в 1931 р. загальний коефіцієнт смертності складав 

19,6; у 1932 р. – 25,6; у 1933 р. – 123,0 [954, с. 270]. 

У 1929 р. природний приріст населення СРСР почав знижуватися. 

У 1932 р. було зареєстровано різке падіння народжуваності, така тенденція 

зберігалась до першої половини 1934 р. (додаток У).  

Якщо до початку 1930-х рр. народжуваність у містах скорочувалася 

швидше, після 1931 р. надшвидкими темпами почала скорочуватись 

народжуваність у сільській місцевості. Сумарний показник народжуваності у 

1933 р. у сільській місцевості України знизився до 2,6 дитини на одну 

жінку [1138, с. 282]. Очікувана тривалість життя у 1932 р. впала до 33,2 років 

для чоловіків та 38 – для жінок [954, с. 272]. Очікувана тривалість життя при 

народженні у 1933 р. знизилася до небачено низького рівня. Так, тривалість 

життя чоловіків скоротилась у місті до 18,8 року, у селі – до 4,2; тривалість 

життя жінок скоротилась у місті до 26,2 року, у селі – до 6,6 [1138, с. 283]. 

Т. Снайдер пише, що середня очікувана тривалість життя для хлопчика, 

народженого 1933 р., становила 7 років [1168, с. 58]. 

Західні журналісти вже в 1930-х рр. дали перші кількісні оцінки 

померлих від голоду в УСРР: від 2 до 6 млн. осіб [842, с. 5]; сучасні 

Т. Снайдер – понад 3,3 млн. осіб [1168, с. 63]; Р. Осборн – близько 

5 млн. [1058, с. 655]; Р. Конквест – приблизно 7 млн. мешканців [851, с. 334]. 
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За підрахунками українського вченого С. Кульчицького, діапазон втрат, який 

обумовлювався реальним станом доступних для аналізу статистичних 

джерел, становив від 3 до 6,5 млн. [898, с. 393]. Дослідник Голодомору 

В. Марочко пише про близько 7 млн. померлих [987, с. 105]. На думку 

В. Романцова, варто оперувати цифрами від 3,5 млн. до 4–5 млн. осіб [1133, 

с. 59]. Ю. Шаповал зауважує, що 3–4 млн. осіб можна вважати “обережними 

оцінками” [1260, с. 50]. Демограф Е. Лібанова визначила втрати внаслідок 

Голодомору в 4,5 млн. осіб (3,4 млн. втрачено через підвищену смертність, а 

1,1 – через знижену народжуваність) [954, с. 276]. П. Шевчук визначив 

втрати населення внаслідок Голодомору 1932–1934 рр. у 4528,5 тис. осіб, 

відповідно до типу поселення втрати у міських поселеннях становили 

354,5 тис. осіб, у сільській місцевості – 4174,0 тис. осіб [1270, с. 292]. 

Аналізуючи динаміку змін чисельності населення, варто враховувати 

недооблік смертей у 1930–1933 рр. [898, с. 363]. Недооблік смертності 

рагсами в окремих випадках перевищував зареєстровану кількість у два 

рази [226, арк. 15].  

Авторка не ставила за мету визначити кількість жертв Голодомору та 

охарактеризувати різні способи розрахунків, адже сьогодні вже існує ціла 

низка ґрунтовних наукових праць. На основі історико-демографічного 

аналізу були показані особливості соціально-демографічних процесів, 

скорельовані із основними факторами соціально-економічного розвитку.  

 

Висновки до розділу 

 

Протягом 1921–1928 рр. селяни в УСРР ще могли обирати між 

створенням земельних громад, сільськогосподарських кооперативів, нижчих 

та вищих форм колгоспів або одноосібною орендою землі. Більшість селян 

була зацікавлена у створенні земельних громад (громад землекористувачів), 

що дозволяло отримувати, на їхню думку, найбільшу господарську користь. 

Господарства, які використовували орендні відносини, були поширені серед 
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селян, спроможних обробляти орендовану землю та наймати робочу силу. 

На частку індивідуальних селянських господарств в середньому припадало 

95 % посівних площ. Станом на 1922 р. загальна кількість господарств в 

УСРР коливалась у межах 3,6 млн., на 1 жовтня 1924 р. – збільшилася до 

4,8 млн., а в 1926 р. – перевищила 5 млн. 

До 1926 р. кількість колгоспів, із врахуванням “паперових”, коливалася 

в межах 5,5 тис. Станом на 1926 р. частка колективних господарств не 

перевищувала 0,1 %; станом на 1927 р. на частку колективних господарств 

припадало вже 1,2 %. Площа колективних господарств під посівами 

коливалася в межах 250 тис. дес., якщо рахувати разом із кооперативними 

господарствами – у межах 400 тис. дес. Протягом 1925–1927 рр. динаміка 

підвищення кількості посівних площ у колективних господарствах 

залишалася незначною. Значна кількість колективних господарств УСРР 

майже не корелювала з фіскальними планами влади, бо звільнялася від 

податків. Станом на 1927 р. абсолютна більшість худоби перебувала у 

власності індивідуальних селянських господарств – 98,5 %, колективних – 

0,6 %, радгоспах – 0,6 %.  

Станом на 15 грудня 1929 р. із 510 районів УСРР 294 мали частку 

колективізації, меншу за 15 %, і лише 14–70 % та більше. У 1930 р. в УСРР 

задекларували необхідність створення агроіндустріальних комбінатів 

(“колгоспів-гігантів”), що означало для селян втрату земель, поповнення 

рядів переселенців та ходаків. Середні показники колективізації протягом 

1930–1931 рр. коливалися в межах 60–65 % селянських господарств та 67–

70 % орних земель. Колективізація та розкуркулення як складники політики 

одержавлення села спричинили руйнування парагромадянського селянського 

суспільства, знищили не тільки традиційні форми господарювання, але й 

їхніх носіїв.  

Селяни відповіли на відчуження від власності активними формами 

опору, характерною ознакою яких було руйнування інституцій радянської 

влади на селі, повернення до сходів, обрання сільських старост. Голодомор 
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1932–1933 рр. зламав супротив селян та примусив їх повернутися до 

колгоспів. Тотальне одержавлення власності селян ліквідувало економічну 

основу парагромадянського селянського суспільства. 

Міграційні потоки “село – місто” внесли дестабілізацію в сімейно-

шлюбні стосунки українців, негативно вплинули на природний приріст 

населення, спровокували непропорційність кількості чоловіків і жінок 

відповідно до вікових груп. Збільшилася кількість офіційно реєстрованих 

шлюбів, значна частина яких характеризувалися нетривалістю. Відбулися 

трансформації базових соціально-культурних регуляторів, зокрема перехід 

від багатодітної селянської родини до свідомого обмеження кількості дітей 

у сім’ях. Збільшення смертності в 1925 р. порівняно із 1924 р. українські 

демографи пояснювали недородом 1924 р., а також підвищенням 

народжуваності, що призводило до збільшення дитячої смертності. У 1925 р. 

в УСРР було зареєстровано збільшення кількості підкинутих дітей, що 

свідчило про руйнацію традиційного інституту сім’ї, про складнощі 

економічного та соціального характеру. Смертність дітей віком до одного 

року була найвищою у матерів – “селянок-хліборобок”. У 1926 р. в переписі 

населення було зафіксовано збільшення тривалості життя сільських жінок, 

проте почав зменшуватися загальний коефіцієнт народжуваності. Якщо 

порівняти загальну чисельність сільського населення у 1926 р. 

(23 646 194 осіб) та у 1929 р. (24 410 080), ми побачимо його незначне 

зростання. Нова економічна політика не встигла забезпечити суттєвого 

зростання чисельності населення та збільшення тривалості життя до рівня 

розвинених західних країн. На початку 1930 рр. в УСРР розпочався період 

демографічної розбалансованості внаслідок переходу від аграрної 

до індустріальної економіки. 1933 р. став роком соціально-демографічної 

катастрофи України.  
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМУВАННЯ “НОВОЇ ЛЮДИНИ” ЯК ЗАСІБ ОДЕРЖАВЛЕННЯ 

СЕЛЯНСЬКОГО СОЦІУМУ 

 

 

5.1. Концепція “нової людини” в теорії і практиці радянського 

будівництва 

 

З приходом до влади більшовики приступили до реалізації грандіозних 

завдань щодо побудови нового суспільства та творення “нової людини”. 

Законодавчо закріплений класовий принцип диктатури пролетаріату вимагав 

нових маркерів при структуруванні населення. Стратегія реалізації доктрини 

формування “нової людини” відповідно до заяви В. Леніна на 

І Всеросійському з’їзді рад народного господарства у березні 1918 р. 

передбачала “нову організацію найглибших основ життя сотень мільйонів 

людей” [906, с. 137]. М. Бухарін вважав, що змінити “найглибші основи 

життя” можна через “пролетарське примушування в усіх формах від 

розстрілів до трудової повинності” [668, с. 35]. На думку більшовицьких 

ідеологів, соціалізм мав сформувати інший – вищий – різновид людини [852, 

с. 136]. Такий різновид Л. Троцький ідентифікував як “надлюдину” [1216, 

с. 399; 618, с. 78–79]. Ідеї створення надлюдини більшовики черпали з 

марксистських джерел, природничих наук, зокрема вчення Ч. Дарвіна 

(дарвінізм в СРСР вважався матеріалістичною теорією [474, с. 163–164]), 

вчення фізіолога І. Павлова та ін. У 1923 р. було розроблено “партійний 

алгоритм виховання активістів [52, арк. 84]. У 1924 р. Й. Сталін у промові з 

приводу смерті В. Леніна задекларував, що комуністи є людьми особливого 

складу і скроєні з особливого матеріалу [1178, с. 47]. Відповідно від “нових 

людей” очікували, що вони насамперед мають бути відданими цілям партії, 

ототожнювати себе з новою пролетарською громадськістю та забути своє 

минуле. Людей, які потребували “перевиховання”, бо мали, зокрема, так 
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звану “дефективну поведінку” (приватну (особисту) форму поведінки) [554, 

с. 19], зневажливо ідентифікували “людішками” [366, с. 19]. Більшовицькі 

лідери СРСР усвідомлювали, що для подальших особистісних змін передусім 

потрібно знищити прояви людського індивідуалізму.  

До створення “нової людини” у 1920-х рр. влада залучила науковців. 

На ІІ Всесоюзному психоневрологічному з’їзді (1924 р.) розглядали питання 

вивчення структури особистості та умов її цільової перебудови [416, с. 58]. 

У 1927 р. відбулась І Всесоюзна психотехнічна конференція (психотехніки 

займались вивченням виробничої поведінки людини), після якої 

активізувався процес створення психотехнічних лабораторій, організованих 

при установах Наркомздоров’я, Наркомпраці, Наркомшляхів, ВРНГ, РСІ в 

усіх республіках. Розвиток психотехніки в СРСР мав допомогти створити 

“новий тип робітника з новою психологією” та “низькою зношуваністю”. 

“Людський матеріал” повинен був відрізнятися від західного “розумовою та 

фізично напруженою роботою пролетаріату, що не пройшов оксфордів і 

кембріджів” [366, с. 24].  

Схему процесу формування нового індивіда також запропонувала 

діалектично-матеріалістична педологія. У 1927 р. на І Всесоюзній 

педологічній нараді та І Всеросійському з’їзді педологів активно 

обговорювали вплив довкілля на організм, який росте. Одеським лікувально-

педологічним кабінетом були розроблені картки, що допомагали визначати 

рівень дитячої дефективності серед мешканців дитбудинків [112, арк. 12–14]. 

Учені-генетики С. Давиденков та Т. Юдін намагалися застерегти колег щодо 

неприпустимості перебільшення ролі ендогенних факторів та ігнорування 

екзогенних моментів [523, с. 92]. У спогадах О. Зінов’єв описує педологію як 

науку, що вивчала можливості та передбачала “майбутнє дітей” 

(зараховувала заздалегідь в певну соціальну категорію). Він згадував, як 

педологи, коли він ще навчався в школі, запропонували йому тест 

“продівання ниток крізь отвори в палках”, який він успішно пройшов і був 

“зарахований у майбутні робітники-текстильники”, іншу частину класу було 
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зараховано до інженерно-технічних робітників. Відтоді, пише О. Зінов’єв, “ці 

учні дивилися на нього згори так, як майбутні інженери мали дивитися на 

звичайного роботягу” [590, с. 84].  

До конструювання “нової людини” мала долучитися й радянська 

педагогіка та визначати шляхи, якими молоде покоління “зробить стрибок до 

царства свободи”. Нова марксистсько-ленінська теорія виховання 

визнавалася базовою. Історичний процес відповідно до марксистської теорії 

було прийнято розглядати як процес послідовної зміни суспільно-

економічних формацій, перехід від нижчих форм суспільного буття до 

вищих. На думку К. Маркса та Ф. Енгельса, рух історії відбувається 

внаслідок конфліктів та суперечностей, що ведуть до тимчасових рішень, які 

згодом знову перетворяться на конфлікти та суперечності. Економічний 

детермінізм марксизму на перше місце висунув форми власності та 

міжкласові відносини. Консенсус у марксизмі був можливим лише через 

примус. Варто зауважити, що до більшовицького жовтневого перевороту 

українці вже мали своє трактування ідей К. Маркса. На думку А. Здорова, 

марксистська традиція в Україні бере свій початок з 1870-х років і пов’язана 

з іменами М. Зібера та С. Подолинського [977, c. 13–62]. Б. Ярошевський на 

початку ХХ ст. зауважував, що “доктрина К. Маркса не є щось стале і 

закінчене” [81, арк. 14]. У СРСР ідеологізована теорія марксизму швидко 

перетворилася у догму, а марксистсько-ленінська методологія – в єдину та 

обов’язкову. На думку Р. Г. Суні, Й. Сталін адаптував К. Маркса до своїх 

потреб, очистивши марксизм від критичного ядра та перетворивши його на 

канонічну ідеологію [977, c. 42]. Г. Кьонен вважає, що політика режимів 

(ленінського та сталінського) була набором нерозважливих, хаотичних, 

спонтанних і репресивних реакцій на непередбачувані події та кризи [977, 

c. 45]. У 1921 р. в Харкові було створено Комісію з вивчення історії Великої 

Жовтневої соціалістичної революції в Україні та історії КП(б)У, організовано 

Інститут марксизму, який у 1924 р. отримав назву Український інститут 

марксизму-ленінізму та почав готувати наукові кадри. 



264 
 

Радянська педагогіка була покликана допомогти обґрунтувати участь 

дітей у соціалістичному будівництві, соціалістичному змаганні, ватажкуванні 

та ін. Основним постулатом стало формування класової спрямованості 

поведінки дітей [62, арк. 286]. У першій половині 1920-х рр., зокрема з подачі 

педагогів в УСРР набула поширення ідея повного відриву дітей від сім’ї за 

допомогою розгалуженої системи дитячих будинків (там мали перебувати не 

лише діти-сироти, безпритульні, але й діти матерів-одиначок, діти батьків, 

зайнятих на великих будовах, сільські діти). Щодо сільських дітей, то їх 

перважно ідентифікували як “диких селянських дітей” та намагалися забрати 

від родини, щоб перетворити їх на “дітей колективу” [290, с. 18–19]. 

Протягом першої половини 1920-х рр. сільських дітей (починаючи з 3–

5 років), пропонували виховувати окремо від батьків у “дитячих 

помешканнях”. Зустрічатися з батьками діти мали лише в клубі й на 

загальних зборах. У суспільстві культивувалася думка, що селянська сім’я 

через некультурність не зуміє прищепити дитині основних навичок 

класового виховання [1249, с. 232]. Кінцевою метою виховання вважалося 

прищеплення дитині комуністичної ідеології, матеріалістичного світогляду, 

виховання свідомого, активного будівника соціалізму [457, с. 110].  

Теорію гармонійного (вільного) виховання дітей вважали 

“шкідництвом на педагогічному фронті” та “ідеалом буржуазії” [567, с. 41]. 

“Вільне виховання” (самоорганізація на основі конкретних, життєвих потреб) було 

назване анархізмом. На початку 1920-х рр. ідею вільного виховання в Україні 

розробляв педагог, психолог Я. Чепіга (Зеленкевич), який зауважував, що вільне 

виховання – це “всебічне і рівномірне виховання душі і тіла дитини” [1434, с. 13; 

16]. Педагогічні ідеї Я. Чепіги (Зеленкевича) частково перегукувалися з ідеями 

К. Ушинського [1224].  

У другій половині 1920-х рр. панівне становище отримала теорія “свідомої 

дисципліни”, внаслідок застосування якої мали з’явитися діти, яким більшовики 

приписували риси пролетаріату (витривалі, наполегливі, рішучі) [507, с. 180–181]. 

У центральних педагогічних журналах педагогів закликали: “застосовувати 
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більшовицьку непримиренність у боротьбі із буржуазними теоріями в 

педагогіці”, бо “не педагогічний процес взагалі, а педагогічний процес 

певного класу (у цьому випадку – пролетарського) мав найбільше турбувати 

педагогів” [566, с. 158]. З. Гіппіус у спогадах зазначає, що більшовики 

тотально використовували в своїх цілях “червоних дітей” (від агітації до 

обшуків) [592, с. 203]. Так, Г. Петровський на найвищому республіканському 

рівні прославляв кращих дітей-охоронців колгоспних ланів від місцевих 

селян Микиту Сліпка та Миколу Кобилянського [74, арк. 13]. Утилітаризм 

державної політики щодо дитинства, на думку М. Головізніної, пояснювався 

насамперед потребами влади в налагодженні масового виробництва “нової 

людини” [1169, с. 29]. 

Певним підсумком пошуків шляхів формування “нової людини” став 

I Всесоюзний з’їзд у справах вивчення людської поведінки (1930 р.), 

неофіційно названий “з’їздом соціалістичної реконструкції людини”. На 

з’їзді було задекларовано, що нове соціалістичне суспільство потребує нових 

людей; створення нової людини зі старого людського матеріалу 

оголошувалось неможливим; соціалістична реконструкція людини ставала 

пріоритетним завданням для усіх наукових шкіл і напрямків. У резолюції 

пленуму, секцій і нарад форуму в питанні вивчення людської поведінки 

наголошувалося, що “викорінювання капіталізму, соціалістична організація 

сільського господарства, швидке зростання індустріалізації країни вимагають 

переробити кадри учасників соціалістичного будівництва” [304, с. 97]. Це 

завдання мали розв’язувати такі наукові дисципліни: нейрофізіологія, 

рефлексологія, психотехніка, педологія, педагогіка, психоневропатологія, 

соціальна психологія, порівняльна психологія, марксистська гносеологія і 

методологія та інші. У Києві було створено педологічний інститут, у 1922 р. 

інститут реформували в науково-дослідну кафедру, у 1926 р. у Харкові 

організаційно оформився Український науково-дослідний інститут 

педагогіки. Марксистська психологія у контексті здійснення індустріалізації 

мала займатися проблемами психології праці, що включали вивчення 
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класової свідомості робітників; розробку методів антирелігійної боротьби, 

соціального формування та перевиховання [476, с. 82]. Базові засади 

порівняльної психології на згаданому з’їзді репрезентував В. Вагнер, який 

закликав розглядати людську психологію “з погляду розвитку тварин для 

встановлення певних закономірностей психологічного розвитку” [416, с. 27].  

У 1930 р. психолог Л. Виготський представив результати роботи школи 

“культурного розвитку дитини”, у якій з усіх вищих форм поведінки 

науковець акцентував особливу увагу на мові [462, с. 67]. Він також 

запропонував розрізняти нижчі та вищі психічні функції, відповідно – два 

плани поведінки: натуральний, природний (результат біологічної еволюції) і 

культурний, суспільно-історичний (результат історичного розвитку 

суспільства). Виробивши функціональну методику подвійної стимуляції, 

вчений обгрунтовував, що сигніфікативна (пов’язана з активним 

застосуванням знаків) структура є загальним законом побудови вищих форм 

поведінки. Згодом у СРСР було розроблено чітку систему символів (так, на 

місце хреста та ікон прийшли серп та молот, піонерський галстук тощо). 

Вивчення поведінки “нової людини” в колективі та поведінки 

людських колективів стали ключовими темами для обговорення на усіх 

рівнях. Проблемами колективознавства почала займатися соціальна 

психологія, об’єктом вивчення якої був колектив (форми колективів, форми 

громадської поведінки, психологія громадських інституцій, проблеми 

соціальної психотехніки). Колектив як представник загальної волі та 

загальної “правди”, яка переплавляла особисті інтереси у суспільні, був 

зобов’язаний перевиховувати “несвідомих”, відігравати роль “Бога”, який 

бачив думки, вчинки та міг оцінити з абсолютною справедливістю [1151, 

с. 159; 590, с. 104]. З подачі партійно-урядових структур, радянських вчених 

колектив ставав певним культовим утворенням держави, основою 

стандартизації радянських людей.  

На початку 1930 р. почали згортати масові експерименти науковців 

періоду непу. Найгостріші дискусії з приводу вивчення соціальної поведінки 
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людей розгорнулися між школами І. Павлова та Л. Федорова. У 1929 р. в 

Інституті мозку було зроблено спробу переоцінити методологічні позиції 

рефлексології, виходячи із засад діалектичного матеріалізму. Критики 

зазнала рефлексологічна концепція В. Бехтєрєва.  

На початку 1930-х рр. було розкритиковано західні наукові концепції, 

зокрема психоаналіз З. Фрейда, хоча протягом 1920-х рр. робилися спроби 

об’єднати марксизм і фрейдизм. На початку 1930-х рр. було остаточно 

“прив’язано фрейдизм до непу”, звинувачено прихильників вчення в 

антимарксизмі та антиленінізмі, зокрема й через те, що окремі фрейдисти 

вважали марксизм психічним захворюванням (параноєю), яке 

характеризується манією величності, переслідуванням, ревнощами, а 

ленінізм – гострою формою психозу [476, с. 71–72]. У 1930 р. в праці 

“Незручності культури” З. Фрейд спрогнозував ймовірні негативні наслідки 

побудови “нової комуністичної культури” [1237, с. 82].  

У другій половині 1920-х рр. з подачі більшовицьких лідерів виникла 

ідея “прискореного формування нових людей”, “перевиховання”, зокрема, 

через проведення промислової індустріалізації країни, колективізації, 

запровадження першого п’ятирічного плану. Реалізація масових сталінських 

кампаній потребувала не лише значних матеріальних, але й не менших, ніж у 

воєнні часи, затрат людських ресурсів, які переважно не були готові до 

тотальних самопожертв. У щоденнику С. Єфремова залишилася сатирична 

народна інтерпретація гасла “Ленін помер, а діло його живе”. “Приходить 

“червоний крамар” до своєї крамниці й бачить – погром: розкидано, 

розграбовано, все догори ногами. Були злодії. “Ленін помер, а ленінізм 

лишився”, – зробив висновок крамар” [833, с. 132–133].  

У другій половині 1920-х рр. владі були потрібні нові пропагандистські 

підходи, щоб і надалі нещадно експлуатувати людей. Д. Бранденберген 

вважає, що витоки нового підходу до пропаганди було закладено у 1928 р. 

після того, як М. Горький та його однодумці, що особливо переймалися 

мобілізацією суспільства, вирішили, що для популяризації масового, 
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загальносуспільного виду пропаганди найкраще використовувати приклади 

героїзму, взяті з повсякденного життя [1439, с. 3]. Також існує думка, що цей 

процес розпочався роком раніше, в 1927 р., коли М. Горький почав кампанію 

боротьби “за демонстрацію досягнень та героїзацію дійсності”. Створення 

міфу про “країну героїв” дозволило владі посилити соціальне стимулювання 

ударної, “звільненої праці” (перший пам’ятник “звільненій праці” було 

закладено на суботнику 1 травня 1920 р. за участю В. Леніна [932, с. 105]). 

“Нові люди” мали бути “героями трудового фронту”, “народними героями 

праці” [225, арк. 11]. Бути робітником в СРСР, УСРР означало мати 

“почесний суспільний стан (соціальне положення)” [224, арк. 20]. Влада 

переглядала норми, нав’язуючи результати праці ударників та ударниць, і 

решта були змушені “битися та штурмувати плани” [479, с. 12; 218, арк. 11]. 

Розповсюдження отримали такі форми змагання, як рух ударників та рух за 

прийняття зустрічних планів.  

Чоловіків і жінок у “країні героїв” мали вирізняти презирство до 

смерті, витривалість, відвага, самовідданість. Як слушно зауважує 

Г. Почепцов, при формуванні образів нових людей використовували 

міфологічну організацію суспільства, зокрема через те, що саме міфологеми 

сприймалися як даність, без перевірки на істинність [1103, с. 9]. Яскраві 

образи ідеальних радянських людей передбачали відповідні імена: 

Тракторина, Бебеліна, Октябрина, Жовтина, Ленініна, Ільїч, Вілор, Мелор, 

Маркс, Рем, Текстиль. У пореволюційні роки також з’явилися нові прізвища 

(“вуличні” прізвиська, “прикладки”): депутат, комгол, комісаріят, комуніст, 

меністр, партейний, повстанці та ін. [504, с. 1–4].  

Впливаючи на громадську думку, активно використовували пресу 

(інститут сількорів), усну пропаганду, мистецтво плакату, силові методи 

впливу. За допомогою технічних засобів (преса, радіо, кінематограф) стало 

можливим швидке поширення агітації та пропаганди. Провідним засобом 

масової інформації, що активно долучився до створення “нової людини”, 

була преса. Вже починаючи з кінця 1917 р. питанням агітації та пропаганди 



269 
 

більшовицьких ідей в Україні надавали пріоритетного значення [69, арк. 16]. 

Через відсутність достатньої чисельності агітаторів в Україні ставку було 

зроблено на масовому розповсюдженні газет та листівок. Так, у 1917 р. 

однією з перших наймасовіших газет, що тиражувала більшовицькі ідеї в 

Україні була, “Рабочая правда” [71, арк. 1–8]. Журнал для жінок “Комунарка 

України” у 1923 р. мав тираж 10 тис. примірників [53, арк. 105].  

У 1925 р. у СРСР видавалося близько 1 200 газет та 1 800 журналів. 

Офіційні джерела повідомляли, що у 1925 р. загальний тираж газет в УСРР 

перевищив 1 млн [491, с. 4]. Ю. Шаповал пише про 90 тис. у 1924 р. та 

500 тис. примірників у 1927 р. [1260, с. 20]. В. Васильєв зауважує, що 

кількість преси, яка видавалася українською мовою, зросла з 90 тис. 

примірників у 1924 р. до 612 тис. у 1926 р. [657, с. 145]. Найбільший тираж 

був у газет та журналів: “Вісті”, “Коммунист”, “Коммунистка”, 

“Пролетарий”, “Украинский экономист”, “Молодой Пролетарий”, “Грядущая 

Смена”, “Молодой Шахтер”, “Юный Ленинец”, “Геть неписьменність”, 

“Червоний кордон”, “Известия”, “Селянська правда”, “Радянське Село”, 

“Вестник Профдвижения”, “Пламя”, “Селянка України”, “Батрачка”, 

“Молодий Більшовик”, “Октябрьские Всходы”, “Безвірник”, “Делегатка”, 

“Рабочий Клуб” [494, с. 26–27; 534, с. 14; 270, с. 23–25; 206, арк. 57].  

Газети та журнали мали давати читачам загальноприйняті партією 

лозунги і положення, закликали сількорів надсилати дописи лише про роботу 

секцій сільрад, роботу депутатських груп, інші форми втягнення мас у роботу 

рад, застосування соціалістичних методів праці, перебіг хлібозаготівель, 

мобілізацію коштів, застосування госпрозрахунку, ліквідацію 

неписьменності, але не рекомендував надсилати дописи, у яких були 

прохання людей про допомогу, мали “штовхати читача у суспільно-корисну 

роботу” [569, с. 24; 61, арк. 6]. У 1925 р. почали видавати додатки до газет у 

вигляді популярних брошур теоретиків марксизму про комунізм, диктатуру 

пролетаріату, “Жовтневу революцію” та ін. Співробітників газет та журналів 

зобов’язали писати просто, короткими фразами, за можливості без іноземних 
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термінів [1185, с. 155–156]. “Армія активістів преси” в СРСР у 1925 р. 

налічувала понад 200 тис. кореспондентів. У другій половині 1920-х рр. 

поширення набули радіогазети, які проводили мітинги, суботники, “тижні 

охорони” та інші масові заходи [58, арк. 16–17; 62, арк. 56]. 

Схема висвітлення ідеальної радянської людини містила портрет, 

коротку біографію, список трудових перемог [823, с. 345]. За чіткого 

дотримання принципів типізації не потрібно було довго вивчати біографію, 

індивідуальні характеристики більше не цікавили, важливими були 

загальноприйняті кліше та можливість ідентифікувати “свій”–“чужий”.  

Коли подорослішало перше покоління більшовиків, влада збільшила 

свій рівень легітимності за рахунок його ідеалізації, радянський “солдат 

революції” ніколи не старів, завжди був молодим духом, його фізичне 

старіння не було пов’язане з духовним [946, с. 94]. У 1932 р. з’явився роман 

М. Островського “Як гартувалася сталь”, що став символом радянської 

епохи. Герой книги П. Корчагін був представником першого покоління 

комсомолу, вихованим революцією, готовим на жертовний подвиг, відданий 

ідеалам соціалізму, які він не міг зрадити навіть заради кохання, “людиною-

бійцем”, яка “може винести усі труднощі напруженої роботи та залишитися 

на посту, доки це буде можливим [1062, с. 358–359]”.  

На перших сторінках газет і журналів, починаючи з кінця 1920-х рр., 

почали друкували портрети партійних лідерів, що ставали зразками “нових 

людей”. Паралельно йшло широке цитування думок та настанов вождів. 

Починаючи з 1924 р., розгорнулась пропаганда “основ ленінізму”. У 1928 р. 

за пердплату журналу “Селянка України” додатково надсилали “портрет 

В. Леніна у фарбах” [532, с. 26]. ЦК ЛКСМУ в голодному 1933 р. виступив з 

ініціативою випуску праць класиків марксизму: Леніна, Сталіна, Кагановича, 

Косіора, Постишева, Крупської [61, арк. 70]. 

Особливістю преси другої половини 1920-х – початку 1930-х рр. було 

те, що вона розмовляла з пересічними громадянами у мирний час, як із 

солдатами на війні, використовуючи гасла, заклики, звернення, команди. 
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Гасла про перетворення країни з відсталої аграрної в передову індустріальну 

постійно з’являлися на шпальтах газет та журналів. Назви статей та рубрик 

нагадували військові відозви: “З фронту індустріалізації”, “Всі на бій за 

виконання п’ятирічного плану”, “Більшовицькі плани дано – до бою за них”, 

“Маси на подальші бої за нові успіхи!”. Журналісти широко застосовували 

нові форми редакційної роботи: “переклички”, огляди, рейди; масову участь 

добровільних кореспондентів (робсількорів) у діяльності редакцій. 

Періодичні видання стали надважливими засобами впливу.  

У 1920-х – на початку 1930-х рр. відбувається становлення партійних 

інститутів звернення громадян. Ш. Фіцпатрік із цього приводу слушно 

зауважувала, що “радянські керівники 1920-х – 1930-х рр. вважали скарги, 

прохання, доноси важливими каналами інформації знизу, які компенсують 

недостатню адміністративну присутність держави в сільській місцевості. 

Керівництво читало листи селян, проводило слідство на підставі скарг та 

часто діяло, керуючись доносами” [1234, с. 24]. Сількори часто 

підписувалися псевдонімом Стукачов [231, с. 171]. Численні публікації 

сількорів були під різними криптонімами та псевдонімами: О. В.; А. Ч; Ч.; 

И. Т-ко; Учитель; Безфамільний; Безродний.  

З 1925 р. поширення набула ціла система скарг, очолювана 

Центральним Бюро Скарг. Від селян у 1925 р. надійшло біля 15 % скарг, 

здебільшого це були скарги на зловживання влади, тяганину та бюрократизм 

низового радапарату (райвиконкоми, міліція, сільради). Варто зауважити, що 

ідея про вивішування в райвиконкомах скриньок для скарг довго не 

приживалася, бо скарги переважно передавали тим органам, на які 

скаржилися. Так, на Одещині за 7 місяців у 17 районних скриньок було 

вкинуто лише 34 скарги, на Чернігівщині – 22. З Ізюмської, Лубенської округ 

не поступило жодної скарги [548, с. 16–18]. 

Узимку та навесні 1930 р. з усіх регіонів СРСР на ім’я Й. Сталіна було 

надіслано близько 50 тис. листів, Калініна – 85 тис. На початку 1930 р. 

найчастіше селяни з критикою влади та скаргами зверталися до редакції 
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газети “Правда”. Всеукраїнська селянська газета “Радянське село” у першій 

половині 1930 р. щоденно отримувала приблизно 600 листів [1314, с. 108–

109; 701, с. 124–168]. Протягом 1923–1933 рр. до редакції “Селянської 

газети” надійшло більше 5 млн. листів. У 1930 р. відділи розслідувань та 

читання газет “Правда”, “Селянська газета” систематично проводили 

“закриті” огляди селянських листів, зокрема щодо “класової боротьби на 

селі”. Селяни все частіше писали, що за радянської влади “стало жити 

важче”, менше зверталися до влади за порадами та все більше висловлювали 

незадоволення нею [198, арк. 100–145; 199, арк. 2–8]. Від скривджених селян 

надходило безліч скарг із проханнями переглянути рішення сільських рад, 

голів колгоспів, припинити незаконне виселення громадян, побиття селян 

тощо. Селяни часто називали районне і вище керівництво “дворянами”, 

“буржуями”, “пузанями”. “Справжній п’яниця проспиться, а сп’янілий від 

здирництва та кар’єризму – ніколи”, – писав коваль Є. Чернявський [55, 

арк. 154]. Частина громадян відверто називала комуністів “наволочами”. 

“Червоними віслюками” називали представників влади студенти Уманського 

агротехнікуму [236, арк. 30]. Люди зверталися у газету “Правда”, щоб їм 

перестали розповідати про китайський голод, бо в них такий самий, 

звинувачували у загибелі народу ЦК та ухильника Сталіна [231, арк. 77; 98; 

163]. Селяни пропонували владі будувати комунізм з тими, кому дають 

товари. Попереджали владу: “Не даєте нам, не дамо і вам”, “нову” працю 

ідентифікували, як каторжну, писали про втечу “рабсили” з великих 

будівництв України [231, арк. 163; 242]. На думку селян, станом на 1926 р. 

“експлуатували вдвоє більше, ніж у старі часи”. Селяни писали, що пенсія 

інваліда праці в 1927 р. становила 12–15 крб. на місяць, й зазначали, що за 

царя платили більше [55, арк. 45].  

Відділи партійної інформації готували узагальнювальні записки про 

настрої в середовищі робітників, інтелігенції, селян, студентів, жінок, 

військових, партійців тощо. “Партійна розвідка” займалася 

відслідковуванням антирадянських настроїв серед населення, фабрикуванням 
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справ, створенням потужної інформаційно-агентурної мережі. Ідеологічний 

апарат, починаючи з 1930-х рр., особливу увагу приділяв вивченню змін 

громадської думки сільського населення. Так, у 1926–1927 рр. в органах ДПУ 

вважали, що серед студентів панували протилежні настрої: або 

“антирадянської активності”, або “пригніченості” [236, арк. 29]; селяни 

змінили ставлення до радянської влади і “навіть куркульська частина не піде 

на активні збройні виступи”; українська інтелігенція “за останні роки 

розшарувалася, більша частина відійшла від політики та вважає себе 

лояльними, проте при значних політичних змінах або військових 

ускладненнях вони легко опиняться у ворожому таборі, також, 

виокремлювали частину, котра сліпо вірить у ідеї самостійної України, 

“оправившись в період 1923–1925 рр. після розгрому 1920–1922 рр. вона 

знову готова до протистояння” [237, арк. 20]. 

Частина людей сподівалася на “допомогу” В. Леніна (“Ленін живий, 

але він виїхав за кордон і скоро повернеться, щоб нам допомогти”; “Коли б 

був живий Ленін, він би не допустив такого тиску на селянство”; “Скоро 

воцаряться царі і Ленін знову буде царювати” [145, арк. 27], частина – на 

допомогу царя Олексія, який мав звільнити Україну; частина – на “Рикова, 

Томського, Бухаріна, бо коли державу очолювали вони, всього вистачало” 

[231, арк. 60; 233]; частина – на “Троцького та Зіновьєва” [236, арк. 1]; 

частина – на появу нового Наполеона, яким міг стати гетьман Скоропадський 

або Вишиванний, щоб очолити боротьбу з московськими узурпаторами [235, 

арк. 22]. Одні сподівалися на Хвильового та його орієнтацію на Захід [236, 

арк. 6], інші – на анархістів та “повну соціальну революцію, знищення усіх 

партій” [235, арк. 30].  

У 1927 р. в Уманській кооперативній школі було знайдено лист 

тов. Шумка 1908 р. н., який писав, що “у результаті всесвітної індустріальної 

епохи, центром якої була Європа, ми маємо довести перед судом 

“сліпооких”, що праві, і гасло Хвильового про орієнтацію на Захід є 

правильним, а комуністи це явище тимчасове. Частина селян вважала, що 
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більшовики прийшли ненадовго і їм потрібно лише трохи потерпіти: “Тут 

буде самостійна Україна, тому й більшовики забирають хліб”. Католицьке 

населення переважно покладало надії на Пілсудського (“Пілсудський 

проводить правильну політику, відбирає землю у поміщиків і віддає селянам, 

а у нас навпаки, землю у селян відібрали” [145, арк. 28]).  

У газету “Селянин Харківщини” наприкінці 1927 р. було надіслано 

листа від селян Краснопілля у якому вони писали, що категорично 

протестують проти пригнічення української нації на Кубані й на Дону. 

“Якщо Кубань та Дон не приєднають до складу УСРР, ми селяни 

Краснопілля (7 підписів, із них 2 членів КП(б)У) у майбутній війні підемо 

проти уряду УСРР і СРСР” [236, арк. 17]. У 1929 р. окремі селяни просили 

повернути поміщицьку владу та очікували, коли комуністи почнуть тікати, 

погрожували вбивствами комуністам, якщо ті у них відберуть землю [142, 

арк. 128; 130; 137, арк. 8]. Селяни боялися, що комуністи, “зруйнувавши 

одне-два господарства на цьому не зупиняться”, і попереджали, що “коли в 

селі будуть колективи, то всі будуть ходити голодні та обірвані” [230, 

арк. 129]. Серед селян зріло усвідомлення, що “в самій державі є якась 

помилка, бо держава обманює селян, забирає хліб, а селянам нічого не 

дає” [161, арк. 33]; вони писали про голод у Правобережній Україні в 1930 р.; 

пояснювали причину поганої погоди карою Божою за розкуркулення; 

закликали готуватися до війни; описували кооперації, у яких, крім горілки та 

вина, нічого немає; писали про черги за продуктами “з ранку до вечора”, що 

“культура йде вперед, але туберкульоз її випереджає” [231, арк. 130; 242; 244; 

299]. Частина селян ідентифікували “походження” більшовицької влади від 

“нечистої сили”. Протягом 1920-х рр. поширювалася “теорія” у формі чуток, 

що “одна місцева баба народила чи то від комуніста, чи то від 

Леніна/Троцького чорта, якого помістили в банку зі спиртом та виставили в 

музеї/ чи то він поїхав потягом у Москву” [1134, с. 266]. Дехто вірив, що 

Сталін зійшов на землю в подобі партійного активіста, а книга обліку 

трудоднів – це книга пекла, яка обіцяє страждання і прокляття [1168, с. 41]. 
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На відзначення 10-річчя радянської влади у 1927 р. український народ 

відреагував великою кількістю політичних анекдотів, народною 

етимологізацією різних модних назв, складноскорочених слів: робкор – 

“рябко” (Ну, вже той рябко й набрехав у газеті); півпляшки горілки – 

“комсомолець” (0,25 л.); сотка горілки – “піонерчик” [833, с. 134–135]; 

пляшка (0,5 л.) – партієць. Комсомольців називали “сукомольцями”; 

машинізацію – вошенізацією. “Комуністичну товариську спайку” вважали 

можливою лише внаслідок “спойки” [366, с. 23]. М. Рольф пише про появу 

селянської “контркультури”, у якій висміювалися символи та ритуали 

радянської влади [1129, с. 266]. Наприклад, як у рядках з частівки: 

“Комсомолец купил свечку, поставил в рамку Ильичу, ты гори, гори свеча, в 

красной морде Ильича” [231, арк. 213]; або у вірші – “И столько ярких 

красных слов, загримированных ослов” [236, арк. 30].  

Варто зауважити, що у 1927 р. частина сільської молоді взагалі не 

асоціювала Жовтневу революцію з “перемогою”. Інтерес становлять виписки 

з вступних письмових робіт до вишів (на тему “Жовтневої революції”) 

випускників українських сільськогосподарських профшкіл. Так, окремі 

абітурієнти більшовицьку партію називали “військово-революційним 

гуртком; Керенського – “трохи не батьком селян, бо обіцяв землю”; вважали, 

що “робітники та селяни отримали радвладу внаслідок різних наскоків на 

буржуазну владу”. Сільські абітурієнти, складаючи політмінімум, зазначали, 

що на “місці ліквідованого 2-го Інтернаціоналу виник 2-й з половиною, який 

організував Каутський”; в СРСР існує три класи: “пролетаріат, середняк, 

буржуазія”; крім “Компартії в Україні існує Українська соціал-демократична 

партія”; “Центральна Рада існувала до 1922 р.”, українці живуть 

у “Європейській республіці” [458, с. 75–77].  

Окремі студенти на Одещині у 1927 р. характеризували радянську 

владу так: “ми можемо показати лише силу нашого м’яса якого у нас багато, 

а з нашою технікою можна воювати лише проти мирних жителів; у нашу 

більшовицьку заразу більше в світі ніхто не полізе; селян не проведеш, скоро 
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вони скажуть своє останнє слово про цей злочинний комуністичний 

досвід” [235, арк. 26]. Ю. Лодиженський у спогадах писав, що “радянський 

лад терпиться народом, але органічно з ним не зрісся. Він тримається 

терором, народною темнотою, але по суті він слабкий та позбавлений 

справжнього глибокого коріння” [593, с. 484]. 

Усна, письмова, плакатна пропаганда визначалися більшовиками 

важливими складниками роботи з міським та сільським населенням [11, 

арк. 29; 32; 35]. Вже у 1924 р. суттєвого значення надавали візуальній 

організації навколишнього середовища, плакатній агропропаганді, зокрема 

“необхідності експорту хліба як фактору відновлення сільського 

господарства” [11, арк. 33]. Плакати (переважно були двох типів: героїчні та 

сатиричні), що висіли повсюди, впливали на соціокультурну поведінку 

людей; репрезентували нові образи; нав’язували вибір, “з ким і заради чого 

потрібно боротися, з ким товаришувати” тощо. На думку Г. Почепцова, 

перехід від релігійних ікон до політичних плакатів новою владою було 

обрано правильно. Композиційна структура плакатів часто нагадувала 

іконописні сюжети про рай та пекло. Він погоджувався із Ф. Тейлором у 

тому, що “більшовики обрали найбільш ефективний спосіб в умовах 

неписьменності населення” [1103, с. 9]. У травні 1931 р. ЦК прийняло 

резолюцію про важливість політичних плакатів як потужної зброї 

перебудови людської особистості, ідеології, способу життя, економічної 

діяльності тощо [1169, с. 265]. Перший плакат видавництва ВЦВК “Цар, піп 

та куркуль” (1918 р.) вийшов відразу на 10 мовах [799, с. 285]. Тираж 

окремих плакатів сягав 100 тис. примірників, зокрема таким накладом було 

надруковано плакат З. Пічургіна “Колгосп в роботі” [1169, с. 268]. Плакат 

“10 років ЛКСМУ” було надруковано у кількості 10 тис. примірників, із яких 

8 тис. українською мовою та 2 тис. російською [62, арк. 172]. Особливо 

активно плакатна пропаганда тиражувала новий жіночий образ фізично та 

морально сильної особистості, котра за необхідності могла замінити чоловіка 

і на виробництві, і на війні. Для нового жіночого образу була характерна 
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певна маскулінізація – невиразний одяг, гіперболізовано сильні руки, прості 

риси обличчя, широкі плечі [1457, с. 137]. Натруджені великі руки, кремезна 

статура підкреслювали уніфікованість та спрощеність “нових” образів 

чоловіків та жінок (чоловік-ударник, чоловік-герой, жінка-активістка, жінка-

трактористка, жінка-колгоспниця та ін.). На плакатах майже були відсутні 

зображення повноцінної родини. Плакати культивували ідею протиставлення 

“жахливого минулого” жінок та їх “прекрасного сьогодення”. В. Бонелл 

дослідила, що уніфіковане зображення жінки-селянки з’явилося 1 травня 

1920 р. До 1930 р. майже ніколи селянка на плакатах не зображалася 

самостійно: після початку колективізації на багатьох плакатах першим 

планом почали зображати жінку-колгоспницю, зокрема на тракторі. 

Колгоспниця на плакатах переважно була молодою, хустку пов’язувала на 

голові на зразок робітниць у містах, як приклад, В. Бонелл наводить плакат 

1930 р. В. Корабльова “Йди, товариш, до нас в колгосп!” (додаток Ф).  

Та на початку 1930-х рр. і робітники, і селяни добре усвідомлювали 

різницю між ілюзорним світом радянських плакатів та реальністю. Один із 

робітників так прокоментував плакат: “Кожний промисловий робітник має 

з’їдати в день тваринного масла 100 грамів. Нам на місяць дають 600 гр. 

тваринного масла, на плакаті пишуть про 100 гр. на день, голодувати 

приходиться в 1000 разів більше. Ми в сто разів краще навчилися говорити 

ніж робити” [231, арк. 130]. У 1930 р. селяни вже малювали власні плакати із 

закликами до Леніна та Сталіна дати хліба; писали до редакцій газет, що 

“плакати це одне, а життя – інше” [231, арк. 242]. 

Після більшовицького жовтневого перевороту було розпочато активну 

роботу зі створення нової історичної багатонаціональної спільноти – 

радянського народу (homo soveticus). Влада намагалася (перший етап – до 

середини 1930-х рр.) подолати протиріччя між містом і селом, між 

розумовою та фізичною працею, створити “однотипову соціалістичну 

структуру радянських націй та народностей” [884, с. 359; 361; 363–364]. 

Формували нову спільноту радянських людей зі специфічною психологією – 
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задовольнятися малим. Людей штучно об’єднанували за допомогою 

патріотично-героїчних наративів та нових формул (кодів), що змінювали 

сприйняття нової соціальної реальності.  

У той час у побуті набували поширення факти девіантної поведінки. У 

селах ставали буденними явищами підпали, крадіжки, зокрема худоби [141, 

арк. 93; 142, арк. 98]. Характерною рисою радянського суспільства стало 

руйнування системи цінностей традиційного суспільства. Поширення набув 

алкоголізм. У 1923 р. в Україні функціонувало понад 50 спиртових заводів, 

спиртова промисловість активно розвивалася [28, арк. 3–12]. У 1928 р. 

фіксувалися випадки масових пиятик у містах під час травневих свят [1129, 

с. 240]. У газеті “Прикордонна Комуна” писали про пиятики члена партії, 

члена сільради громадянки Корнійчук (с. Копистин Проскурівського району) 

[511, с. 1]. Масовий характер мали пиятики в Чернігівському відділі ДПУ 

[234, арк. 178; 214]. Могли пити цілим колгоспом, “колгосп п’ятий день не 

молотить хліба через те, що правління і колгоспники п’ють”, голова 

колгоспу Мазур та інші колгоспники пояснювали свої дії так: “Нехай 

держава на хлібозаготівлі молотить собі сама, все одно хліба колгоспникам 

не отримати” [148, арк. 35].  

У 1928 р. пияцтво набуло загрозливих масштабів на Одещині [113, 

арк. 142–144]. У селян з’явився новий тост: “П’ю за всіх християн, які вірять 

у Бога, окрім комуністів, яким дорога в пекло” [142, арк. 91]. У пресі кінця 

1920-х рр. писали про поширення тенденції спільних домашніх подружніх 

пиятик, пиятик комсомольців та комсомолок. Алкоголь вживали також 

підлітки та навіть діти [792, с. 21]. Поширення набувало самогоноваріння 

[141, арк. 43; 198, арк. 100]. “У селах народ деградує та морально дичавіє, 

побутова картина життя – жахлива, дике безбожжя, пиятики, грабунки, 

крадіжки”, – з листа до священника [236, арк. 17]. У періодиці так описували 

буденність селян: “Господарські покрівлі, наче ребра в здохлої тварини, 

голими латами світяться. На площі під кооперативом у багнюці, мов ті свині, 



279 
 

лежать селяни з пляшками в руці” [483, с. 11]. Такі описи мало нагадували 

описи українських сіл на початку ХХ ст.  

У 1929 р. було офіційно заборонено продаж алкогольних напоїв у дні 

радянських свят, 1930 р. – оголошено роком перемоги над горілкою [1129, 

с. 240]. Проте насправді ситуація лише погіршувалася. У 1931 р. у селах 

пили і так звані “куркулі”, і голови колгоспів, часто спільно [258, с. 165]. 

У газети та журнали другої половини 1920-х рр. робкори та сількори 

постійно писали про побиття жінок чоловіками, про бійки в родинах. Те, що 

відбувалося в українському селі, засвідчувало негативні трансформації 

міжособистісних стосунків. Лише після 1933 р. в СРСР змушені були почати 

пропагувати модель “міцної радянської сім’ї”.  

Здолати соціальну напруженість у суспільстві кінця 1920 – початку 

1930-х рр. влада спробувала через застосування тактики систематичного 

залякування людей війною з боку імперіалістичних країн. У пресі початку 

1930-х рр. писали, що “майбутня війна ставить завдання підготувати маси, 

що стануть до лав мобілізованої Червоної армії, так, щоб вони мали 

морально-психологічну готовність віддати себе всього, своє життя на терези 

перемоги” [562, с. 13]. “Військовізація” не оминула навіть піонерські загони, 

при яких створювалися військові гуртки, де дітям дозволялося стріляти 

бойовими набоями [793, с. 4]. У підручнику “Економічна географія” для 

робітфаків, радпартшкіл, педтехнікумів зазначалося, що “доцільно 

висвітлювати економічну географію Чехословаччини, як країни, що мала 

стати за одну з основних воєнних баз наступної інтервенції проти 

СРСР” [761, с. 4]. Проте й саме життя громадян, зокрема селян, було 

постійною війною і не лише проти зовнішніх ворогів, але й проти 

внутрішніх. Станом на 1931 р. місцеві партійні керівники говорили про те, 

що існує частина селян, яка очікує війни, щоб “піти проти існуючого 

порядку” [258, с. 165]. 

Вже наприкінці 1920-х рр. країну охопила атмосфера тотальної 

підозрілості та страху. Владою контролювалися друковані видання, 



280 
 

видовища, листування тощо. Для тотального контролю процесу “виховання” 

та “перевиховання” представники влади з самого початку своєї діяльності 

залучила цензурні підрозділи та апарат політконтролю ВЧК–ДПУ. У вересні 

1922 р. органи військово-політичної цензури на місцях було реорганізовано в 

пункти політичного контролю друку, видовищ, пошти, телеграфу. У складі 

Наркомосу УСРР було утворено Головне управління у справах друку 

(Головліт), що займалося цензурними справами. До середини 1920-х рр. 

організаційно та функціонально політичний контроль у СРСР, УСРР набув 

тотального характеру, він мав централізовану структуру, керівництво якою 

здійснював відділ політконтролю таємно-політичного управління 

ОДПУ СРСР. Внутрішня пошта, афіші, листівки, циркулярні листи, плакати 

переглядалися на 100% [1089, с. 76–77].  

У 1928 р. було посилено багаторівневий контроль над пресою, 

остаточно усунено можливість видання альтернативних партійній пресі газет 

і журналів. У 1931 р. німецький письменник Е. Людвіг у розмові з 

Й. Сталіним зауважив, що, на його думку, значна частина населення 

Радянського Союзу почуває страх перед радянською владою. Він запитав, 

який душевний стан створює у Й. Сталіна усвідомлення, що в інтересах 

зміцнення влади треба викликати страх? Й. Сталін відповів, що він 

помиляється щодо народу, щодо робітників і селян СРСР, бо вони зовсім не 

такі смирні, покірні і залякані, якими їх увляють в Європі, а також зазначив, 

що більшовики не обмежуються застрашуванням буржуазного прошарку 

(куркулів) та йдуть далі, ведучи справу до повного фізичного 

винищення [1197, с. 112]. 

У спогадах Д. Гойченка знаходимо підтвердження, що на початку  

1930-х рр. “надзвичайно виросла взаємна підозрілість та недовіра між 

людьми” [588, с. 44]. Органами ДПУ УСРР за період з 1 вересня 1931 р. до 

1 вересня 1932 р. було порушено 1 163 слідчих справи “по лінії шпигунства” 

(соціальна складова звинувачених у шпигунстві була такою: середняків – 

22 %; робітників – 14,6 %; службовців – 13,4 %; колгоспників – 10,6 %; 
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бідняків – 8 %). Селян звинувачували у шпигунстві польському, 

румунському, німецькому, чеському та ін. [238, арк. 115–116].  

Показові процеси у фальсифікованих справах “ворогів народу” 

(одними з перших були: Шахтинська справа 1928 р., публічні слухання, якої 

проходили в Колонному залі Будинку спілок у Москві [1264, с. 85–112; 1265, 

с. 30–145]; процес “Спілки визволення України” 1929–1930 рр., публічні 

слухання якого відбувалися в харківському оперному театрі, В. Чехівського 

та його брата Миколу на цьому процесі зробили головними обвинуваченими 

від УАПЦ [1412, с. 7; 1260, с. 64], лаву підсудних займали академіки ВУАН 

С. Єфремов, М. Слабченко, письменниця Л. Старицька-Черняхівська та 

інші [668, с. 278]; справа про так званий “Український національний Центр” 

1930–1931 рр., як організатор та ідейний натхненник у справі УНЦ проходив 

академік М. Грушевський [623, с. 17–18; 20–31; 1260, с. 64]) надовго заклали 

у свідомість багатьох “ген страху”. Поплічник Й. Сталіна А. Вишинський у 

1930 р. наголошував, що “не люди визначають систему роботи, а система 

визначає характер роботи людей” [217, арк. 39].  

Засуджений у справі “Весна” (1930–1931 рр.) С. Четвериков у листі до 

М. Хрущова (1963 р.) писав про те, що в Україні кошмарним був не лише 

1931 р., але й вже 1927 р. Ні в чому не винні люди обвинувачувалися за 

формулою “так треба” [242, арк. 74–75]. Переважна більшість вигаданих 

“антирадянських підпільних організацій” та “справ” насправді були 

штучними витворами апарату ДПУ. У 1926 р. активно шукали махновців, 

зокрема анархо-махновців [237, арк. 22]. У 1927–1933 р. мали бути 

розкритими справи: “Прибулець”, “Сок-Мовісти”, “Визволенці”, 

“Невгамовні”, “Кияни”, “Козаки”, “Шакали”, “Вибух”, “Зв’язківці”, 

“Інтелігенти”, “Батько” [234, арк. 58–61], “Махновці” [237, арк. 22], 

“Нарада” [235, арк. 24], “Десятка”, “Шпана”, “Літератори” [236, арк. 29]. 

У 1930-х рр. було сфабриковано одну з найгучніших справ “УВО” 

(Української військової організації). В’язниці, табори, колонії, будинки 

ув’язнених на початку 1930-х рр. були вщент заповнені арештованими.  
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Люди боялися доносів один на одного, в’язниць, допитів, знущань. 

А. Мултановський (засуджений у 1931 р. спочатку до розстрілу, після 

перегляду справи – до 10 р. концтаборів) писав, що його допитували за 

системою безперервності. Свідчити проти себе він почав після того, як 

провів 11 діб без сну (його поливали холодною водою та засліплювали 

світлом), допоки не почалися галюцинації [241, арк. 141–142]. Чотири доби 

безперервно допитували селянина Павленка, в якого була гангрена, щодо 

наявності зброї [234, арк. 181]. Складовими елементами української 

контрреволюції визначали “куркулів” та інтелігенцію. Проте катування не 

оминули і середняків (селян-господарів). Сількор Бойко, який мешкав на 

Сумщині у 1930 р. писав, що “середняків за відмову вступу до колгоспу 

б’ють так, що у них вилітають ребра” [231, арк. 214]. Селяни Чернігівщини, з 

приводу розстрілу учасників Сліпорід-Іванівської терористичної групи 

висловлювалися, що “розтрілюють на дев’ять чоловік невинних – одного 

винного” [257, с. 132].  

Проникнення каральних інституцій в усі суспільні сфери, 

налагодження системи тотального контролю, збирання інформації дозволило 

владі залякати суспільство. За неповними даними протягом 1933 р. 

відповідно до постанов “трійок” при колегії ДПУ УСРР було розстріляно 

понад 800 осіб [239, арк. 143]. Життя людей продовжувало знецінюватися. 

Навіть вбивство не вважалося тяжким злочином, бо могло бути виправдане, 

наприклад, “буржуазним” походженням жертви, а вбивця замість того, щоб 

відчувати провину та суспільне засудження, міг виправдати себе дією “в ім’я 

революції” [1009, с. 66]. “Червоний терор”, запроваджений більшовиками 

2 лютого 1920 р. в постанові Всеукраїнського ревкому про застосування 

виняткової міри покарання [1245, с. 157] (В. Ленін ще у 1905 р. доводив 

теоретичну правомірність терору, у 1908 р. не відкидав ідеї “справжнього 

загальнонаціонального терору” [852, с. 125]), досяг апогею вже в 1930-х рр.  

Д. Гойченко згадує, що українська молодь поступово прониклася 

духом комуністичного вчення, важко сприймалося лише те, що цей “рай” має 
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бути збудований унаслідок жорстокої боротьби та численних жертв. Тому 

допомагало лише усвідомлення необхідності та неминучості жертв в ім’я 

досягнення “добра” і “справедливості” [588, с. 148]. На початку 1930-х рр. 

радянській владі вдалося підпорядкувати та залучити на свій бік потужні 

ресурси ідеології: освіту, культуру, науку. Освіта в уявленні громадян 

сприймалася як ознака “життєвого успіху” [914, с. 260]. Натомість, масове 

підвищення освітнього рівня, ліквідація неписьменності мали дати значний 

поштовх розвитку економіки. Проте на освіту в СРСР протягом першої 

половини 1920-х рр. витрачали не більше 3 % державного бюджету. У 1926–

1927 рр. (на одну особу) витрачали лише 4 крб. 79 коп., водночас у США – 

25 крб. 55 коп., у Новій Зеландії – 20 крб. 80 коп., Англії – 16 крб. [488, с. 17–

18]. На початку 1930-х рр. на культуру та освіту в СРСР витрачали 1/12–1/11 

від усієї суми “народного прибутку” [218, арк. 17]. Аналіз письменності 

(відповідно до перепису 1926 р.) засвідчив чи не найгіршу ситуацію в 

українців порівняно з іншими національностями. 

Українські селяни відразу важко вписувалися в концепти “диктатури 

пролетаріату”, “партії-держави”, “держави-комуни”. Селяни виявилися 

“незручним класом” у модернізаційних проектах більшовиків [1045, с. 9–44]. 

На думку більшості партійних лідерів, саме селяни гальмували процеси 

конструювання “нової людини” (зважаючи на домінування “сімейного 

індивідуалізму”, прагнення захистити свою віру, землю тощо). М. Бухарін 

запропонував “переробку та перевиховання селянства”, зокрема з метою 

“змішування його з пролетаріатом” [650, с. 67–69]. Перед агітаційно-

пропагандистськими відділами ставилося завдання “розгорнути роботу 

навколо проблеми зміцнення змички між індустрією і селянським 

господарством” [1186, с. 237], при цьому потрібно було враховувати, що 

“селяни думають значно повільніше, ніж робітники” [421, с. 17], а також те, 

що середняки “в душі куркулі” [506, с. 38]. Проте у 1929 р. у пресі визнавали, 

що ще не зуміли створити системи, яка б без перебоїв творила культурний 

процес на селі [522, с. 2]. “Вогнищами нової культури”, осередками політико-
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виховної роботи у містах мали стати робітничі клуби, червоні кутки, на селі – 

хати-читальні (працівники яких мали вести боротьбу проти “культурної 

відсталості”, “куркульства та вихідців з дрібнобуржуазних партій”).  

Після введення розверстки до селян масово застосовували примусові 

відчудження. Селян примушували відпрацьовувати різні види трудових 

повинностей (гужова, повинність у сім’ях червоноармійців та ін.). Особливу 

увагу зосереджували на “роботі з селянами, які відвідували сходи” [450, 

с. 35]. У 1921 р. селян на сільських сходах більшовики змушували доносити 

на односельців, які приховували реальну кількість землі, якщо ті не надавали 

інформацію, відбирали усю землю та передавали незаможникам [97, арк. 36]. 

Українським селянам за невиконання наказів та розпоряджень більшовицької 

влади загрожувала відправка в концентраційні табори, суди, арешти, 

трибунали, взяття в заручники, конфіскація майна [198, арк. 51]. 

Селянам забороняли “подавати милостиню”, примушували 

організовувати “десятихатки”, за відмову приймати радянські гроші 

оголошували ворогами робітничо-селянської влади [199, арк. 2; 26]. 

Більшовицька влада вважала, що формувати “нових селян”, “нову 

психологію трудового селянства”, варто через застосування насильницьких 

методів. Специфікою роботи більшовиків у селах у другій половині 1920-х 

рр., насамперед стало загострення соціальних суперечностей, зокрема 

протиставлення інтересів одних прошарків іншим, виокремлення групи менш 

заможних із негативним ставленням до більш заможних селян; залякування; 

цькування; ідеологічне клішування; навішування назв-ярликів; експлуатація 

людських слабкощів. У найгіршій ситуації на селі опинилися селяни-

господарі (“куркулі”, “глитаї”), створені для того, щоб через їх знищення 

залякати інших, зокрема з метою отримання хліба для потреб держави. До 

“куркулів”, “глитаїв” масово застосовували політику ізолювання [142, 

арк. 186], зокрема їх позбавляли виборчих прав. У 1929 р. “глитаїв” не 

пускали до колгоспів, відбирали засоби виробництва, їм відводили землі 

менше від норми, в кінці полів сівозміни, у різних місцях [163, арк. 15]. На 
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місцях представники влади часто “проявляли ініціативу”, вдавалися до 

погроз, прямого насильства. Активісти навішували дошки на ворота 

селянських дворів з образливими написами: “Марічка – ледар”; “Тут живе 

той, хто злісно не здає хліба” [263, с. 108]; “Це ворог народу. Сховав хліб від 

держави. За це розкуркулена та арештована” (такий плакат активісти носили 

над селянкою, яку водили вулицями села Степанівка) [588, с. 178–179]. 

Сільським комуністам-активістам навіть виносили догани за 

“неперевиховання своїх дружин, котрі не відмовлялися від релігії” [140, 

арк. 67], або подяки – за відвідування “старих обрядів (весілля, хрестини та 

ін.) та влаштування бешкетів на них” [159, арк. 5]. Місцеве керівництво часто 

нехтувало будь-якими законами. Так, за невиконання хлібопоставки 

більшовицькі активісти примушували сім’ї розлучатися [263, с. 108]. Взнаки 

давалося й те, що більше половини керівників мали низький освітній рівень 

(два класи) або взагалі були неписьменними [171, арк. 3; 172, арк. 3]. 

До селян також активно застосовували масові заходи суспільного 

впливу. Поширення набули заборони та бойкотування. Наприклад, заборона 

на воду означала варту біля криниць, де вирішували, кому давати воду, а 

кому – ні. Заборона на вітання означала, що з тим, кого бойкотували, не 

можна вітатися; на паління – давати цигарки або підкурювати. Бойкот на 

вогонь означав, що не можна топити піч, у разі невиконання заборони 

приходили активісти та заливали піч водою. Про бойкот найчастіше 

попереджав плакат: “Не ходи до мене – я ворог радянської влади” [1061, 

c. 90–91]. На сільських чоловіків, зокрема, які відмовилися вступати до 

колгоспу, нова влада навішувала кліше: відсталий, ледар, нероба, бандит, 

капіталістичний павук, куркуль, хлібний спекулянт, підкуркульник, непман, 

петлюрівець, п’яниця та ін. Селянок, які не виявляли активності у підтримці 

політичних, економічних, ідеологічних кампаній радянської влади, називали 

затурканими, темними, куркульками, контрреволюціонерками, 

петлюрівками, їм відмовляли у соціальній допомозі. Преса нав’язувала думку 

про те, що “гетьманці” та “петлюрівці” – вороги селян-пролетарів бо 
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повертали землю панам, а більшовики у панів її навпаки відбирали, отже, 

саме їх варто вважати рятівниками [530, c. 1–3]. Будь-яка поведінка, що 

виходила за межі дозволеного тоталітарною ідеологією, вважалася 

“пережитком минулого”.  

На думку О. Лукашевича, діяльність більшовиків у сфері 

трансформації побуту та дозвілля українських селян у 1920–1930 рр. 

передбачала такі основні складові: створення комун, антирелігійну 

пропаганду, створення мережі комуністичних культурно-освітніх закладів, 

поширення соціалістичної обрядовості, розкріпачення жінок [1365, c. 170]. 

До цього переліку варто додати ще й створення нового радянського 

календаря свят, який робив акцент на колективістській основі нової 

держави [618, c. 84]. Як слушно зауважує М. Рольф, офіційні свята 

більшовики використовували і як інструмент для популяризації політичної 

мети, і для маніпулювання людьми (історія офіційного більшовицького 

масового свята починається з 1 травня 1918 р.) [1129, с. 7; 69]. Важливими 

подіями та революційними святами було визначено такі: 1 січня – Новий рік; 

15 січня – вбивство К. Лібкнехта та Р. Люсембург; 21 січня – смерть 

В. І. Леніна; 22 січня – пам’ять про “криваву” неділю; 23 лютого – День 

Червоної армії; 8 березня – Міжнародний день робітниць; 11 березня – День 

пам’яті Т. Г. Шевченка; 12 березня – День повалення царату; 18 березня – 

День Паризької комуни; 17 квітня – День розстрілу робітників на р. Лєна; 

22 квітня – День народження В. І. Леніна; 1 травня – Інтернаціонал; 4 липня – 

міжнародний День кооперації; 6 липня – прийняття конституції СРСР; 

6 вересня – Міжнародний юнацький День; 7 листопада – День Жовтневого 

повстання [1423, с. 4]. 14 жовтня у 1931 р. було проголошено Днем 

колективізації та врожаю (відповідно до Постанови ЦК КП(б)У) [514, с. 7]. 

“Новими святами” для селян також визначалися роковини колгоспів. 

Характерною особливістю для села було перетворення святкових днів часто 

на робочі. У 1933 р. замість звичайних святкових заходів проводили “польові 

мітинги”, 1 травня оголошували “днем ударного засіву”, фактично 
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більшовицькі свята перетворювали на ще один важель контролю над 

селянською працею та самими селянами, у селянській свідомості такі “свята” 

ідентифікувалися як свята для влади та комуністів [1129, с. 212–215].  

“Червоний терор” 1930-х рр. для селян розпочався наприкінці 1920-х рр 

із запровадженням кампанії суцільної колективізації. Колективізація мала 

радикально змінити базові умови існування селян, зруйнувати колективну 

пам’ять села. Починаючи з 1928 р. одним із першочергових завдань на 

партійних зібраннях проголошувалася “пропаганда ідей колективізації 

селянських господарств і організація колгоспів” [809, с. 563]. Техпропаганда 

нав’язувала ідеї “про переростання колгоспів у вищі форми, збільшення 

розмірів колгоспів, необхідності посилення планування” [47, арк. 3–7]. Якщо 

проаналізувати назви вищих форм колгоспів та нижчих побачимо тенденцію 

до більшої агресивності та заполітизованості перших. Часто комуни 

називали: “Артилерист”, “Будьоновець”, “Бідняк”, “Боротьба”, “Котовець”, 

“Червоний боєць”, “Червоний стрілець”, “Червоний партизан” проти більш 

нейтральних назв артілей, тсозів: “Культура”, “Колос”, “Зоря”, “Вулкан”, 

“Варта України”, “Воля”, “Нова Україна”, “Промінь соціалізму”, 

“П’ятирічка”, “Чайка”, “Червоні яри”, “Хлібороб” [22, арк. 36–37; 48; 191; 

231, арк. 155; 213; 10, арк. 420].  

Селянам нав’язували модель поведінки, при якій вони мали з раннього 

ранку знаходитися на роботі, пізнього вечора – в клубі, працювати, жити та 

спочивати в спільній сім’ї [290, с. 17]. На спільних артільних землях мали 

влаштовувати спільні садиби, жити у спільних будинках. Потреба в 

індивідуальних житлових і господарських будівлях мала відпасти [838, с. 11]. 

Колгоспна земля проголошувалася “недоторканою”. За зменшення 

колгоспної землі місцеве керівництво притягували до суду, знімали з 

займаних посад [49, арк. 21]. Проте, попри усі партійні гасла та намагання на 

початку 1930-х рр. деяким селянам вдавалося ігнорувати вступ до 

колективних форм господарювання до 1934 р. Активність виявляла частина 

батраків та бідняків [165, арк. 45–47]. Бригадир ставав центральною 
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постаттю, ключовою фігурою на селі, майстром та організатором 

колгоспного виробництва, одноначальником [48, арк. 77; 26, арк. 47]. 

Бригадна форма праці мала допомогти колгоспникові, вчорашньому 

одноосібникові позбутися своєї дрібно-власницької психології [115, арк. 63; 

224, арк. 20]. Соціальний статус колгоспного селянства був виписаний 

зразковим статутом сільськогосподарської артілі 1930 р. Проте більшість 

селян у 1930 р. вважали, що добровільних колгоспів не існує, якщо немає 

насилля фізичного, то є моральне [231, арк. 238]. Ставлення більшості 

пересічних громадян до влади та її економічної політики наприкінці 1920-х 

років різко погіршилося: люди називали колгоспи “будинками, де утримують 

смертників, які чекають свого кінця” [231, арк. 202]; колгоспний рух – 

“снігом, який випав на голову” [451, с. VІ]; колективізацію – “сухотами” 

(першою стадією хвороби називали тсози, другою – артілі, третьою, після 

якої наступає смерть, – комуни [230, арк. 134]; сталінські стрибки – 

“загибеллю трудового населення” [231, арк. 169]. Громадяни просили 

“відмінити кріпосне право” та “хуліганську політику”, “зупинити партійних 

розбійників” [231, арк. 171]. 

Колгоспникам і селянам держава відмовляла в паспортизації, що 

розпочалася 1932 р. Довідки сільської ради мали тимчасову дію. У 1933 р. 

селянам заборонили покидати села. 9 квітня 1933 р. РНК УСРР та ЦК КП(б)У 

прийняли постанову, якою схвалили “Тимчасові правила розпорядку в 

колгоспах”, які слушно були названі В. Марочком “своєрідним кодексом 

соціальної поведінки колгоспників, положення якого засвідчували їх 

напівкріпосне становище” [819, с. 203; 208–209].  

Й. Сталін задекларував створення “справжніх селян” через залучення 

до партії та наголосив на необхідності застосування випробуваного раніше 

методу – примусу [1182, с. 304]. У січні 1933 р. він закликав шукати 

класового ворога (“куркулів” і “підкуркульників”), але не такого, яким він 

був раніше (у вигляді людей із звірячою фізіономією, товстою шиєю, обрізом 
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у руках), а “тихих”, “солоденьких”, “майже святих”, які сидять у колгоспах та 

пускаються в “демагогію” [1198, с. 288].  

Селяни на примуси та терор влади реагували по-різному: одні робили 

спроби скаржитися, після смерті В. Леніна посилалися на цитати, зокрема ті, 

в яких більшовицький лідер говорив “не чіпати середняка” [937, с. 22; 55, 

арк. 154]; інші боролися зі зброєю в руках, як, наприклад, Я. Гальчевський 

(отаман Орел) [685, с. 35], відомі повстанці Барановський, Васильченко, 

Доброгорський, Куліш, Рябокінь та інші. В. Дяків наводить результати 

польових досліджень, відповідно до яких упродовж 1920-х рр. “майже кожне 

українське село ставилося неприхильно до нової влади, до чужого – 

російського – комуністичного устрою та насильницьких реквізицій” [759, 

с. 233]. За різними джерелами, у 1920 р. в Україні діяло приблизно 250 

повстанських загонів. Наприкінці 1920 – на початку 1921 рр. тільки у 

великих повстанських загонах налічувалося понад 100 тис. осіб [687, с. 6]. 

Більшість членів повстанських загонів складала молодь.  

Значна частина селян вважала, що “партія” була потрібна тим, хто не 

мав землі, робочої худоби, освіти. Влада на “відторгнення” в селянському 

середовищі відреагувала закріпленням членів та кандидатів у члени партії 

для агітаційної роботи [159, арк. 156]; запровадила розверстку “на прийом в 

партію гідних селян-батраків” [142, арк. 168], направила 25-тисячників. 

Більшовики відправляли робітників у села, озброївши їх гаслами: “Смерть 

павукам-капіталістам”, “Смерть петлюрівцям”, “На порох зітремо”, “Куркуля 

затиснемо в пролетарський кулак” та ін. [530, с. 5; 812, с. 168].  

Для того, щоб вижити в умовах зміни базових засад соціальної 

організації, люди були змушені вносити в своє життя, життя своїх родин, 

спільнот суттєві корективи, приймати нові правила суспільної гри (норми, 

цінності, культурні елементи, символи тощо) та нові соціальні інституції. 

Жінки та чоловіки, переважно з порівняно заможних і “розкуркулених” 

родин, часто мали суттєво відмінний соціальний досвід у роки колективізації, 

розкуркулення, Голодомору, порівняно із жінками та чоловіками 
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активістами, ударниками, членами більшовицьких референтних груп. 

І. Костиря зазначає, що були особи, які “розвивалися в більш-менш 

добровільній згоді з існуючим ладом, з тим типом душі, який задавався 

ідеологією” [1359, с. 91]. Проте більшість селян вчилися пристосовуватися. 

Н. Гогохія слушно зауважує, коли люди не могли прийняти нові норми для 

того, щоб адаптуватися, їм довелось вдатися до мімікрії у різних її проявах: 

пристосування, подвійна мораль, хитрість, імітація, соціальна роль-

маска [695, с. 61]. “Активізм” у радянському розумінні цього слова також був 

умінням пристосовуватися, активним конформізмом, небезкорисною 

демонстрацією лояльності до влади [1053, с. 135–151]. На початку 1930-х рр. 

владі вдалось нав’язати подвійну мораль та культивувати в суспільстві 

відданість окремим особам, підлабузництво, прислужництво, покірливість 

тощо. Застосування соціального інжинірингу в СРСР призвело до змін, що 

відбулися у масовій поведінці людей (мас) внаслідок використання 

пропагандистських та маніпулятивних впливів.  

Отож, більшовики намагалася “перевиховати” селян, насамперед, 

руйнуючи їхні традиційні моральні підвалини. Після жовтневого перевороту 

вони втрутилися в процеси суспільної еволюції, зокрема ставлячи мету 

відірвати людину від її “коріння”. Основою нового одержавленого 

суспільства мав стати не громадянин, а держава. “Нова людина” формувалася 

як нова “громадянська ідентичність”, що мала прислуговувати державі.  

Українські селяни відразу важко вписувалися в концепти “партії-

держави”, адже, незважаючи на певне відставання у формах господарювання 

від провідних західноєвропейських країн, вони загалом розвивалися у 

напрямку структурування відносин землекористування та торгівлі, 

трансформації парагромадянського селянського суспільства у громадянське. 

Специфікою роботи більшовиків із сільським населенням було 

протиставлення інтересів одних соціальних прошарків іншим, залякування, 

цькування, фактично застосування радянською владою елементів 

соціального інжинірингу.  
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Окремі успіхи в піднесенні народного господарства, освіти, розвитку 

суспільно-політичної активності громадян перепліталися зі сталінськими 

кампаніями розкуркулення, колективізації, хлібозаготівель, 

Голодомором 1932–1933 рр., тотальним контролем “народної ініціативи”, 

грубими порушеннями законності. Проте ідеологічне виховання робило не 

всіх саме такими, як хотіли “вихователі”. Частина вчилася пристосовуватися 

до нових реалій, інші повірили в “історичне завдання”, яке на них 

покладалося, мільйони загинули, намагаючись відстоювати власне право 

жити, як вони вважали за потрібне. Головною особливістю комуністичного 

режиму в СРСР стало не лише одержавлення приватного життя, але й повний 

контроль держави над громадянами, який спирався на систематичне 

використання насильства. “Нову людину” формували як нову “громадянську 

ідентичність”, яка мала прислуговувати державі.  

 

5.2. Роль ґендерного фактора у розширенні соціальної бази нової 

влади на селі 

 

Із самого початку становлення радянська влада активно формувала 

нові ґендерні стереотипи. Значна роль у модернізації радянського 

суспільства відводилась “новій жінці” та “новому чоловікові”. Жінки 

розглядалися владою як потужний невикористаний резерв трудової сили. 

Відповідно до перепису 1926 р., зайнятих у сільському господарстві жінок 

було 11 211 838, до сільського самодіяльного населення належали 

7 593 381 жінка. У фабрично-заводській промисловості працювало 

153 928 сільських жінок, у кустарно-ремісничій – 172 745, на будівництві – 

22 155, на залізниці 78 419, у торгівлі – 75 352, в установах – 103 497, в 

інших галузях – 99 663 [346, с. 16–19].  

У роки непу проблема соціально-політичної емансипації жіноцтва 

активно використовувалася більшовиками як фактор легітимації нової влади. 

Більшовицькими лідерами було запропоновано своє бачення місця, ролі та 
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значення жінки в новому суспільстві. Радянськими ідеологами активно 

ретранслювалася теза: “Ленін та Сталін викрили істинний зміст буржуазного, 

так званого феміністського (жіночого) руху, котрий посіяв ілюзію, що жінки 

можуть досягнути справжнього рівноправ’я без боротьби за корінні соціальні 

перетворення” [683, с. 3–4]. “Хатні рабині” після звільнення від “хатнього 

рабства” мали разом із чоловіками взятися до “нової роботи” [1019, с. 4; 11; 

31]. Й. Сталін, транслюючи ідеї В. Леніна, вважав, що від жіночого руху за 

робітничий клас або проти нього залежить доля пролетарського руху, 

перемога чи поразка пролетарської революції. Засновники марксизму-

ленінізму розглядали жінок досить утилітарно: як масову робочу та 

соціальну силу, масовий “загін пролетаріату”, котрий не може мати власних 

цілей та протилежних інтересів, які суперечать робітничому класу. Щоб 

позбутися дискримінації, жінкам пропонували іти в ряди робітників та взяти 

активну участь у класовій боротьбі. Праця вважалася основою емансипації 

жінок, проте “хатня робота” ідентифікувалася, як “дрібна”, “тупа”, 

“неприбуткова” [942, 3]. Офіційно влада декларувала, що “історично жінка є 

більш відсталою частиною пролетаріату”. Таку тезу в закритому листі 

продублювало ЦК КП(б)У у червні 1925 р. [52, арк. 94; 54, арк. 21; 75]. 

Мірилом “нової жінки” став чоловік і його модель суспільної значущості – 

праця і суспільна діяльність [911, с. 205].  

Ідеологами пролетарського жіночого руху виступили І. Арманд, 

З. Боярська, О. Буланова-Трубнікова, А. Калигіна, О. Коллонтай, А. Кон, 

Н. Крупська, А. Махрова, Ф. Нюріна, О. Пілацька, К. Самойлова. Вони 

активно пропагували діяльність жіночого руху під керівництвом 

більшовицької партії, ліквідацію неписьменності серед жіноцтва, залучення 

жінок до культурно-просвітницької роботи; розглядали питання ґендерної 

ієрархії та стратифікації суспільства в контексті марксистської філософії; 

вважали участь жінок у суспільному виробництві необхідним процесом, що 

відкриває шлях до економічної незалежності. Н. Крупська закликала жінок 

разом з чоловіками брати активну участь у боротьбі за політичну свободу, 
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“яка тільки й може дати дітям щастя” [811, с. 364]. О. Коллонтай зробила 

спробу аналізу ролі та місця жінки в пролетарському суспільстві. Крилатою 

стала фраза О. Коллонтай, що “жіночий світ, як і чоловічий, поділений на два 

табори: буржуазний і пролетарський”. У 1920-ті рр. популярним став 

сексуальний лібертизм та концепція О. Коллонтай “крилатого Ероса” і 

“склянки води”. Концепція базувалась на тому, що пролетаріат може 

визнавати моральними лише стосунки, засновані на палкому коханні та 

духовній близькості, форма відносин могла бути як “тривалий союз” 

(оформлений юридично), так і “швидкоплинний шлюб” [1114, с. 30].  

У листопаді 1918 р. за ініціативою І. Армад, О. Коллонтай, 

К. Самойлової було скликано І Всеросійський з’їзд робітниць і селянок, на 

якому визначили концептуальні напрямки розвитку жіночого руху та “місце 

жінки у боротьбі за соціалізм”. Восьмий, дев’ятий, одинадцятий, 

дванадцятий та тринадцятий з’їзди РКП(б) у своїх програмних документах 

надавали важливого значення “звільненню жінок від тягаря домашнього 

господарства, втягнення їх в усі суспільні сфери нової держави, державному 

захисту материнства і дитинства, наданню неформальної рівності між 

чоловіками і жінками тощо” [1411, с. 176]. 

Українська радянська Конституція 1919 р. зрівняла жінок і чоловіків у 

громадянських та політичних правах. Принцип рівності прав жінок і 

чоловіків було також включено до Конституції УСРР 1929 р. Стаття 5 

проголошувала забезпечення політичних прав для трудящих мас “без різниці 

статі, віри, раси і національності” [1245, с. 142; 253]. Ці права було 

репрезентовано новою владою як дарунок: “якого ж кращого й ціннішого 

дарунку ще треба жінкам” [484, с. 17]. Жінкам надавалися рівні права із 

чоловіками в отриманні освіти та виборі професій (декрет 1918 р. про 

сумісне навчання в школах учнів обох статей; декрети 1919 р. про ліквідацію 

неписьменності серед населення, про організацію робітфаків). Перший 

Сімейний кодекс (1918 р.) проголошував свободу шлюбу і розлучення. 

Декрети 1919 р. “Про організацію відділів запису актів громадянського 
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стану”, “Про цивільний шлюб та про ведення книг запису актів 

громадянського стану”, “Про розлучення” мали остаточно зрівняти жінку і 

чоловіка у подружньому житті [811, с. 313]. На думку Н. Гогохії, “в очах 

жінок, щодо революції мали обмежені громадянські права, емансипаційні 

зрушення практично сакралізували нову владу, що надала їм нечувані до 

того можливості” [694, с. 376–383]. Насправді, класовий підхід і диктатура 

пролетаріату обмежували проголошені права. 

У 1920-х рр. на державному рівні точилися суперечки навколо 

визначення ролі жінки та чоловіка в сім’ї та новому суспільстві, радикальної 

трансформації сімейно-побутового укладу. При цьому тема сексуальних 

відносин обговорювалася у досить вузькому контексті та носила класове 

забарвлення. Педагог та психолог А. Залкінд у “статевих заповідях 

революційного пролетаріату” обґрунтував неможливість інтимних стосунків 

між представниками різних класів: “статевий потяг до класово ворожого 

об’єкта морально гидкий, безчесний, збочений, схожий на статевий потяг до 

крокодила або орангутанга”; статеве мало у всьому підпорядковуватися 

класовому. Більше того, автор відводив жінці роль “інструмента 

дітонародження” [1114, с. 30]. На думку Д. Скотт, репродуктивну функцію 

окремі феміністки-марксистки спробували навіть пов’язати з економічною 

категорією відтворення [1452, с. 142–157].  

Варто зауважити, що українські селяни негативно ставилися до так 

званої соціалізації жінок, зокрема, на Харківщині було 2 випадки 

“соціалізації” жінок 22–23 років у 1924–1925 рр. та “відміни шлюбу та сім’ї”, 

проголошення “первісного родового комунізму” [290, с. 20–21]. 

У 1920-х рр. сім’я більше не вважалася першочерговою для 

самореалізації жінки в суспільстві. У 1923 р. сім’ю ідентифікували як 

“елементарний громадський організм, що об’єднує групу кровних родичів, 

які провадять спільне хатнє господарство” [340, с. 8]. Шлюб визнавався 

фактичними побутовими стосунками між особами двох статей, закон 

вимагав, щоб ці стосунки реєструвались в певних установах (в органах 
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рагсу) [1073, с. 321], а також визнавав незареєстроване подружжя, що 

перебувало у близьких взаєминах; незареєстрований, незаписаний шлюб 

насправді нічим не відрізнявся від офіційного. Реєстрація шлюбу не 

передбачала обов’язкових свідків та переліку обов’язкових документів. 

Свідків залучали у випадку відсутності документів, що посвідчували особу. 

Чоловік і дружина могли жити разом або в різних містах, влаштовуючись 

так, як їм було краще та зручніше для себе [655, с. 27; 31]. Спрощення 

процедури розлучення привело до того, що у 1920-х рр. одружувалися майже 

всі, хто тільки хотів. Українські демографи до шлюбності у 1924–1925 рр. 

почали використовувати характеристику – “паталогічно-висока”. Розлучення 

відповідно до радянського законодавства відбувалося навіть при бажанні 

одного з подружжя. Суд не мав права відмовити в розлученні [655, с. 28–29]. 

У розлученнях без обопільної згоди ініціативність чоловіків у шлюбах з 

дітьми значно перевищувала ініціативність жінок. На селі майже вдвічі 

частіше, ніж у містах, батьки ділили дітей між собою, або всі діти 

залишалися з батьком. Перспектива міської жінки залишитися з дітьми на 

руках у 1920-х рр. утримувала її від розлучення більше, ніж у сільській 

місцевості, де дітей розподіляли між батьками “рівномірніше”, а виплата 

аліментів забезпечувалася земельним наділом. Взагалі малі діти не були 

перешкодою до розлучень внаслідок обопільної участі в утриманні дітей 

матір’ю та батьком відповідно до радянського законодавства. Батько дитини 

зобов’язувався надавати матеріальну допомогу матері дитини під час 

вагітності та протягом року після пологів, повинен був брати участь у 

витратах, пов’язаних із вагітністю, пологами, годуванням та утриманням 

дитини (Арт. 11. Кодексу про родину). За батька дитини вважалася особа, що 

визнала себе такою в органах рагсу, або його визнав за батька суд, після того, 

як одержав заяву вагітної жінки чи породіллі про те, що на нього вказано як 

на батька дитини, й у разі того, коли він не розпочав судового спору 

протягом відведеного терміну. Кожна вагітна або породілля мала право 

незалежно від того, одружена вона чи ні, подавати до місцевого органу рагсу 
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заяву про батька дитини. Для встановлення батьківства не пізніше трьох 

місяців до пологів, вагітна мала звернутися до рагсу за місцем проживання, 

вказавши в заяві час зачаття, ім’я та місце проживання батька. Жінка, яка під 

час “зачаття” дитини мала статеві стосунки більше, ніж з одним чоловіком, 

могла вимагати солідарної відповідальності щодо виплати аліментів. У тому 

випадку, коли визнаний за батька не платив аліментів, то мати дитини могла 

вимагати виплати утримання від будь-якої особи, яку визнав суд за особу, що 

мала з нею стосунки під час зачаття дитини (Арт. 12. Кодексу закону про 

родину) [1073, с. 286–287; 292]. Таку ж заяву могла подати заміжня жінка, 

якщо “зачата нею дитина була не від зареєстрованого чоловіка, а від іншої 

особи” [655, с. 43]. З одного боку, законодавство начебто і захищало дитину, 

а з іншого – підштовхувало до занепаду моральних засад функціонування 

суспільства. Дитині можна було давати прізвище батька, матері або 

об’єднане, прізвище дітям у разі непорозуміння визначали органи опіки. 

У разі, коли жінка народжувала позашлюбну дитину і мала міцне 

господарство, а чоловік був батраком і мав інших дітей, то суд міг звільнити 

його від аліментів, фактично застосовуючи класовий підхід. Інколи чоловіки 

в обмін на підписку про те, що жінка, яка народила від нього дитину, не буде 

мати до нього претензій, розраховувались коровою (складали мирову). Проте 

з часом жінка могла оскаржити такий договір. Сума аліментів переважно 

становила 10 % від зарплати [1073, с. 293; 296; 299].  

Протягом 1920-х рр. було здеформовано психологічний складник 

українських чоловіків щодо обережного ставлення до шлюбу та вибору 

дружини, чоловіки часто декларували позицію, “мовляв, завсіди можна 

розлучитися” [315, с. 137]. А. Луначарський у своїй статті “Проблема 

культурної революції” (1928 р.) зазначав, що держава мала спиратися певним 

чином на сім’ю, на пару, тісно пов’язану дружбою, повагою і хоча б 

невеликою ніжністю, на пару, яка укладає угоду на виховання дітей (усіх 

покинутих дітей держава вже не могла виховувати). На його думку, мали 
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виникнути нові форми сімей, новий тип житла, новий тип фізичної культури 

тощо [466, с. 21]. 

У 1920-х рр. функціонували професійні, жіночі, культурно-просвітні 

товариства, що опікувалися питаннями соціалізації жінок та жіночі ради, 

котрі залучали жінок до управління (варто зауважити, що жінки на 

початку ХХ ст. вже мали позитивний досвід самоорганізації у благодійні 

товариства та ґендерні клуби. Зокрема, створене у 1902 р. “Харківське 

товариство взаємодопомоги працюючих жінок”, створене у 1904 р. “Одеське 

товариство захисту жінок”, створене в 1905 р. “Київське жіноче товариство 

взаємодопомоги” та ін. [999, с. 41]).  

За ухвалою ЦК РКП(б) у вересні 1919 р. із “метою виховання робітниць 

і селянок у комуністичному дусі, залучення їх до соціалістичного 

будівництва” було створено жінвідділи (відділи парткомітетів з роботи серед 

трудящих жінок) [1431, с. 134]. Наприкінці 1919 р. в Україні при ЦК КП(б)У 

було організовано аналогічний відділ щодо роботи серед жінок. Однією із 

завідувачів жінвідділу при ЦК КП(б)У була відомий ідеолог соціальної 

рівності жінок О. Пілацька. Жінок долучали до розробки нових законів, 

пов’язаних із жіночою працею, сімейно-правовим становищем жінки у 

суспільстві, запрошували робітниць і селянок до участі у конференціях, до 

проведення мітингів, пропагування спеціальної літератури тощо. У 1923 р. 

жінвідділи губкомів партії розпочали боротьбу з “жіночим безробіттям, 

витісненням робітниць із кваліфікованих рядів у некваліфіковані та 

зростаючою проституцією” [51, арк. 26; 31]. Одним із гасел до міжнародного 

Дня Робітниць було: “Проституція – результат безробіття. Боротьба з 

безробіттям знищить проституцію”. У 1923 р. було видано спеціальний 

циркуляр для боротьби з проституцією [51, арк. 93]. На офіційному рівні 

влада розпочала боротьбу з абортами [52, арк. 28]. Було задекларовано 

індивідуальний підхід до жінок, у райвиконкомах навіть передбачалося 

призначення одного члена партії, який мав займатися лише жіночими 
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питаннями, про це оголошували на сходах села та називали “ходотєм по 

бабських справах” [52, арк. 84]. 

Освіта в СРСР, УСРР відігравала важливе значення для соціальної 

мобільності. Проте, на думку С. Світленка, рівень письменності українців у 

середині ХVІІІ ст. був вищим, ніж на початку ХХ ст. [1148, с. 5]. О. Русов 

(був серед перших, хто провів комплексне статистичне дослідження 

українського населення європейської частини Росії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.) звернув увагу на надзвичайно низьку частку письменного населення 

серед українців. Зокрема, серед чоловіків цей показник коливався в межах 

24 %, а в жінок – 4 %. Для порівняння, серед німців європейської частини 

Росії письменних чоловіків було майже 60 %, жінок – 59 %; серед євреїв 

частка письменних чоловіків досягала 49 %, жінок – 29 %, серед поляків 

частка письменних чоловіків досягала 35 %, жінок – 30 %. Найнижчі 

показники письменності було зареєстровано в Київській та Волинській 

губерніях, де частка письменних жінок не перевищувала 3 %. Наприклад, 

серед 2,0 млн. українців Харківської губернії письменних обох статей було 

лише 272 тис., серед 1,4 млн. українців Катеринославської губернії – всього 

210 тис. [1140, с. 400; 405].  

Станом на 1920 р. письменність українців залишалася найнижчою в 

Європі, особливо це стосувалося показників сільської людності, зокрема 

жіноцтва. Наприклад, у Чернігівській губернії із переписаних 19 977 18-

річних дівчат, лише 624 задекларували свою письменність [330, с. 9]. Якщо 

порівняти українців із іншими національностями, зокрема євреями, 

поляками, німцями, росіянами, котрі мешкали на території УСРР, насамперед 

привертає увагу не така велика диспропорційність між відсотком письменних 

чоловіків та жінок, ніж в українців. Більш детальне порівняння у віковій 

групі 25–29 років має такі результати: в євреїв 93,7 % чоловіків і 87,9 % 

жінок були письменними; у поляків відповідно 74,3 % і 55,8 %; у німців – 

93,0 % і 89,9 %; у росіян – 90,8 % і 62,5 %; в українців – 86,3 % і 40,4 % жінок 

були писемними. Аналіз вікової групи 40–44 роки підтверджує негативні 
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тенденції. Так, у євреїв були письменними 88,5 % чоловіків і 67,4 % жінок, 

у поляків відповідно – 64,1 % і 40,4 %; у німців – 91,3 % і 85,8 %, у росіян – 

83,45 % і 43,1 %; в українців 74,5 % і 17,6 % [346, с. 10–13]. Такі низькі 

показники жіночої неписьменності мали на території України лише 

молдовські жінки, для цієї вікової групи показник становив 5,8 %. На жаль, 

навіть у 1926 р. молоді українські жінки мали найнижчі показники 

письменності серед порівнюваних. У дівчат ситуація характеризувалася 

також диспропорційністю, проте 50,3 % дівчат у віці 15–19 р. вже були 

письменними (порівняно з 78,3 % хлопців). Варто зауважити, що на загальну 

письменність окремих національностей впливали пропорції поміж сільською 

і міською людністю та поміж числом чоловіків і жінок (додаток Х).  

На селі жінки, котрі мали хоча б початкову освіту, отримали 

можливість працювати: у клубах, хатах-читальнях, медичних пунктах, 

дошкільних виховних закладах, школах. Це дало їм можливість потрапити до 

нового прошарку – сільської інтелігенції. Завдяки роботі товариств (“Геть 

неписьменність”, “Друг дітей” та ін.) мільйони неписьменних жінок в УСРР 

здобули початкову освіту [156, арк. 34]. У 1924 р. на один повіт припадало 

приблизно 30 лікнепів (у кожному з них навчалося від 12 до 20 осіб). 

У сільській місцевості лікнепом керувала рада з 5 осіб: вчитель (голова), член 

сільради, член КНС, представник комсомолу і учень лікнепу. Відповідно до 

постанов ЦК ВКП(б) у ВНЗ і технікумах виділялися місця для абітурієнтів 

жіночої статі, переважно вихідців із бідняцько-батрацьких сімей.  

У другій половині 1920-х рр. партія видавала одну директиву за іншою 

щодо максимального залучення жінок у радянське будівництво (додаток Ц). 

Жінки на селі отримали можливість обіймати посади голів або заступників 

голів колгоспів, членів правлінь колгоспів, бригадирів, ланкових 

організаторів, завідувачів колгоспними товарними фермами, трактористів 

тощо. Кількість жінок у сільських радах СРСР у 1923 р. не перевищувала 

1 %, у 1924 р. коливалася в межах 3 % [56, арк. 13]. В УСРР у 1924 р. 

депутаток сільрад було майже 6 % (12 241), у 1925 – 13,2 % (31 121). 
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Найбільш активними в цьому відношенні виявилися жінки 

Катеринославської та Чернігівської губерній. Жінок у сільрадах станом на 

1925 р. було 31 121, голів – 36 [415, с. 27–28]. У 1924 р. в українських 

сільрадах частка жінок коливалася в межах 13,2 %; у 1925–1926 рр. – в межах 

9,2 %. Найменше жінок у сільрадах було в Запорізькій окрузі (6,1 %), 

найбільше – у Проскурівській – 13,5 %. На посади голів сільрад було обрано 

лише 33 жінки (0,3%) [289, c. 28–29].  

У 1927 р. відбувся ІІ Всесоюзний з’їзд робітниць і селянок, програмні 

документи якого констатували підвищення соціальної активності жінок. На 

курси з підготовки кадрів для відповідальної роботи направляли навіть 16-річних 

дівчат. Найбільше жінок, котрі обіймали керівні посади на селі, було серед 

незаможних селянок, наймичок, батрачок. Так, у селі В. Щимель Сновського 

району на Чернігівщині в 1928 р. сільраду очолювала наймичка М. Сіра, 

головою райКНС була наймичка Супрунова, яка “брала участь у 

громадянській війні”, у с. Носівці сільКНС – керувала тов. Бойко” [480, с. 14–

15]. У 1928 р. активно працювали курси для жінок-членів рад, на яких 

вивчали ленінізм, радянське будівництво, економічну географію, 

загальноосвітні предмети, слухали доповіді на політичні теми: “Воєнізація 

України”, “Про фізкультуру та участь у ній дівчат”, “Про шлюб у новій 

сім’ї” [547, с. 13]. Наприкінці 1920-х рр. на курсах навчалося понад 2 тис. 

жінок. Сільських активісток, які закінчили “жіночі курси організаторів” 

(загальні пропагандистські курси), направляли до окружних партійних шкіл 

[531, с. 22]. Постійним резервом поповнення партії ставали жіночі 

делегатські збори. Зокрема, у 1925 р. було зареєстровано 52 546 сільських 

делегаток [415, с. 27]. Проте часто “вони розпадалися, не закінчивши роботи, 

бо значна частина делегаток їх не відвідувала” [419, с. 3]. Гаслом ІІІ та 

ІV пленумів ВЦКНС стало: “Жодної жінки поза лавами КНС” [408, с. 4]. 

Рівень представництва жінок у комітетах незаможних селян коливався в 

межах 25 %. Не поспішали жінки вступати до лав партії. В УСРР у 1925 р. 

чисельність сільських жінок членів партії (офіційна статистика) була лише 
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272 особи (6,0 %), кандидатів – 361 (7,8 %), разом – 633 (6,9 %). Батрачок в 

партії було лише 2 (0,04 %), батрачок кандидаток – 19 (0,4 %), селянок “від 

сохи” – 18 (0,4 %), кандидаток – 65 (1,4 %) [317, с. ІІ–ІІІ]. Ситуація змінилася 

на початку 1930-х рр. Так, на 1 січня 1930 р. частка партійних селянок в 

УСРР вже коливалася в межах 13 %.  

Можливість досягати найвищих щаблів республіканської влади в жінок 

носила поодинокий характер. Серед 152 членів і кандидатів у члени 

Політбюро ЦК Компартії України за всю її історію існування жінок було не 

більше 2 % від загальної кількості усіх членів. Використовуючи сучасну 

термінологію, гендерна нерівність не дозволяла жінкам обіймати найвищі 

посади нарівні з чоловіками. У 1922 р. серед членів ЦВК було лише 5 

жінок [683, с. 5]. Жінкам для реалізації професійних навичок, кар’єрного 

зростання практично повністю було відведено сферу освіти, особливо 

шкільної. Наприклад, Г. Панкратова, закінчивши Одеські ВЖК, була головою 

губжінвідділу, академіком АН СРСР. Вона стала одним із перших професорів 

у 1928 р., коли їй виповнився лише 31 рік. Такому просуванню сприяло 

“ідеальне соціальне походження з робітників” [678, с. 263]. Якщо 

проаналізувати співвідношення чоловіків і жінок за статтю відповідно до 

спеціальностей, то майже на 100 % жінкам залишили сферу “робітниць 

пральної справи”, на 80 % – “текстильну” та “швейну”.  

Радянська влада надала жінкам можливості для часткового звільнення 

від побутових проблем. Соціальна підтримка, пише Г. Журбелюк, 

“проводилась принаймні в межах такого мінімуму: власна освіта жінки, її 

робота і соціальні гарантії, охорона материнства і дитинства, навчання і 

оздоровлення дітей” [780, с. 426]. У 1924 р. вагітні жінки, зайняті фізичною 

працею, отримали можливість йти у відпустку за 8 тижнів до пологів та 

перебувати у ній 8 тижнів після пологів, зайняті конторською та розумовою 

працею – за 6 тижнів до пологів та 6 – після. Однак насправді у 1928 р. лише 

близько 15 % усіх пологів в УСРР було забезпечено медичною допомогою [536, 

с. 1]. Офіційно установами розкріпачення жінок в 1930 р. вважалися: ясла, 
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дитячі майданчики, будинки матерів-пролетарок, вендиспансери, родильні 

притулки, гінекологічні відділи, молочні кухні та ін. Звільнена жінка мала 

більше часу проводити поза домом, на громадських роботах, з’їздах, нарадах, 

гуртках тощо. Щоправда, колгоспниці повинні були відвідувати гуртки 

військових знань, санітарної чи протиповітряної оборони, вміти замінити 

чоловіка біля верстата, на тракторі, молотарці [445, с. 4; 54, арк. 21].  

У 1920-х рр. радянська влада запропонувала соціально-рольовий образ 

жінки – активістки, яка попрощалася з минулим та звільнилася від тягаря 

домашніх турбот. Як слушно зауважує Ю. Терещенко, “домінантним у 

вказану епоху був образ так званої “активної жінки”, що виступала в різних 

іпостасях (учасниця революційної боротьби, жінка на громадсько-політичній 

роботі, жінка-керівник середнього управлінського рівня)” [1211, с. 155]. 

Соціалістичні методи праці – ударництво, соцзмагання, преміювання кращих 

– на думку влади, мали заохотити до понаднормової праці і жінок, і 

чоловіків. У пресі кількість жінок-робітниць у промисловості, “охоплених 

ударними бригадами”, визначали у понад 40 %. У 1930-ті рр. набув 

поширення один із видів жіночого руху – “оволодіння чоловічими 

спеціальностями”, серед активісток якого були трактористка П. Ангеліна, 

машиністка потягу З. Троїцька та інші. З’явилися жінки-вантажниці, жінки-

металісти, жінки-трактористки, жінки-будівельниці, жінки-конюхи та ін. У 

1931 р. на Запоріжжі трактористками працювали понад 70 жінок. Сільські 

ударниці та активістки мали повести “всі трудящі жіночі маси на штурм за 

соціалістичну готовність до третьої більшовицької сівби, у похід за 

мобілізацію внутрішніх ресурсів, на фронт боротьби з темрявою” [467, с. 4]; 

після 1930 р. вони мали “організовувати змагання між районами за 100 % 

виконання планів весняної сівби, збільшення врожайності, зміцнення 

колгоспів, створювати діючі жіночі виробничі наради, допомагати збирати 

страхові фонди в колгоспах та одноосібному секторі” [446, с. 2]. Жіночі 

виробничі наради складали договори на соцзмагання, організували червону 

жіночу валку хліба. Ухвалювали рішення на кшталт: організувати “ударні 
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дводекадники,” “штурмові дводекадники за хліб”; змінити “опортуністичне 

ставлення до роботи серед жінок” [400, с. 16–17]; стати “штабами боротьби 

за велике соціалістичне тваринництво” [402, с. 8]. Влада також залучала 

жінок до виявлення “перевертнів та шкідників у побудові соціалізму” [911, 

с. 208], вимагала “не бути “мертвим” членом, а бути активним робітником” 

[496, с. 15], не бути відсталою частиною пролетаріату [52, арк. 94].  

У 1930 р. на кошти жінок-робітниць, жінок-колгоспниць було 

збудовано літак “Комунарка України”. У 1931 р. 450 колишніх хатніх 

робітниць, які працювали на Горлівському машинобудівному заводі, 

закликали дружин робітників-гірників йти за ними. “Жіночі штурмові 

бригади” вирушали в походи за міцні колгоспи, займалися мобілізацією 

коштів, маслозаготівлями та м’ясозаготівлями, розподіляли прибутки” [413, 

с. 16]. Жінки-активістки мали показувати приклад здавання хліба державі 

[519, с. 3]. Влада вимагала і від ударників-чоловіків, і від жінок-ударниць 

виконувати п’ятирічні плани за чотири або три роки. Тих, які не хотіли 

перевиконувати плани, самі ж ударниці обіцяли “вирвати з корінням, як 

бур’ян” [1208, с. 35].  

У жінок поступово розширювалися можливості впливати на внутрішнє 

життя нових соціальних інститутів. Щоправда, чоловіки не завжди виявляли 

готовність сприймати жінок як рівних. Нерідко траплялися випадки 

публічних висміювань виступів жінок, побиття активісток, їх переслідування 

й навіть вбивства. Радикальні зміни, запроваджені більшовицькою владою, 

чоловіки часто асоціювали із приходом “бабського царства” та внутрішньо 

були готові до боротьби із ним. У 1928 р. загинуло або було важко поранено 

200 депутатів сільрад, з яких половину становили жінки [1387, с. 11]. 

У 1930 р. на районних зборах жінок-активісток (були присутніми 93 жінки) у 

бік місцевої влади лунали звинувачення в тому, що “чоловіки не звертали 

уваги на жінок-активісток, саботували їхню діяльність, не хотіли рівномірно 

розподіляти товари, принижували тощо” [58, арк. 75]. У 1931 р. зберігалася 

тенденція до виходів із колгоспів чоловіків, у разі коли головою колгоспу 



304 
 

ставала жінка [258, с. 163]. Проте опір з боку чоловіків носив переважно 

локальний характер. 

Радянська влада, виокремивши активну частину чоловічого та жіночого 

населення і просуваючи їх “нагору”, отримала прошарок, який підтримував 

владу. Частина жінок настільки перейнялася “звільненням від домашнього 

рабства”, що сільські заміжні активістки, згідно з опитуванням 1930 р., не 

бажали більше мати дітей. Сімейний кодекс (1926 р.) дозволяв штучне 

переривання вагітності. До аборту найчастіше вдавалися не молоді жінки, а 

старші, як правило, заміжні і такі, що вже мали дітей. Згідно з даними 

обстеження, проведеного в 1933 р. Всеукраїнським інститутом охорони 

материнства і дитинства (Харків), тільки три чверті абортів у 

зареєстрованому шлюбі робилося за згодою обох із подружжя, у 

громадянському шлюбі ще менше – 56 %. Кожен п’ятий аборт було зроблено 

всупереч бажанню чоловіка або потайки від нього [910, с. 326]. 

У 1920-х рр. влада підтримувала поширення “почесної роботи” жінок-

сількорок [545, с. 12]. У СРСР було засновано 18 журналів для жінок. 

Спеціально було засновано журнали для жінок в УСРР: “Батрачка”, 

“Делегатка”, “Комуністка” та ін. Ще з 1920 р. почав виходити журнал 

“Комунарка України” (тираж у 1923 р. становив 10 тис. екземплярів [53, 

с. 105]). Двотижневик “Селянка України” було засновано в 1924 р., у 1931 р. 

перейменовано на “Колгоспницю України”, де постійно анонсували 

звернення до громадян про очікування від них матеріалів про трудові 

звершення, буденних подвигів, викриття ворогів радянської влади тощо. 

Проте до кінця 1920-х рр. відверті сількорки виявилися непотрібними, їх 

місце заступив комунікатор, який говорив неправду [1087, с. 151]. Радянська 

влада через пресу культивувала нові соціальні образи жінок: жінка-товариш, 

жінка-помічник, жінка-воїн, жінка-активістка, жінка-трактористка, селянка-

колгоспниця тощо. Преса закликала жінок не залишатися “домашніми 

невільницями, яких душить, гнітить, притупляє, принижує дрібне хатнє 

господарство, приковуючи до кухні і до дітей” [432, с. 4]. Закликали: “Жінок 
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на виробництво!”, “Дівчат – на трактор, в авіацію, на комсомольське 

будівництво!”. У журналах анонсували книги, у яких описували нове життя 

жінок-активісток, які “повикидали ікони та почали творити новий побут” 

[537, с. 22]. Інверсія гендерних ролей (для жінок – зі сфери приватної в 

публічну) набула у 1920–1930 рр. особливого сенсу, зокрема й через 

“класовий вимір”. Нові соціальні ролі вимагали від жінки відповідних 

якостей. В офіційній пропаганді чітко формулювався перелік особистих 

якостей та рис характеру, якими влада наділяла уявний ідеал жінки. 

Насамперед, рішуче відкидались традиційні уявлення про слабку жіночість.  

На сторінках жіночих журналів часто використовували образ жінки, 

готової до самопожертви заради побудови комунізму. У приклад наводили 

тих, хто “за останні гроші купували облігації й чоловіків підбивали на це” 

[539, с. 14]. Жінок закликали збирати гроші на літаки, дирижабль, здавати 

срібні та золоті речі. Зі сторінок журналів на початку 1930-х рр. постійно 

лунали відозви про необхідність праці в колективних господарствах: 

“потрібна сила кваліфікованих доярок, телятниць, трактористок, 

птахівничок, молочарок, свинарок, ветсанітарок” [432, с. 8]. Проте 

замовчувалося про надскладні умови праці, особливо жінок, котрі наймалися 

на сезонні роботи (так, у 1928 р. приблизно 53,9 % жінок-сезонниць не мали 

власної землі та були змушені наймитувати [535, с. 2]). Сількорки так 

описували побут: “сезонниці спали у стайнях, брудних казармах, зазнавали 

нетовариського поводження доглядачів”; “житлові умови кепські; в стелі 

щілини, коли дощ іде, цілі потоки води біжать; робітниці ходять у брудній 

білизні, завелося багато бруду” [537, с. 6].  

Наратив жіночого досвіду відрізнявся від наративу чоловічого досвіду. 

З одного боку, жінки від радянської влади отримали політичні права, з 

іншого – їм довелося працювати ще важче, бо, окрім ролі матері, їм довелося 

виконувати ще ролі активістки, ударниці, делегатки, колгоспниці, 

комсомолки та ін. Фактично можемо говорити про потрійне навантаження на 

сільську жінку: домашня робота, господарство, праця в колгоспі. 
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Створювалися колгоспи, в яких понад 90 % членів були жінки [10, арк. 420]. 

При цьому до дитячих ясел першочергово приймали дітей ударників та 

колгоспників [73, арк. 211]. До літніх ясел було заборонено приймати дітей 

середняків [299, с. 51]. Фактично більшість сільських жінок мали самостійно 

вирішувати питання догляду за дітьми. О. Лукашевич подає матеріал 

дослідження відділу соціальної гігієни Київського інституту Охматдиту за 

1931 р., у якому “витрати часу селянки, що працювала в колгоспі, становили 

від 11 до 13 год., догляд дітей – від 4 хв. до 1 год. 20 хв.” [961, с. 142–143]. 

У 1932 р. Ріа Клайман ідентифікувала становище жінок в СРСР як 

“націоналізацію жінок” [1437]. 

При цьому варто пам’ятати, що аналізуючи наратив жіночого досвіду, 

як застерігала О. Кісь, потрібно обережно застосовувати унітарну категорію 

“жіноцтво”, адже жінки у 1920-х – 1930-х рр. перебували по різні сторони 

політичних “барикад” [835, с. 651], особливо це стосується жінок, які жили у 

селах. Також, аналізуючи ставлення жінок до офіційної ідеології, варто 

враховувати вік. Більшість жінок старшого віку не сприймали більшовицькі ідеї  

пролетаризації селянок. У 1930 р. також лунали звинувачення від офіційних осіб, 

що колгоспний лад розвалили жінки “повним прищепленням попів” [231, 

арк. 209]. Серед жінок та чоловіків були не лише активісти, які пропагували 

нові цінності, але й ті, які намагалися активно захищати свої релігійні 

переконання, особисте майно, родину. Нерідко в офіційних звітах писали про 

“жіночі бунти”, “жіночі демонстрації”, “бабські волинки” тощо.  

На початку 1930 р. на Шепетівщині в одному з найбільших селянських 

заворушень УСРР під назвою “волинка” із близько 2 тис. учасників половину 

складали жінки [1022, с. 77–78]. У доповідній записці голови ДПУ УРСР 

В. Балицького генеральному секретарю С. Косіору про причини та хід 

селянських виступів у прикордонних округах України від 30 березня 1930 р. 

зазначалося, що в 11 прикордонних округах з кінця лютого були масові 

хвилювання, а то й збройні виступи селян. Масові хвилювання 

розпочиналися із виступів жінок в 200–300 осіб, а іноді й більше, що 
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збиралися біля сільрад із вимогою виходів з колгоспу, видачі зерна та 

усуспільненого майна [246, с. 176]. У доповідній записці секретаря 

Шепетівського окружкому партії Пилипенка ЦК КП(б)У зазначалося, що 

події, які відбувалися в окрузі, пов’язані з масовими селянськими 

“волинками”, в яких найбільш активну роль відігравали жінки” [156, арк. 2]. 

10–11 серпня 1929 р. “в с. Женишківці протягом трьох днів група в 100–150 

осіб, здебільшого жінки, озброєні палицями та ціпами, не давали землемірам 

провадити роботу” [136, арк. 27]. 8 березня 1930 р. жінки німецької колонії 

Дерманка на Шепетівщині оголосили виступ проти колективізації та рушили 

у бік кордонів [156, арк. 161]. Масові виступи жінок у 1929–1930-х рр. були 

зафіксовані у Харківському окрузі, де жінки зривали збори земгромад, 

відмовлялися вступати до колгоспів, Одеському – жінки погрожували 

побиттям членам комісій, які намагалися “різати землю”, Білоцерківському – 

жінки закликали не вступати до колгоспів, бо “то ярмо для селян”, 

Коростенському – 100 жінок три дні не дозволяли орати землю, Сумському – 

де жінки стали ініціаторами знищеннями  майже 75 % худоби [230, арк. 127]. 

Інколи жінки були навіть агресивнішими за чоловіків, вони закликали 

повністю розбирати реманент, худобу, били місцевих керівників, членів 

різних комісій, що займалися земельними питаннями. Активністю 

відзначалися жінки позбавлені виборчих прав. Жінки напередодні виступів 

могли домовлятися з чоловіками щоб ті залишалися “спостерігачами”, 

сподіваючись, що місцеве керівництво не буде їх чіпати [231, арк. 209]. 

У 1923 р. на Міжнародному жіночому конгресі в Римі у своїй промові 

С. Русова зазначала, що “у державі, де немає ні законів, ні судів, ні 

справедливості – особиста безпечність не існує, й жінка як слабша істота 

кожної хвилини стає жертвою брутальності комісарів, чекістів та 

червоноармійців, не маючи змоги ані захистити свої права, ані зберегти дітей 

від загальної деправації” [244, с. 664]. Жінок били, принижували, ґвалтували, 

ставили печатки та штампи на лобі. У с. Новополонському на Шепетівщині 

на пленумі сільради було внесено пропозицію спочатку зістригти гриви та 
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хвости у коней, а тоді пообрізати жінкам коси. Кілограм “немитого і 

нерозчесаного” волосся наприкінці 1920-х рр. коштував 75 коп., кілограм 

“митого та сортованого” – 2 крб. 75 коп. [231, арк. 221]. Ш. Фіцпатрік пише 

про випадок, коли група комуністів обрізала “непотрібне” волосся у 180 

жінок, з метою його продати та купити трактора для колгоспу [1234, с. 66]. 

На початку 1930-х рр. жінки боялися залишати оселі без нагляду, бо “влізе 

якийсь член комісії та щось вкраде”. У родинах, де жінки залишалися самі, 

окремі представники влади дозволяли собі власноруч відчиняти хати, 

забирати продукти харчування. Так, активіст Ф. Яцьків, зайшовши до 

гр. Горбатюк з метою вилучення хліба, не знайшовши нічого, забрав 2 кг 

сухих сливок. Після прохання повернути їх почав її бити, говорячи: “На селі 

закон я, і ніхто мені нічого не зробить” [147, арк. 24]. Жінок примушували 

мити підлоги в сільських радах, а за відмову вимагали штраф 8 крб. [148, 

арк. 34]. В одиноких жінок, які виховували неповнолітніх дітей забирали чи 

не найважливіше – корову [192, арк. 2].  

Жінкам нав’язували нову радянську обрядовість. Зокрема, проведення 

“червоних” вводин, “похорон без попів”. Існувала ціла низка заборон, 

зокрема заборона хрещення дітей, відвідування церкви, святкування 

релігійних свят, вінчання. Вінчання у пресі називали пропагандою родинного 

рабства [558, с. 20]. На Всеукраїнському з’їзді безвірників у 1928 р., де 

присутніми були лише 18 жінок, їх закликали, “боротися з одвічним тягарем 

– вірою та попами, які негативно впливають на родину, на виховання 

дітей [430, с. 12].  

Частина селян оцінювала владу як антиукраїнську, російську, 

московську, часто покладаючи надії на нову війну або нову владу [137, 

арк. 5–8; 3, арк. 6]. Селяни, котрі вже не мали сил чинити відкритий опір, 

своє ставлення до влади передавали через усну народну творчість. Вони 

складали співомовки, частівки, пісні про реалії злиденного життя, в текстах 

відчуваються відчай, безвихідь, туга, страх за своє майбутнє (Не шукайте 

домовину – батько з’їв свою дитину, з бичем ходить бригадир – заганяє на 
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Сибір; Колективом зерно сієм, колективом жнемо, коли треба буде вмерти – 

колективом помремо; Чого мухи не гудуть, чого не рояться? Того бідні в СОЗ 

не йдуть, голоду бояться) та ін. 

На початку 1930-х рр. влада спровокувала у частини селян постійний 

стан фрустрації, що супроводжувався гнівом, відчаєм, почуттям провини, 

втратою контролю над собою. Зокрема, це бачимо зі спогадів очевидців тих 

подій, скажімо, К. Наконечної, М. Грубак, С. Калити, В. Ящука [652, с. 142–

155], О. Гончарової [601, с. 113–114], М. Кругляка, Я. Дзюбишина [600, 

с. 114–118], С. Маховської, Г. Колесник [867, с. 73–75; 82]. У людей від 

голоду ставалися психічні розлади, затьмарювалась свідомість, 

порушувалось мислення, воля, пам’ять. Оточуюча дійсність викликала у 

частини людей панічний страх. Інтенсивність психологічної кризи зростала 

поступово, з підвищенням конфліктної напруги, яка досягла апогею взимку 

1932–1933 рр., коли селяни зрозуміли непереборність тогочасного 

становища. У 1933 р. селян-хліборобів змусили не лише голодувати, а й по-

рабському працювати, жебракувати, зректися базових принципів та 

переконань, поставивши на межу виживання. Селяни блукали полями, 

викопували гнилу городину, діставали із минулорічних скирт гречану 

полову, на смітниках збирали лушпиння, у ставках ловили жаб, їх жарили в 

грубах, розривали скотомогильники (відкопували кінські трупи, з’їдали їх та 

хворіли на сап), нападали на кагати буряків, ґуральні. Люди збирали у лісах 

жолуді, трави, листя, у полях кукурудзяні качани, картопляне лушпиння”. 

Люди їли “хліб”, зроблений з кропиви або жолудів, змішаних із висівками, 

картопляним лушпинням. Пекли “оладки” із суміші бур’янів. Із картопляної 

зав’язі варили супи, до яких додавали картоплиння. Вишневі, малинові, 

смородинові гілки варили, додавали сіль і пили відвар, який частково 

тамував відчуття голоду. Біля спиртзаводів у глибоких ямах зберігались 

залишки переробки пшениці і ячменю (барда), нею годували худобу, у 

голодні тридцяті її споживали люди. Українські селяни поступово виробили 
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власну “культуру голодування”, яка пізніше допомогла пережити їм 

післявоєнний голод.  

Селяни часто ідентифікували людську смерть у голодні 1930-ті рр. із 

“падежем тварин”, зокрема коней [155, арк. 70]. У людей поступово зникав 

механізм психологічного захисту, зростало прагнення “будь-якою ціною” 

врятуватися. Адже  у кризовій ситуації, зауважує І. Пампура, “порушується 

вся система саморегуляції, яка забезпечує в інших умовах синхронну роботу 

раціонального й ірраціонального у психіці людини” [1069, с. 192]. На 

початку 1930-х рр. зросла кількість самогубств, зокрема й серед партійних 

працівників, комсомольців. Так, комсомолець Сич у 1931 р. у передсмертній 

записці писав, що перебував на Сумщині на виконанні поточних кампаній 

(підготовка до весняної сівби та колективізації), що “його життя нецікаве, 

одиноке, завжди один будень і будень, власного життя немає, настрій впав 

увесь в песимізм”. Він розкаювався в тому, що був людиною з багатьма 

недоліками, головний з яких – статева нестриманість [64, арк. 3–5]. У 1933 р. 

в УВО закінчили життя самогубством: начгоспзабезпечення 183 

артилерійського полку Шекун, його дружина та 10-річний син. Офіційна 

причина самогубств – сильне психологічне переживання у зв’язку із 

соціальним минулим [234, арк. 236]. Технік-садівник І. Єднік на загальних 

зборах “просив” представників влади стратити його, щоб він не мучився від 

голоду [147, арк. 31–32]. 

Випадки людоїдства, трупоїдства у лімінальних станах були найвищою 

фазою у негативній трансформації свідомості українського селянина. Органи 

ДПУ, починаючи з весни 1933 р., майже щоденно реєстрували випадки 

опухання населення та смертність від голоду, фіксували випадки людоїдства. 

Людоїдство (канібалізм) під час Голодомору 1932–1933 рр. в радянській 

Україні є, на жаль, фактом, підтвердженим архівними матеріалами багатьох 

областей України. Згадані факти зібрано в національних книгах пам’яті. 

У фондах ДАХмО зберігаються жахливі факти, що підтверджують 

нелюдське ставлення радянської влади до українських селян: О. Бондарчук, 
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біднячка, член колгоспу, чоловік-конокрад, рецидивіст, зарізали свою дитину 

приблизно 23 травня 1933 р. Дитину з’їли; І. Токарчук, 32 р., бідняк, член 

колгоспу, 7 липня 1933 р. зарізав свого чотирирічного хлопчика, не встиг 

з’їсти; Г. Щербак, 42 р., біднячка, член колгоспу, зарізала чотирирічну 

дитину і з’їла; А. Стасюк їла м’ясо своєї померлої шістдесятирічної матері 

[146, арк. 64]. У с. Тарасівка Вінницької області колгоспниця Федаш 

намагалася з’їсти хлопчика 7 років, на заваді стали сусіди [154, арк. 41; 43]. 

Випадок людоїдства в 1933 р.також було зареєстровано у Славутському 

районі Вінницької області [150, арк. 8]. Т. Снайдер розповідає про випадок у 

Харківській області, коли “діти їли наймолодшого, Петруся, здирали з нього 

струпи та висмоктували кров із власних ран” [1168, с. 60]. Біологічний страх 

поступово витісняв соціальний. 

Невідповідність більшості українських традиційних маркерів потребам 

нового радянського суспільства обумовила стабільне несприйняття 

більшовицької влади значною частиною сільського населення. Було 

знівельовано структуру духовної сфери парагромадянського селянського 

суспільства, зокрема через несумісність з пануванням єдиної ідеології та 

ідеологізованою державою, трансформовано зміст жіночої ґендерної ролі. 

Традиційне українське суспільство не відповідало утилітарним очікуванням 

більшовиків. 

 

5.3. Індоктринація свідомості сільської молоді засобами впливу 

ідеологічної системи 

 

Протягом 1920-х – початку 1930-х рр. ідею створення “нової людини” 

особливо активно культивували серед молоді та дітей УСРР, що складали 

основний ресурс системи та розглядалися партійно-урядовими структурами 

як джерело поповнення робітничого класу, колгоспного селянства, 

радянської інтелігенції тощо. Молодь, вихована у дусі ленінізму, повинна 
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була мати “подобу своєрідного Інтернаціоналу”, “дух інтернаціоналізму мав 

витати над ними”, особливо це стосувалося комсомольців [1188, с. 241–242]. 

В країні період дитинства визначали від народження до 18 років. 

У 1920-х рр. педологи пропонували обмежити верхню межу дитинства 14 р., 

зокрема через те, що цей вік вважали нижньою межею “молоді” згідно зі 

статутами молодіжних організацій. У статистико-демографічних звітах дітей 

як соціально-демографічну групу поділяли на три вікові підгрупи: 0–4 років; 

5–9; 10–14. В УСРР у 1924 р. чисельність трьох вікових груп була такою: 0–

4 р. – 3,7 млн. осіб; 5–9 р. – 3,0 млн.; 10–14 р. – 3,8 млн.; разом – 10,5 млн. 

осіб (загальна чисельність населення УСРР в зазначений період була 27,1 

млн. осіб). Частка дітей віком від народження до 14 р. коливалася в межах 

38,7 % та була досить суттєвою, але при цьому варто враховувати високі 

показники смертності дітей. Нижню межу “молоді” в СРСР визначали 14–

15 р., верхню – 23–24 р. (відповідно до статутів молодіжних організацій), 

у статистико-демографічних звітах молодь як соціально-демографічну групу 

поділяли на дві вікові групи “15–19” та “20–24” роки [333, с. LХ]. Варто 

зауважити, що у 1920-ті рр. поняття “молодь” часто ототожнювали з 

підлітками 14–17 років [1106, с. 4]. Найбільш важливим з погляду виховання 

“нових дітей” в СРСР, УСРР вважався період від 8 до 11 років. У 1924 р. 

населення вікових груп “15–19 років” становило 3,1 млн. осіб; “20–24” – 

2,4 млн., разом – 5,5 млн.; разом із дітьми вікової групи “0–14 р.” чисельність 

була 12,3 млн. осіб [333, с. LХ – LХІ]. Найчисельнішою виявилася вікова 

група 10–14 р. (3,8 млн. осіб). Станом на 1926 р. (відповідно до даних 

перепису населення), в УСРР найбільше було дітей віком 12 р. із 

домінуванням сільських хлопців (додаток Ш). У 1910–1914 рр. народилося 

найбільше з початку ХХ ст. сільських дітей, що частково засвідчує позитивну 

демографічну динаміку дореволюційного села. Більш детальний аналіз 

демографічної статистики дозволяє побачити диспропорцію у сторону 

зростання чисельності дівчат, порівняно з хлопцями, особливо у віці від 14 

до 19 років, приблизно однакову чисельність у віці 10 р. та вищу чисельність 
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хлопців порівняно із дівчатами у віці 12–13 років [346, с. 36]. Така динаміка 

зберігалася до початку 1930-х рр. За підрахунками О. Новікової, на початок 

1930-х рр. населення радянського села за віком було достатньо молодим, 

50,6 % складали ті, кому ще не виповнилося 20 років [1050, с. 231]. 

Очільники СРСР добре усвідомлювали необхідність посиленої 

виховної уваги до дітей. Адже саме діти мали творити нове суспільство, як 

писали у тогочасній пресі: “квіти” повинні були дати революційні 

плоди” [381, с. 33]. Остаточною метою виховання проголошувалося 

прищеплення кожній дитині комуністичної ідеології, матеріалістичного 

світогляду, виховання свідомого, активного будівника соціалізму. У першій 

половині 1920-х рр. в СРСР, УСРР набула поширення ідея повного відриву 

дітей від сім’ї за допомогою розгалуженої системи дитячих будинків [178, 

арк. 72]. Партійно-урядові структури пропонували виховувати сільських 

дітей окремо від батьків у “дитячих помешканнях”. На 1 січня 1923 р. в 

УСРР працювало 1 511 дитячих будинків, 33 дитячі трудові колонії, 

14 дитячих трудових комун, 9 дитячих містечок. А. Макаренко очолював дві 

найбільші колонії в УСРР, зокрема у с. Ковалівка під Полтавою та с. Куряж 

під Харковом, випускниками яких були майже 3 000 дітей та підлітків [967, 

с. 5]. На кінець 1923 р. кількість дитячих будинків досягла 1 928 закладів із 

контингентом 114 тис. дітей.  

У 1924 р. Народний комісаріат освіти України був змушений визнати, 

що його плани суспільного виховання дітей і розвитку у мережі дитячих 

будинків необґрунтовані, а ослаблення сімейного виховання зумовлене 

тимчасовими економічними труднощами. До кінця року мережу дитячих 

будинків було скорочено до 1 056 закладів, а кількість вихованців у них 

зменшилася до 82 тис. [1091, с. 110–111].  

У другій половині 1920-х рр. намітилося суттєве зменшення впливу 

батьків на своїх дітей і збільшення безпритульних, зокрема через недбайливе 

ставлення розлучених батьків до дітей [316, с. 164; 5, арк. 1–10]. Станом на 

2 серпня 1925 р. кількість безпритульних дітей в УСРР, за неповними 
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даними, перевищила 23 тис. [270, с. 25]. У 1926 р. в УСРР “підібрали 37 тис. 

дітей”, офіційно таку кількість пояснювали “спадком часів імперіалістичної 

та громадянської воєн” [529, с. 1]. У 1925/1926 н. р. дітей у дитячих 

інтернатних установах було 57 756 осіб [62, арк. 57]. Дітей розподіляли до 

будинків для неповнолітніх правопорушників, звичайних дитячих будинків 

та у нічліжки для безпритульних (у Києві у 1927 р. було організовано 

нічліжок – 3, дитбудинків – 4 та додатково патронувалося 200 сільських дітей 

з околиць). Питання подолання безпритульності намагалися вирішити за 

рахунок створення сільгоспколоній. Так, коштом Київського міського 

бюджету утримувалася сільгоспколонія “Нансенівка”. Нові місця у дитячих 

будинках вивільнялися за рахунок працевлаштування “підлітків та 

переростків” на виробництві. Кустарям, які брали на навчання двох 

безробітних підлітків, надавали пільги в оподаткуванні. У 1927 р. кошти на 

боротьбу з безпритульністю отримували також за рахунок ігрових 

підприємств (казино, рулетки). У Києві ігрові підприємства давали близько 

600 тис. крб. прибутку на боротьбу з безпритульністю [275, с. 49; 51; 76]. 

У 1927/1928 н. р. дітей у дитячих інтернатних установах було 41 600 осіб, 

у 1928/1929 н. р. – 38 879 осіб [62, арк. 57]. Проте зменшення відбулося не за 

рахунок якісних змін, а за рахунок нових форм розміщення дітей. Зокрема, 

у 1927/1928 н. р. було віддано на трудове виховання у селянські родини 

2 715 дітей. Наркомзем видав розпорядження про наділення землею тих 

селянських господарств, у яких є патроновані діти [1345, с. 174]. 

До ліквідації безпритульності мали долучатися кооперативні організації.  

Безпритульні та бездоглядні діти найчастіше займалися крадіжками 

у садках, на базарах, перепродавали горілку, наймалися за гроші у парубків 

для бійок, грали в карти (на гроші), жебракували та ін. Були безпритульні 

діти, які “жили на вулиці та жебракували” більше 5 років [112, арк. 64; 70]. 

Безпритульні, які потрапляли до дитячих будинків, будинків безпритульних, 

часто були “заховані у собі”, “жадібні до їжі”, “вживали цинічну лайку”, 
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крали речі однолітків, “цинічно ставилися до дівчат”, мали психічні розлади, 

були й просто розумово відсталі діти [112, арк. 49; 101–120].  

В УСРР почала вибудовуватися досить специфічна система організації 

навчально-виховного процесу. Протягом 1919–1923 рр. ще пропагували 

створення дитячих будинків з елементами вільного виховання, педагоги 

могли експериментувати зі змістом освіти, формами, методами і засобами 

навчання. З 1921 р. Наркомос щорічно видавав спеціальні “Порадники 

соціального виховання”, в яких вміщувалися матеріали про школу і 

виховання в Україні; положення, статути дитячих установ, програмні 

матеріали тощо [612, с. 107–108; 111]. На початку 1920-х рр. система 

народної освіти УСРР охоплювала такі структури: дошкільні заклади (дитячі 

садочки, майданчики); для дітей віком від 8 до 15 років трудова – семирічна 

школа; для підлітків від 15 до 18 р. – професійні школи та технікуми; від 18 

до 22 років вищі навчальні заклади; функціонували також дитячі трудові 

колонії, дитячі містечка та ін.  

Серед українських прихильників ідеї трудової школи був С. Чавдаров, 

який активно відстоював створення нової єдиної трудової школи в 

УСРР [1427, с. 9–10]. Я. Чепіга (Зеленкевич) який обґрунтував трудовий 

принцип як основу нової школи в працях “Азбука трудового виховання й 

освіти”, “На шляху до трудової школи”, “Трудова школа”, “Практична 

трудова педагогіка” та ін. [1434, с. 12; 14; 22; 28]. У другій половині 1920-х 

рр. школу у радянській пресі вже порівнювали з педагогічним підприємством 

з масовим виробництвом. Проте визнавали, що загальний рівень продукції 

масової школи стоїть невисоко, бо значний відсоток учнів потрапляв до 

категорії відсталих та невдах. 

Партійно-урядові структури покладали місію виховання абсолютно нових 

людей насамперед на радянську школу, яка поєднувала шкільне навчання з 

продуктивною працею та громадською роботою [578, с. 7]. Завдання і зміст 

діяльності школи мали бути тісно пов’язаними із запитами промисловості та 

сільського господарства. У постанові VІІ конференції КП(б)У (1923 р.) 
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наголошувалося, що “потрібно тверде й безпосереднє керівництво партії 

роботою Наркомосу з тим, щоб радянська освіта була насичена 

комуністичним змістом” [811, с. 340].  

У “нових радянських школах” запроваджувалася не лише сувора 

дисципліна, але й постійний контроль за учнями та їх оточенням. До школи 

потрібно було приходити за 15 хв. до дзвінка; у клас заходити не стрибаючи; 

без крику, відразу проходити до свого робочого місця, клас для школяра 

вважався важливим місцем, що вимагало мобілізації вже біля порогу; 

учителя під час пояснення матеріалу не можна було перебивати запитаннями; 

учням не можна було розмовляти між собою; відповідати після дозволу 

вчителя; сидіти тихо, не гуркотіти стільцем [581, с. 42–43]. Функції школи 

почали нагадувати міліцейські. Учні вчителів, зокрема й з подачі 

комбюрократів, стали називати “шкробами” (шкільні робітники), “уками” 

(учительські кадри), “шкроб’ячими милицями” та ін. Частина учнів, зокрема 

“соціально занедбані”, до педагогічного персоналу ставилася з презирством, 

могли використовувати лайки та застосовувати силу [112, арк. 42; 70].  

У школах діти віком 8–12 р. мали “проробляли” ухвали з’їздів партії, 

влаштовували “політбої”, “політлотереї” [298, с. 8–9]; створювали бригади 

“буксирників” для надання допомоги відсталим учням (на зразок аналогічних 

бригад, які займалися хлібозаготівлями у селах) [362, с. 37]. Учні, окрім 

“зібрання брухту, пляшок, ліквідації прориву на заводі, ліквідації 

неписьменності”, мали “втягувати сусідів та батьків до колгоспу, знімати 

дзвони з церков, облаштовувати інтернати, підвищувати продуктивність 

праці й у сільському господарстві, і на виробництві” [465, с. 55].  

Проте варто зауважити, що школа проводила активну боротьбу проти 

“ремінців, стусанів, стояння навколішки” (відповідно до тогочасних 

досліджень приблизно 70 % батьків вчиняли фізичні покарання, а 34 % 

батьків ставилися до дітей суворо) [575, с. 81–82].  

Постановою РНК “Про шкільну мережу загального навчання” від 

1924 р. запроваджувалася семирічна трудова школа з двох концентрів: 
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першого початкового (чотирилітка) і другого (трилітка). Наприклад, у 1925 р. 

у Харківській окрузі функціонувало 387 шкіл (чотирьохліток), в яких 

навчалося 38 569 дітей, об’єднаних у 1 196 груп (термін “клас”, що мав 

додаткове ідеологічне навантаження, замість “група”, “гурток”, “громада” 

(вживання останнього терміна було найчастіше розповсюджене на Київщині 

та Вінниччині), було остаточно встановлено у 1934 р. [302, с. 32; 414, с. 10].  

Протягом 1924–1925 рр. сільські школи охоплювали навчанням лише 

30 % дітей віком 8–11 років. Для обслуговування малозаселених місцевостей 

влада робила спроби організувати рухомі школи [285, с. 14–15]. Найбільше 

коштів виділялося на шкільне будівництво у прикордонній смузі [184, 

арк. 44]. У другій половині 1920-рр. дітей у віці від 8 до 12 років навчалося у 

школах вже понад 50 %, зокрема у 1926 р. – 55,4 % [1346, с. 105]. 

У 1927/1928 н. р. – понад третина дітей в УСРР далі залишалися поза 

школою, зокрема 35 % – восьмирічних, 31 % – дев’ятилітніх (за даними ЦСУ 

відсоток був значно вищим). Офіційно було задекларовано, що середня 

частка неписьменних дітей 8-ми та 9-ти років коливалася в межах 35 % [525, 

с. 81]. У сільських школах дівчат навчалося на третину менше хлопців. 

Окремими пільгами при прийомі дітей до школи користувалися діти осіб, 

“яких забили чи покалічили глитаї”. На селі тенденцією було залишати 

школу після того як дитина навчиться читати та писати. За розрахунками 

С. Сірополка, у 1927/1928 н. р. з 1 552 сільських шкіл, де налічувалося 

220 474 учнів, передчасно залишили школу 33 611 дітей (15 %) [1156, с. 669–

670]. Про введення майже всезагального обов’язкового навчання можна 

говорити починаючи з 1930-х рр. (відповідно до Постанови РНК СРСР і ЦК 

ВКП(б) про структуру початкової і середньої школи у 1934 р. було 

встановлено загальні для всього СРСР типи загальноосвітньої школи: 

початкова, неповна середня, середня школа [297, с. 3]).  

Кількість шкіл в УСРР в 1930 р. (4-річки, 7-річки, 10-річки) коливалась 

в межах 21 тис., у них навчалося майже 5 млн. дітей, 4,5 млн. – українською 

мовою. Учителів першого та другого концентру на початку 1930-х рр. 
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працювало понад 100 тис. осіб [74, арк. 4]. На селі у 1930 р. сільських дітей у 

віці від 12 до 15 років, які не відвідували школу залишалося багато, майже 

30 % [1074, с. 34]. Дані показники коливалися залежно від суб’єктивних та 

об’єктивних причин. Наприклад, у Коростенському районі частка таких дітей 

перевищила 48 %, однією з причин була відсутність зимового одягу, його 

мали лише у 6,7 % учнів [1156, с. 681]. Серед причин було й те, що влада на 

селі корелювала кампанії колективізації, розкуркулення, хлібозаготівельні з 

наданням освітніх послуг. Так, у березені 1931 р. за невиконання 

хлібозаготівель було знято з постачання установи освіти у 180 районах 

УСРР [644, с. 27].  

Через голод у 1932 р. частка дітей, які не відвідували школу 

збільшилася до 50 %. Батьки часто пояснювали ситуацію відсутністю їжі та 

втечею дітей у міста [659, с. 233]. Тисячі українських дітей віком від 7 до 

12 років голодні, опухлі, без підтримки власної родини змушені були шукати 

кращої долі у великих містах. Взимку 1932–1933 рр. діти початкових класів 

на селі майже перестали ходити до школи, залишилися тільки учні середніх 

класів. Вони йшли до школи, бо там давали один раз на день “затерушку”. 

Наприклад, Зеленецька сільрада Дунаєвецького району протягом 1932 р. 

фіксувала постійне зменшення учнів у школі: “більшість дітей вже не 

відвідують школу”, а також відсутність одягу у дітей: “викликати батьків 

дітей, які не мають одягу для проведення відповідної роботи” [191, арк. 5]. 

Голодні діти намагалися потрапити в організовані групи, де ловили птахів, 

котів, перебирали сміття, жебракували, крали, лущили недостиглі зерна. Діти 

становили 50 % серед померлих від голоду. У голодний 1933/34 н. рік в 

УСРР до 8 класу прийняли лише 22 тис. школярів [396, с. 14–15]. 

На окремий аналіз заслуговують сільськогосподарські освітні заклади, 

які можна поділити на сільськогосподарські інститути для підготовки 

організаторів виробництва; технікуми з підготовки вузьких фахівців вищої 

кваліфікації з окремих галузей сільського господарства; профшколи з 

підготовки техніків із окремих галузей сільського господарства для великого 
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(усуспільненого) виробництва (наприклад, функціонували рільничі 

профшколи, зоотехнічні, садово-городні, лісові, землеустрійні, молочарські 

та ін.). З 1922 р. систему сільськогосподарської освіти було доповнено 

інтегральною сільськогосподарською школою. Сільськогосподарська школа 

в радянських умовах мала випускати колективізаторів сільського 

господарства, впливати на навколишнє селянське господарство, всебічно 

сприяючи його колективізації й кооперуванню. Метою функціонування шкіл 

визначали “створення культурних селян, прихильних до кооперації” [555, 

с. 16]. У 1925 р. поширення набули зимові селянські сільськогосподарські 

школи для ліквідації неписьменності серед селян (приймали селян і батраків, 

що знали чотири дії з арифметики, уміли читати та писати). У 1927 р. було 

організовано школи сільськогосподарського учнівства [571, с. 6]. У 1928 р. 

почали працювати вечірні школи селянської молоді (ВШСМ), які мали 

давати учням загальноосвітні, сільськогосподарські та політичні знання, до 

школи дозволяли приймати наймитську, бідняцьку та середняцьку молодь 

15–17 (15–18) років, охочі навчатись мусіли знати чотири дії арифметики та 

вміти читати й писати. ВШСМ переважно засновувалася при колгоспах, 

термін навчання становив 2 роки [370, с. 63]. У 1928 р. шкіл селянської 

молоді було 115, учнів – 7 018 осіб (дівчат – 1 304) [1156, с. 676].  

У сільськогосподарських школах для дорослих навчали культурно 

господарювати, проте не всіх, а лише незаможників, середняків, наймитів. 

Осіб, позбавлених виборчих прав, до школи не приймали [518, с. 62]. 

У 1928 р. було відкрито при Київському та Одеському сільськогосподарських 

інститутах секції колективізації сільського господарства, які готували 

керівників відповідних колективів. Для підготовки викладачів колективізації 

організовували секції колективізації при спеціалізованих кафедрах у Харкові, 

Києві та Одесі та при кафедрі колективізації Інституту марксизму. При 

прийомі до сільськогосподарських ВНЗ члени сільськогосподарських комун 

прирівнювалися в правах до робітників [505, с. 65; 552, с. 1–2]. Зі студентами 

сільськогосподарських ВНЗ обов’язково укладався типовий договір “Про 
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контрактацію студентів”, відповідно до якого вони мали долучатися до усіх 

кампаній влади на селі та відпрацювати в одному селі не менше 7–10 

днів [27, арк. 20; 24, арк. 14]. 

Школярів у радянській школі, як і дорослих, поляризували відповідно 

до їх соціального походження, виключати тих учнів, які приховали свій 

соціальний стан [578, с. 19]. Про розшарування серед дітей свідчили навіть 

назви-клички: “пан Гапон” (син поміщика), “граф”, “цар”, “піп” та інші. 

Педологічні дослідження підтверджували, що групи товаришування дітей 

також відбивали нову соціальну реальність. Зокрема, групи товаришування 

дітей робітників і селян зустрічалися рідко, переважно це були “чисті” групи 

дітей селян. Із дітьми кустарів переважно товаришували діти службовців і 

селян. На вчителів покладався обов’язок турбуватися про чистоту 

соціального складу товариських угрупувань та про соціальне походження 

“ватажка” зокрема. Сільські діти (12–14 років) найчастіше товаришували 

через сумісну працю (пасли худобу, збирали дрова), спільну підготовку 

уроків, разом сиділи у класі, об’єднувалися на грунті самозахисту, спільного 

мандрування в минулому та ін. Діти для спілкування в групах 

використовували фіксовані правила поведінки, це могли бути писані умови, 

“власна” мова (тарабарщина, вимова слів в зворотньому порядку, 

перестановка складів), помста за “своїх”,“бойкот всіх інших дітей”, 

використання абетки глухонімих та ін. [564, с. 110–111].  

Ще у серпні 1919 р. В. Ленін на І Всеросійському освітянському з’їзді 

зазначав, що “учителі зобов’язані розглядати себе агентами не тільки 

загальної, але й комуністичної освіти. Тому вони мають бути підпорядковані 

не тільки контролю своїх безпосередніх центрів, але й місцевих партійних 

організацій” [212, арк. 2]. “Більшовицькими комісарами” в радянській школі 

стали шкільні інструктори – представники “пролетарської влади, учителі 

вчителів, що проводили свою роботу на основі непримиренної боротьби 

проти вилазок класового ворога, викорінювання буржуазно-

націоналістичних, лівих перекручувань, правого опортунізму, живих носіїв 
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петлюрівщини тощо” [376, с. 57]. Учителів також контролювали відповідні 

служби ДПУ УСРР [212, арк. 2–4]. У 1920 р. вчителів було звинувачено у 

тому, що “з початку революції вони захопилися шовіністичною працею, 

заслонившись жовто-блакитними ганчірками від пожежі пролетарської 

революції”, у злочинній підтримці петлюрівщини [96, арк. 132]. 

Працівниками ДПУ УСРР у 1927 р. було звинувачено вчителів, які 

працювали у Шепетівському окрузі “у створенні антирадянської групи, 

шовіністичній агітації, намаганнях підняти національний дух, у 

висловлюваннях “за Україну для українців” та розпочато фальсифікацію 

справи “Нарада” [235, арк. 24]. У 1932 р. Бахмацький райвідділок 

ДПУ пропонував звільнити 16 вчителів, зокрема за антирадянські настрої, 

зв’язок з петлюрівцями, український шовінізм, зв’язок з “СВУ”, небажання 

брати участь у громадських роботах та ін. [257, арк. 221–223].  

Протягом 1920-х – на початку 1930-х рр. учителі в УСРР працювали з 

великим перевантаженням (серед службовців найбільшу групу інвалідів 

складали саме жінки – працівники освіти. Так, з 1 612 обстежених жінок 691 

жінка віком до 50 років була інвалідом). Навчальна робота учителя займала 

9 год. на день, проте оплата залишалася досить низькою. Сільський вчитель 

1 концентру отримував у середньому 40 крб., міський – 42–45 крб., сільський 

вчитель 2 концетру отримував 45 крб., міський – 45–55 крб., аналогічну 

зарплатню у 1926–1927 рр. отримували: поводир собак-нишпорок, агент, 

помічник лікаря, а ось, наприклад, народний суддя отримував 80–90 крб., 

лікар – 80–90 крб., юрисконсульт – 78–140 крб., головний бухгалтер – 100–

120 крб. [183, арк. 9–11; 215, арк. 110–115; 221, арк. 7].  

Учителі мали обов’язково брати участь у партійних або 

комсомольських зібраннях [379, c. 47–48], агітаційних кампаніях [213, 

арк. 3], проводити “культурний обробіток живого матеріалу” [214, арк. 82]. 

Учителів включали до складу виборчкомів, вони проводили лекції з дітьми та 

батьками, агітували на батьківських зборах, брали участь у різноманітних 

змаганнях та акціях, зокрема відраховували власні кошти із заробітної платні 
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на преміювання кращих у перевиборчій підготовці рад. У селах, де вчителі 

були особливо активними, фіксувалися непоодинокі випадки нападів на 

вчителів-активістів та політпросвітпрацівників. Прикріплення вчителів до 

піонерських загонів розглядалося не як понаднормова робота, а як 

громадська [1074, c. 53]. Учителів, які відмовлялися від громадської роботи, 

висміювали в газетах, розглядали на засіданнях місцевих комітетів [578, c. 20]. Із 

учителів міських шкіл утворювали бригади, “що тижнями сиділи на селі, 

допомагаючи біднякам та середнякам колектизуватися (у Харкові у 1930 р. 

четверта частина вчительства виїхала на село для роботи) [1249, c. 57]. 

Особливу увагу в школах приділяли поширенню дитячого 

безвірницького руху, зокрема після 1929 р., коли офіційно зі сторінок газет та 

журналів було задекларовано “закінчення мирного співіснування”. Гаслaми 

“безвірницького руху” кінця 1920-х – початку 1930-х рр. стали: “Релігія – 

гальмо п’ятирічки” [62, арк. 293], “Релігія – розповсюдник зарази” [434, 

c. 19–20]. При школах мали обов’язково функціонувати гуртки “Юних 

войовничих безвірників” (ЮВБ) та шкільні осередки “Спілки войовничих 

безвірників” (СВБ). Кількість дітей, охоплених цим рухом, становила на 1 

січні 1932 р. приблизно 700 тис. Школярі-безвірники мали проводити 

антирелігійну роботу серед своїх товаришів, у родинах, на виробництві, у 

колгоспах [572, c. 80–81]. У голодному 1932 р. школярі під час різдвяних 

свят мали організовувати мітинги, на яких закликали батьків не відвідувати 

церкву, а виконувати хлібозаготівельний план [434, c. 20]. Нова школа 

ставила собі за мету виховувати не просто безвірників, а “войовничих 

безвірників” [282, c. 129].  

Вже наприкінці 1920-х рр. кіно вважалося одним із наймогутніших 

засобів виховання дітей. Відповідно до першого п’ятирічного плану в УСРР 

мали кінофікувати майже 3 тис. шкіл із приблизно 7 577 шкіл, окрім шкіл 

1 концентру [1249, c. 119–120; 131]. Було розпочато активну роботу зі 

створення дитячих кінотеатрів та кінотеатрів для дорослих із дітьми. В 

окремих кімнатах розгортали культосвітню роботу, влаштовували читання та 
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тихі ігри; у залі, перед початком фільму, дітям задиктовували списки 

рекомендованих книг для читання; секція образотворчого мистецтва 

виготовляла плакати, ілюстративний матеріал; музична секція грала у фойє. 

Перед демонстрацією фільму педагог виголошував коротку тематичну 

промову [1249, c. 127–128]. З’являлися фільми, в яких діти самотужки 

перемагали дорослих-ворогів. Наприклад, фільм “Василь та Месник” 

демонстрував ситуацію, коли діти вганяли в паніку цілий білогвардійський 

штаб та перемагали білі полки.  

Позашкільна робота вважалася важливим складником комуністичного 

виховання [360, c. 94–95]. Замість “буржуазного” (мілітариського, 

релігійного, міщанського, військово-патріотичного, авторитарного) 

скаутського руху система комуністичного виховання мала базуватися на 

ідеях колективної роботи, активній участі у трудовому радянському житті 

[1008, c. 92–93]. Відповідно до першого 5-річного плану мережу установ 

позашкільної роботи розділили на масову мережу районного, округового та 

центрального порядку. Масова мережа утворювалася в селищах, висілках, 

при заводах, невеликих радгоспах, колгоспах, сільбудах, хатах-читальнях, 

червоних кутках та ін. Вона функціонувала за окремим планом та під 

доглядом Окрради позашкільної освіти. При всіх перерахованих пунктах 

мали бути утворені дитячі клуби, дитячі кімнати (дитячі червоні кутки) та 

майданчики фізкультури. Наприклад, у Києві діяв клуб “Більшовенят” [811, 

c. 343]. Функціонували масові літні майданчики, майданчики фізкультури, 

лижні та водні станції, профамбулаторії при всіх округових та районних 

дитячих клубах та палацах культури для дітей. Були створені: окреме 

радіомовлення для дітей; державні драматичні театри для дітей; станції 

розваг; екскурсійні станції для обслуговування дитячих екскурсій та 

дитячого туризму; музеї та виставки участі дітей в соцбудівництві та дитячої 

творчості; дитячі технічні та сільськогосподарські станції; біостанції з 

позашкільним відділом; колектори дитячої книжки; будинки комдитруху та 

кімнати “ватажка” [1249, c. 216–224]. У позашкільних установах працювали 
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спеціально підготовлені вчителі, інструктори фізкультури, керівники співів, 

художнього виховання.  

Влада робила спроби організації дитячого відпочинку. У 1927 р. біля 

Києва було відкрито 5 дачних колоній [275, c. 59]. У 1929 р. на сільський 

осередок “Друзів Дітей” було покладено відповідальність за організацію 

оздоровлення сільських школярів за кошти селян – батьків школярів, а також 

службовців сіл, які обов’язково входили до осередку (середня вартість 

щомісячних внесків приблизно становила 10 коп.). Для облаштування 

дитячого оздоровчого майданчика “ДД” проводили лотереї, платні вистави, 

чайні. Сільради мали виділяти “клапоть землі”, щоб засіяти його під город 

або озимину, батьки також вносили натуру – крупу, борошно, горох, 

картоплю, буряк та ін. Місячна вартість утримання дитини становила 

12 крб. 90 коп., утримання педагога, ватажка-комсомольця – 40 крб., 

куховарки – 24 крб., сестри-медички – 35 крб. Насамперед приймали 

знесилених, виснажених дітей, дітей наймитів і наймичок, далі дітей 

середняків і службовців, піонери складали основне “ядро” майданчика, який 

існував протягом двох літніх місяців [1282, c. 12; 14].  

Функція виховання молоді постійно доповнювалася функцією 

тотального контролю з боку влади. Свідок тих подій Д. Гойченко згадував, 

що 1929 р. під час чистки парторганізації педагогічного інституту та 

студентства виганяли “куркулів”, “непманів”, інших “чуждих елементів”, 

виганяли за зберігання фотографій священиків, за носіння сережок, 

бусів [588, c. 40]. У 1930 р. на шпальтах педагогічних журналів заговорили 

навіть про чистку серед піонерів [578, c. 20].  

Радянськими ідеологами для кращої роботи із молоддю було 

виокремлено із загальної суспільної маси специфічні референтні групи 

(комсомольців, піонерів, жовтенят) із закріпленими статусами в системі 

ієрархії влади та соціально-рольовими образами, закріпленими в громадській 

свідомості. У представників таких референтних груп суспільне мало 

домінувати над особистим у всіх сферах життя, молодь мала призвичаїтися 
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до поганого побуту, невиразного одягу, нехтування власними почуттями. 

Самовіддана праця, навіть ціною власного здоров’я, життя, кохання мала 

стати для них пріоритетною. Оголошувалася нещадна боротьба з 

“міщанським особистим щастям”. Комсомольців закликали не звертати увагу 

на дівчат із “тих”, що дивились на “культурний Захід” [366, c. 25]. Члени 

референтних груп мали нести відповідальність не лише за свої справи, але й 

за свої думки. Від молодих людей вимагали розірвати з традиціями 

минулого. Ознакою 1920-х рр. була зневага частиною молоді так званих 

“умовностей”, демонстративна простота поведінки, яка виявляла потребу в 

створенні заново всього культурного світу [1101, c. 588]. 

Керівництво партійно-радянських органів добре розуміло, що молодь 

назавтра стане серйозним ресурсом легітимації нового режиму, та 

стимулювала створення підконтрольних молодіжних організацій. Так, у 

1917 р. у великих містах почали створюватися соціалістичні спілки 

робітничої молоді (ССРМ). У жовтні 1918 р. в Москві відкрився 

І Всеросійський з’їзд Спілок робітничої і селянської молоді, на якому перші 

комсомольці обіцяли віддати своє життя для боротьби зі світовою 

контрреволюцією (від України був лише один представник). У 1919 р. у 

Києві на Всеукраїнському з’їзді Комуністичних спілок молоді (присутніми 

були 70 делегатів) було засновано КСРМУ [870, c. 90]. В основних 

програмних засадах не приховувалося, що це класова організація лише 

робітничої молоді, завданням якої була боротьба за комунізм. У 1919 р. 

кількість членів коливалася в межах 9 тис., основним гаслом було “Всі на 

фронт!”. На ІІ з’їзді комсомолу України, який проходив у Харкові у травні 

1920 р., було прийнято рішення “перевести на казарменне становище і 

передати в розпорядження командування радянських військ усіх, починаючи 

з 18-річного віку, комсомольців Правобережжя і прифронтової смуги 

Полтавщини та Чернігівщини” [849, c. 21; 33]. У жовтні 1924 р. на ІІІ з’їзді 

РКСМ В. Ленін сформулював базові завдання спілок молоді. У травні 1921 р. 

у Харкові відбувся ІІІ з’їзд КСМУ, який мав розпочати мобілізацію молоді 
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для розбудови СРСР та виховання молоді. У червні 1921 р. представників 

КСМУ включали до губернських відділів народної освіти з правом 

вирішального голосу, представник ЦК КСМУ був включений до складу 

Наркомосу [870, c. 90]. На VІ з’їзді РКСМ у липні 1924 р. Спілка отримує 

ім’я В. І. Леніна, невдовзі нову назву ВЛКСМ. На 1 липня 1925 р. чисельність 

членів КСМУ була 230 тис. осіб, на 1 січня 1926 р. – 311 476 осіб, на 1 січня 

1927 р. – 367 474, на 1 січня 1928 р. склад ЛКСМУ зменшився до 349 125 

(зменшення відбулось переважно внаслідок чистки) [441, c. 1]. 

Комсомольців долучали до участі в нарадах, мітингах, конференціях 

бідноти, переписах населення, до роботи ревізійних комісій, до конкурсів на 

участь у передвиборчій кампанії, до перекличок-змагань між окремими 

комсомольськими організаціями. Починаючи з 1926 р., радянська влада 

розгорнула активну боротьбу за “нового комсомольця”, який не бере хабарів, 

не краде, не підробляє документів, відвідує комсомольські збори [66, 

арк. 326–327]. Й. Сталін відкрито поляризував комсомольців-активістів і 

сільську молодь: “100 тисяч комсомольського активу на селі – це така сила, 

для якої не може бути небезпечним ніякий наплив селянської молоді” [1184, 

c. 85]. Під керівництвом комсомолу проводили передвиборчі карнавали, 

факельну ходу, лижні пробіги. Створювали ударні комсомольські бригади 

(“легка кавалерія”) та направляли їх для роботи на село. “Легка кавалерія” 

брала активну участь у ревізійно-обстежувальній роботі рад. Так, у 

Луганському окрузі комсомольцям доручили перевірку виконання 

сільрадами наказів виборців та проведення виховної роботи з “куркулями” та 

“підкуркульниками”. Стратегічною метою роботи комсомольців було 

обрання комсомольців-батраків до рад. Луганська окружна організація 

ЛКСМ відрядила на два роки 160 комсомольців секретарями сільрад [278, 

c. 23]. У 1928 р. комсомольці мали подбати, щоб “у кожному селі був 

племінний жеребець, племінний бугай, щоб селяни заводили кращі культури” 

[443, c. 13]. Професійні якості, знання сільського господарства до уваги не 

бралися, важливе значення мало бажання виконувати накази влади.  
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Наслідком роботи стали масові сутички між селянами та 

комсомольцями-активістами. У Проскурівському окрузі комсомольці 

відкрили вогонь із револьверів по селянах, які йшли хресною ходою, у 

відповідь селяни розгромили комсомольський клуб [142, арк. 166]. У 1928 р. 

влада почала активну боротьбу з пияцтвом серед комсомольців, бо 

вважалося, що “можна миритися з тим, що п’є донецький шахтар або 

дніпровський вантажник, але не передовий молодняк – люди соціалістичного 

завтра” [366, c. 21]. Проте були комсомольці, які не хотіли закривати очі на 

негативні суспільні явища. “Одинадцятий рік існування диктатури 

пролетаріату дав можливість авангардній частині нашої молоді зрозуміти 

ненормальність керівництва Комуністичної партії Сталіна. Молодь працює 

замість 7 год. по 11–12 год., ми швидше прийдемо до капіталізму, ніж до 

соціалізму,” – писав у 1928 р. комсомолець із Білої Церкви [236, арк. 1]. 

У 1929 р. завершувалося створення системи комсомольської 

політосвіти, що включала “теоретичний рух” (лекційна робота, гуртки, 

самоосвіта, теоретичні дискусії). Наприклад, у розрізі цієї роботи райкоми, 

міськкоми та Молдавський обком ЛКСМУ мали провести у жовтні 1930 р. 

Всеукраїнський політбій з вивчення матеріалів ХVІ з’їзду ВКП(б) та ХІ з’їзду 

КП(б)У [67, арк. 14]. Протягом січня-травня 1930 р. 15 тис. комсомольців 

мали долучитись до організації масового антирелігійного походу [62, 

арк. 295]. У 1930 р. комсомольці мали “долучитися до роботи у профапараті” 

[216, арк. 4], “розгорнути широку боротьбу проти казки”. Партійне гасло 

“змички з селом” комсомольці мали втілювати через культпоходи на село. 

Так, чотири комсомольських ланки Журавлівського району м. Харкова 

об’єдналися у батальйон і два місяці “тероризували” культпоходом село 

Шелудьковку. У другий похід разом із комсомольцями виїхав прокурор 

Наркомюста. Під час третього походу було влаштовано суд над куркулем 

Ващенком; виявлено зловживання в Шелудьківському кооперативі; дітей з 

піонерської організації, що припинила існування, “визволено від влади 

попів”. Комсомольці також намагались залучали селян до “живої газети” 
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[455, c. 32–33]. На заклик ЦК ВЛКСМ “у другий етап культурного походу” з 

бойовими гаслами також вирушили комсомольці Київщини, зокрема вони 

мали перемогти “праві та ліві хитання від генеральної лінії партії” [394, c. 2]. 

Селяни називали такі походи “артілями з міста”, “культурною осадою села”. 

Відповідно до постанови ЛКСМУ від 16 липня 1933 р. “Про 

мобілізацію 800 рахівників членів ЛКСМУ на постійну роботу в колгосп” у 

Харківську область було направлено 160 комсомольців, у Київську – 140, в 

Одеську – 130, у Дніпропетровську – 110, у Віницьку – 80, у Чернігівську – 

80, Донецьку – 80, АМ СРР – 20 [65, арк. 98]. У березні 1933 р. у Харківській 

області майже 3 тис. комсомольців займалися пошуками куркульських 

елементів на селі та знаходженням “зграй” ворогів радянської влади [61, 

арк. 35]. Комсомольці також мали опікуватися збиранням та охороною 

врожаю [65, арк. 34; 77]. “… Якось сиджу дома дивлюсь у вікно – ідуть вісім 

комсомольців і до нас. Я зрозуміла – заберуть усе. Мені батьки швиденько 

голову перев’язали рушником, ніби я хвора, положили на дошки, прикрили 

сіном та радюгою, а ці грабителі прийшли, скинули мене і забрали той вузлик 

із глечиком пшениці. Забирали й одежу. Прийдуть знімуть і підуть, 

залишаючи людей голими і босими” – згадувала Гончарук Любов Іванівна 

[652, с. 124–25]. Енергію юнацтва намагалися спрямувати на нищення 

старого побуту, “старих людей” [366, c. 20; 65, арк. 78]. 

З кожним роком збільшувалась кількість періодичних видань для 

молоді: “Комсомолець України”, “Молодий більшовик”, “Біднота”, “На 

зміну”, “Юнге-гвардія” (газета єврейською мовою), “Юнг-штурм” (газета 

німецькою мовою), “Молода гвардія”, “Молодняк”, “Молодий комунар” та 

інші [61, арк. 6–29]. 

Зразком комуністичної поведінки, окрім комсомольців, вважалися 

піонери, виховані на революційних, бойових і трудових традиціях” [811, 

c. 362]. Перший піонерський загін було утворено в Москві у 1921 р. Дитячі 

організації в СРСР отримали назву “Комуністичні дитячі групи імені 

В. І. Леніна”. Комуністичний дитячий рух, зокрема в Україні, до цього часу 
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носив назву “Спартак”. В. Ленін як “конкретна фігура сучасності” мав 

викликати в дітей безмежну любов та поклоніння [464, c. 122]. У грудні 

1924 р. в УСРР діяло більше 4 тис. піонерських загонів. У 1924 р. в 

Харківській губернії нараховували близько 8,5 тис. юних ленінців (за 

соціальним станом дітей робітників було 45 %, селян – 40 %, службовців – 

15 %, половина із них була віком 12–13 р.); у Київській губернії 

нараховували близько 8 тис. юних ленінців (2/3 із них віком 12–13 р., за 

статтю 60 % становили хлопці, 40 % – дівчата) [393, c. 141; 144]. Проте вже у 

1925–1926 рр. діти почали залишати піонерську організацію. Дітям було 

досить важко сприймати заполітизованість організації. У серпні 1926 р. у 

Харкові на Всеукраїнській нараді у справах комуністичного дитячого руху 

обговорювали питання “масових виходів з піонерської організації та 

захоплення піонерами лише зовнішньою атрибутикою й відсутністю 

політичного ідеалу” [461, c. 34–35]. Постало питання про прийняття до 

піонерської організації навіть тих дітей, які не відвідували школу. 

На офіційному рівні вважалося, що тільки школа, де є від 40 до 100 % 

піонерів та здорове вчительське ядро, може забезпечити комуністичне 

виховання [1249, c. 57]. Станом на 1927 р. у 19 606 трудових школах було 

236 338 піонерів-хлопців і 151 837 дівчат [1156, c. 700]. Основними ознаками 

класово спрямованої поведінки піонера вважали класову свідомість та 

революційну активність. Піонер мав бути готовим до самопожертви в ім’я 

інтересів свого классу [1158, c. 10] та здійснення Жовтневої революції в 

освіті [524, c. 6–7; 1008, c. 88]. 

Улітку школярі, об’єднані у піонерську організацію, брали 

найактивнішу участь у боротьбі за соціалістичний врожай (у весняному 

засіві, в боротьбі зі шкідниками, шефстві над молодняком, збиранні колосків, 

охороні врожаю та ін.) [454, c. 21]. Піонерів залучали і до боротьби за 

фінплан. Діти мали організовувати демонстрації, куточки позики, укладати 

договори з батьками, бо кожна сім’я піонера мала придбати облігації позики, 

писали гасла про підписку на позику, організовували вилазки у село, 
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проводили соцзмагання між загонами в боротьбі за фінплан [503, c. 41–42]. 

У 1929 р. піонери отримали перелік із 36 політичних завдань, зокрема: чому 

соціал-демократів звуть зрадниками; хто такі фашисти; в яких умовах 

працюють компартії за кордоном; що таке індустріалізація; для чого ради 

організовують колгоспи; чому наймитчата повинні складати угоди з 

господарем; яка кінцева мета компартії та ін. [1158, c. 16–17].  

Масова піонеризація спровокувала прогнози педологів про відмирання 

школи разом із відмиранням держави [493, c. 48] та заяви науковців, що 

“дітей уже перетворено”, “вони живуть новою революційною дійсністю, 

особливо у містах” [381, c. 22]. Окремі педагоги почали пропонувати не 

нейтралізовувати агресивну енергію дітей, бо вона у нових умовах є цінною 

культурною силою, яку можна використовувати, щоб формувати 

оточення [1249, c. 28]. Групи “легкої кавалерії” з боротьби за дисципліну 

інколи шокували навіть дорослих людей. 

Сільських піонерів виховували як свідомих колективістів, що 

розуміють завдання та шляхи соціалістичної перебудови сільського 

господарства. Перед піонерськими загонами ставили завдання “розгорнути 

широку агітаційну та пропагандистську роботу за вступ до колгоспів; 

просувати в маси (дітей і дорослих) новий статут сільськогосподарської 

артілі; вивчати його у шкільних групах; читати батькам; сприяти просуванню 

виробничих планів колгоспів в маси колгоспників; допомагати скликати 

виробничі наради колгоспів; сприяти розгортанню соціалістичного змагання; 

поширенню руху ударників; допомагати боротись проти симулянтів, ледарів, 

прогульників; боротися проти алкоголізму; організовувати бригади 

ліквідаторів неписьменності зі старших піонерів; боротись проти пошестей 

та виявів антисемітизму, шовінізму; вести антирелігійну роботу; боротися за 

безперервну працю в колгоспах; брати участь в організації ясел, садків; 

допомагати бездоглядним дітям [1074, c. 73–75].  

Сільський піонер мав засвоїти основні відомості про колективізацію 

сільського господарства; пояснювати перевагу колгоспів над одноосібними 
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господарствами; знати характеристики різних видів кооперативних та 

колективних організацій, артілей, товариств та ін.; засвоїти найпростіші 

відомості про сільськогосподарські машини (знати назву важливих робочих 

частин); засвоїти основні відомості про шкідників у сільському господарстві 

та як боротися з ними; уміти скласти план сівби, посадки; знати, як 

вирощувати поросят та ходити коло корови та коня та ін. [1158, c. 14–15]. 

В обов’язки піонерів входила агітація батьків за вступ до колгоспів. Піонери 

мали відмовляти батьків писати заяви про вихід із колгоспів, не давали 

паперу на заяви. Інколи піонери змінювали текст заяви: “Прохаю 

Новоселецьку раду колгоспу “Перемоги”, аби там деякі товариші 

переговорили з цією громадянкою (малася на увазі мати піонера), аби її 

перемогти до колгоспу, і дати понятіє в тім, що лучче буде в колгоспі” [1074, 

c. 31–33]. Аналізуючи завдання для сільських піонерів, складається 

враження, що держава була абсолютно безпорадною на селі та намагалася 

залучитися підтримкою дітей віком 10–15 років. Школярі-піонери також 

виготовляли плакати для проведення виборчих кампаній на селі, 

придумували гасла, проводили демонстрації, огляди-конкурси, заповнювали 

повістки. Характерним для тих часів був лист школярки-піонерки, 

надрукований у газеті “Харківський Пролетарій”, яка називає своїх батьків 

“дикими та допотопними”. Сільських дітей закликали встановлювати 

революційні традиції та звичаї, зокрема, не відповідати дорослим, коли вони 

вітаються з дітьми “Добрий день”, натомість – очікувати, допоки дорослі 

почнуть звертатися “Будь готовий” [290, c. 18]. 

Схема навчально-виховного процесу в УСРР у 1920-х рр. слабко 

корелювалася з вихованням у сім’ї. Було запроваджено таку схему: “дитячий 

дім – школа; соціалістичне виховання – дитячий комуністичний рух” [524, 

c. 6–7]. Вважалося, що сім’я через недостатню культуру не зуміє прищепити 

дитині основних навичок класового виховання, це мала зробити піонерська 

організація. Виняток становила робітнича сім’я, яка прищеплювала 

необхідну ідеологію [1249, c. 33]. Піонери мали з прапорцями та гаслами 
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відвідувати “диких селнських дітей” (часто відстань була в межах 10–15 км), 

батьки яких не були членами колективних господарств, та агітувати їх 

ходити до “комунії” [290, c. 19]. 

Слід підкреслити, що нова радянська школа найбільше обурювала 

селян своїм принизливим ставленням до сім’ї, забороною вивчення закону 

Божого. Батьки висловлювалися проти шкіл, де вчать дітей на комуністів, та 

вимагали розпустити піонерзагони, які негативно впливали на дітей. Інколи 

батьки погрожували дітям: “Я тебе вб’ю, але більшовизм з тебе виб’ю” [791, 

c. 12]. Революційна педагогіка пропонувала дітям “розбурхувати дома своїх 

одсталих батьків, братів, сестер” [1008, c. 91]. Дітей втягували в серйозні 

суперечки з дорослими, примушуючи голосувати на піонерських зборах за 

колективізацію або проти куркулів. Часто діти абсолютно логічно 

висловлювалися на захист куркулів: “Коли в куркуля все забирають, то нащо 

і його забирати? Він вже бідняком зробився”, “Куркуль сам робив і батьки 

його робили, того він і багатий”, “Коли куркулів пограбують і все заберуть, 

тоді нічого не матиме й радянська влада”.  

Після революції понад десять років точилися суперечки щодо 

залучення дошкільнят у політичне життя. Думки окремих педагогів, 

педологів та батьків про те, що маленька дитина цікавиться тільки тим, що її 

оточує, були визнані важкою спадщиною буржуазної педагогіки. 

Пропонувалося відкинути твердження традиційної педагогіки про 

антисоціальні “особливості” дітей дошкільного віку. За основу було взято 

базову тезу марксистсько-ленінської педагогіки про те, що дитина є 

продуктом оточення. Влада офіційно визнавала вік 4–5 років найкращим, 

“щоб зробити з дитини людину” [555, c. 17]. До кожного дитсадка мав 

прикріплюватися найближчий піонерзагін під керівництвом комсомольців. 

Піонери відвідували дітей один – два рази на тиждень та ставали частиною 

внутрішнього оточення дітей. Як наслідок, в дитячих садках, будинках для 

дітей від 4-х років вже можна було побачити Куточок Леніна, “Могилу 

Леніна”, безліч малюнків про Леніна. Перші слова, що читали та писали діти, 
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були – “Ленін”, “Ілліч”, “1 Травня”, “Жовтень”. Повсюди мали бути червоні 

п’ятикутні зірки тощо. Діти грались у “дитячий виконком”, в “юних 

ленінців”, “в комсомольців”, “мітингували”, “засідали”, “робили доклади”, 

ходили на “демонстрації”, співали Інтернаціонал.  

У 1924 р. при групах ЮЛ створювались групи “жовтенят” із дітей 

віком від 8 до 11 років. Гаслами “жовтенят” були: “Ми – зміна ЮЛ”, “Ми 

жовтенята – весняні квіти”, “Ми жовтенята – зміна всім” та ін. [380, c. 27; 

29]. У 1926 р. групи жовтенят функціонували навіть у дитячих садочках, де 

були діти 7–8 років. Працювали піонери також і в яслах із дітьми до чотирьох 

років. Сільські діти до 7 років мали відповідати на запитання “Чий ти?” – “Я 

дитина колективу” [290, c. 19].  

У жовтні 1924 р. на ІІІ педагогічному з’їзді було поставлено завдання 

створити дитячу книгу про “реальний світ”. На дитячу літературу мав 

активно впливати Комдитрух [1008, c. 176]. На початку січня 1930 р. 

відбулася Всеукраїнська нарада ДНМК (Держнаукметодком) у справі дитячої 

літератури, іграшок та дитячої бібліотеки [1249, c. 1]. Саме дитяча література 

мала відіграти чи не найважливішу роль у формуванні нової людини. Масова 

політична книжка мала “навчити дітей розпізнавати класових ворогів 

пролетаріату та вести із ними боротьбу, знайомити дітей із боротьбою 

пролетаріату в капіталістичних країнах, організувати на боротьбу за 

міжнародний комуністичний рух, боротися проти куркулів та людей із 

“СВУ”; науково-популярна книжка мала виховувати потребу в знаннях, 

потребу вчитися; технічна книжка мала стимулювати дітей до винахідництва, 

до конструктивної творчості [385, c. 94–95]. Головним героєм усіх книг мав 

бути дитячий колектив. Тематика книг для дітей молодшого шкільного віку 

мала охоплювати соціалістичне будівництво, участь дітей у ньому, життя 

школи, Червоної армії, висвітлювати життя дітей-героїв, адже “діти, читаючи 

про таких героїв, відчувають свої можливості бути такими” [361, c. 40; 42]. 

У дитячих книгах було заборонено ідеалізувати куркульські хутори, 

пропагувати класовий мир, співати дифірамби одноосібному господарству, 
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ідеалізувати українське гетьманство, протягувати теорію “безбуржуазності 

української нації” [411, c. 6–7].  

Основні емоції, що мала викликати дитяча література, – це співчуття до 

пригнобленого та пошана сміливому герою. У голодному 1933 р. книги 

друкувалися та розвозилися в УСРР потягами (5–6 вагонів одночасно), 

найвищий відсоток складала масово-політична література [61, арк. 40]. 

Першими під загрозою зникнення опинилися казки, зокрема побутові, 

що описували взаємини у родині, відносини багатих та бідних. Виявилося, 

що стати багатієм, куркулем, царем – це звичайний ідеал казок, із яким мав 

боротися комдитрух. На І Всеросійській конференції у справах дитячої 

літератури (лютий 1931 р.) остаточно було визначено, що казці немає місця в 

дитячій радянській літературі. У додатку до протоколу № 80 “Про 

застосування казки в педагогічному процесі” секретаріату ЦК ЛКСМУ 

зазначалося, що “проти казки потрібно розгорнути широку боротьбу через 

комсомол, вожатих, педагогів, через маси самих дітей” [62, арк. 283].  

Серед українських казок найбільше критики дісталося казці про 

“Івасика-Телесика”, у якій “голос матері протиставляється цілій гамі чужих 

голосів, він закінчує останнім акордом цю казку, напоєну приватно-

власницькою ідеологією дрібнобуржуазної родини, відгородженої від усіх 

“чужих”, себто ізольованої від суспільства” [509, c. 87–88]. У 1934 р. 

С. Маршак зазначав, що “клас, який йде до загибелі, вже не може 

розраховувати на казку у своєму житті. На світі є лише така країна, як 

Радянська країна, де може творитися казка” [468, c. 43]. Незважаючи на 

боротьбу із казками відповідно до опитувань дітей (тема анкет “Що читають 

діти”, було опитано протягом 1928–1929 рр. 5 000 осіб віком від 7 до 

15 років, що мешкали в СРСР), інтереси читачів-хлопців шкільного віку 

розподілилися таким чином: 21,8 % читали пригоди, 14,3 % казки, 14,1 % 

книги про побут, 13,0 % про ревпроводирів; інтереси читачів-дівчат: 30,7 % 

читали про побут, 19,2 % казки, 8,7 % про ревпроводирів, 8,5 % пригоди. 

Українських класиків серед опитаних, навіть російськомовних дітей, читали 
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45,3 % дівчат та 18,6 % хлопців. У 1929 р. аналогічне опитування було 

проведено серед учнів шкіл Дитячого Містечка ім. Комінтерну (1033 учні) у 

м. Одесі. Як було зазначено у висновках, діти Містечка не мали ворожих 

конкурентів (родина, вулиця), тому казками цікавилися лише 0,5 % хлопців 

та 1 % дівчат [560, c. 101–104], дітям важко було читати те, що було 

вилучено із бібліотек “закритих” навчальних закладів. Фактично ми бачимо 

досить серйозні ідеологічні впливи на свідомість дітей, які залежали 

насамперед від відособленості дітей від сім’ї та приналежності до певних 

референтних груп (піонери, жовтенята).  

Шкідливими буржуазно-педагогічними творами вважались також 

твори дитячих письменників, у яких писали лише про дітей: “сучасні діти 

відчувають солоденьку фальш дидактичних оповідань, де в центрі подій 

стоїть дитина, бо знають, що їм потрібно орієнтуватися не на дітей, а на 

справжніх проводирів революції, на дорослих робітників-комуністів”; “треба 

розірвати чарівне коло специфічного дитячого світу дитячої книги” [471, 

c. 182]. Було розкритиковано як вияв буржуазної педагогіки в літературі 

поезії К. Чуковського та рекомендовано друкувати чуковщину лише для 

божевільних [471, c. 176]. “Муху-цокотуху” К. Чуковського було 

звинувачено у пропагуванні міщанства, недотриманні правил шкільної 

санітарії, а також у тому, що корисний у природі павук у творі асоціюється із 

соціальним образом куркуля [411, c. 22].  

Було оголошено призов ударників у дитячу літературу, внаслідок чого 

з’явилися реально шкідливі для дитячої психіки твори. Наприклад, твір 

“Ховрашки” В. Поліщука: “І тоді (після вбивства ховрашка), виступила 

наверх до мене вся злість боротьби в природі, вся невтомна лютість її, коли 

на шлях одної живої тварі стає друга. І нехай тіні докору, жалю й огиди до 

самого себе гнітять потім представника поступових сил, – діло зроблене, 

природа з жорстоким обличчям святої, що не знає гріха, іде вперед, ведучи 

нитку еволюції живої матерії” [411, c. 23]. Дитяча поезія, що не мала 
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відрізнятися від поезії для дорослих, водночас передбачала суттєві впливи на 

дитячу психіку (додаток Ю).  

Окремо варто зупинитися на загальному аналізі підручників для усіх 

груп школярів та студентів. На початку 1920-х рр. з’явилися підручники для 

української школи, написані Я. Чепігою (Зеленкевичем), зокрема “Веселка: 

перша читанка після букваря” (1921 р.), “Веселка: граматика до науки 

читання й писання” (1922 р.), “Задачник для початкового навчання: рік 

перший” (1922 р.), “Задачник для трудової школи: четвертий концентр” 

(1923 р.), “Веселка: читанка для трудової школи: другий рік” (1922 р.), 

“Перший крок: буквар-читанка” (1923 р.) та ін. [1434, c. 22–24]. Проте вже у 

другій половині 1920-х рр. назви ставали все більше заполітизованими. Так, 

Букварі в 1925/1929 н. р. називалися “Червоний прапор”, “Червоноармієць”, 

“Машинна Сила” [270, c. 23–25].  

У тестових завданнях для визначення шкільних навичок та знань було 

достатньо запитань політичного спрямування, зокрема, “Яке революційне 

свято буває перед літом?”, “У якому місті похований Ленін?” тощо [390, 

c. 15]. У 1930 рр. посилилась цензура дитячої літератури та шкільних 

підручників. Класово ворожою націоналістичною контрабандою в дитячій 

літературі було названо цілу низку збірок та книжок, виданих у 1931–

1933 рр., оформлених жовто-блакитними обкладинками – “кольором прапору 

контрреволюційної петлюрівщини” [361, c. 35–36]. У вибраних творах 

Васильченка в 1933 р., гострій критиці було піддано порівняння “матушки 

Росії” і матері “Малоросії”, де “матушка Росія” – товста, сердита пані, котра 

“чтокає” і “мати Малоросія” – бідна молодиця в очіпку та свитинці. Було 

також заборонено порівнювати життя міських “ніби панських” та сільських 

“злиденних” дітей. В. Затонський розкритикував твір Романович-Ткаченко 

“Зінькова зірка”, у якому розповідалося, як у міської дитини була і собачка, і 

коник, і сандалі на ногах; як промовляв міський хлопчик до сільського “слово 

скажу і викинуть вас звідсіля, щоб нам було спокійніше. Мій папа партійний, 

– його послухають, пішов геть, клоп невмиваний” [411, c. 4–5]. 
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Національна свідомість молоді, що була пов’язана з етнічною основою, 

котра включала територію, мову, культуру, релігію, звичаї, традиції, історію 

тощо, зазнала радикальних трансформацій вже на початку 1930-х рр, зокрема 

через діяльність освітньо-виховної системи. У 1933 р. Наркомос, який 

очолював М. Скрипник, П. Постишев назвав найбільш засміченою 

шкідницькими, контреволюційними, націоналістичними елементами 

організацією. У 1933 р. в обласних управліннях народної освіти було змінено 

100 % керівництва, у районнах – 90 %; 4 тис. учителів було звільнено як 

“класово ворожі елементи” [1260, c. 118–126]. 

Потужний вплив школи, референтних груп, дитячої літератури, преси, 

кіно та інших структурних елементів освітньо-виховної системи швидко 

втягував дітей та молодь у “нову соціальну реальність”, пришвидшуючи 

процеси індоктринації свідомісті, позбавляючи дітей та молодь усілякого 

психологізму та “внутрішнього копання”.  

 

Висновки до розділу 

 

Вивчення наукової літератури, опублікованих та архівних джерел 

засвідчує, що об’єктами більшовицького впливу стали всі категорії 

сільського населення. Більшовицькі ідеологи запропонували громадянам 

нову символічну реальність, центральне місце в якій відводилося “новій 

людині”. У процесі “виховання” та “перевиховання” можна виокремити два 

періоди: період непу (період перважно теоретичного пошуку базових засад 

формування “нової людини”, змісту ідеології, її функцій в суспільстві, 

методів впливу на маси людей, які були або малограмотними, або 

безграмотними взагалі; почали розвиватися психотехніка, психологія, 

нейрофізіологія, рефлексологія, педологія, педагогіка, соціальна психологія 

та інші науки, покликані допомогти владі створити тип робітника з новою 

психологією та “низькою зношуваністю”, “переробити” кадри учасників 

соціалістичного будівництва; важливе значення надавалося нормативному 
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формуванню громадської думки засобами пропаганди, активно 

використовувалася преса, усна пропаганда, соціально-демагогічні гасла, 

мистецтво плакату та ін.; передбачалося виокремлення із загальної суспільної 

маси специфічних групп і прошарків (партійців, робітників, комсомольців, 

піонерів і т.п.) із чітко закріпленими статусами в системі ієрархії влади і 

відповідними соціально-рольовими образами, закріпленими в суспільній 

свідомості); другий період – кінець 1920-х – початок 1930-х рр. 

характеризувався масовим застосуванням силових методів впливу (населення 

“перевиховували” в таборах, в’язницях, колоніях, будинках ув’язнених; 

каральні інституції проникли в усі сфери життєдіяльності тогочасного 

суспільства; радянські репресивно-каральні органи, радянська номенклатура 

функціонували в новій системі тотального контролю, спостереження велося 

за “всім і всіма”).  

За неповних двадцять років радянській владі вдалося суттєво вплинути 

на ґендерну ідеологію та змінити ґендерну структуру суспільства, усталені 

статево-вікові та соціальні ролі українців. Досліджуючи одержавлення 

суспільства, зокрема – ґендерні аспекти, виявилося, що низка положень 

марксистської теорії лягли в основу вимог, які висували представниці 

феміністського руху, зокрема прихильниці соціалістичного марксизму.   

У 1920-х – на початку 1930-х рр. влада провела низку успішних заходів, 

спрямованих на залучення жінок до суспільно-громадського життя. 

Змінилися уявлення про розподіл ґендерних ролей у радянському 

суспільстві, зокрема, з’явилася жінка-ударниця, жінка-колгоспниця, жінка-

трактористка та ін. Законодавча база, що декларувала рівність, з однієї 

сторони, руйнувала патріархальні уявлення про жінку, з іншої – провокувала 

серйозні ґендерні конфлікти. Частина чоловіків навіть характеризувала 

зазначений період як “бабське царство”. На селі радянська влада 

соціалізовувала жінку переважно насильницькими методами, руйнуючи 

традиційний моральний устрій. 
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Молоді люди значно краще сприймали пафос індустріального стрибка, 

колективізації, економічні та соціальні випробування, швидше відгукувалися 

на масові кампанії, формували значні потоки навчальної міграції, вірили 

новим міфам та ставали активною складовою нового суспільства. Було 

запроваджено освітньо-виховну схему: школа – дитячий дім, соціалістичне 

виховання – дитячий комуністичний рух.  

Молодь отримала нові соціальні функції, що вплинули на подальше 

формування уніфікованої суспільної свідомості, формування радянської 

(“совкової”) моделі поведінки. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У висновках викладено підсумки дослідження й узагальнення 

теоретичного та практичного характеру.  

 В Україні селянська спільнота формувалася як специфічний тип 

групової самоідентифікації, котрий мав внутрішні, регіональні 

відмінності в нормах та елементах культури і зовнішні відмінності, 

зокрема з російською культурою. Селяни виробили власну специфічну 

модель побудови організованого соціально-економічного життя, що 

базувалася насамперед на нормах звичаєвого права, історичних умовах 

землекористування та землеволодіння. Землекористування і 

землеволодіння на початку ХХ ст. мало свої особливості, як-от: 

відсутність зрівнялівки при користуванні землею в общинах; тяжіння 

до особистих форм володіння землею; створення хуторів та відрубів на 

засадах приватного володіння; отримання додаткових коштів завдяки 

різним видам домашнього виробництва, торгівлі надлишками 

продукції, сезонним заробіткам; активізація кооперативних ідей в 

1905–1907 р. та в 1917–1918 рр., що могло свідчити про наявність 

динаміки у функціонуванні парагромадянського селянського 

суспільства, зокрема зменшення “сімейної локальності” в процесі 

господарювання; можливість та бажання збільшити, зокрема за 

рахунок купівлі, кількість землі, навіть незважаючи на високу ціну. 

Гострота майнової диференціації на селі корелювалася із питаннями 

збільшення чисельності населення, густоти населення, яка мала 

регіональні особливості. Життя українських селян, зокрема поступова 

капіталізація, попри циклічні коливання та аграрне перенаселення в 

багатьох регіонах станом на 1917 р. мало низку позитивних тенденцій, 

формувало економічне підґрунтя парагромадянського селянського 

суспільства і не потребувало радикальних зламів. 
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 Авторка поділяє висновки більшості сучасних істориків щодо 

двоступеневої структури українського доколгоспного села: господарі 

(хазяї, господарі-хлібороби) та бідняки (батраки). Особливостями 

національного характеру українців були: волелюбність, сміливість, 

рівність, демократичність, хазяйновитість. Аналізуючи риси 

українського національного характеру, зокрема найбільш дискусійну – 

“український (особистісний) індивідуалізм”, враховуючи норми 

звичаєвого права, його об’єктивніше ідентифікувати саме як “сімейний 

індивідуалізм” або “індивідуалізм сімейної спілки”. Характерними 

соціально-демографічними особливостями початку ХХ ст. були: 

повільне зниження коефіцієнта смертності; зростання частки молоді в 

структурі населення, що формувало соціальний ґрунт для радикалізації 

настроїв на селі; надлишок робочої сили в сільській місцевості, що 

корелював зі збільшенням міграційних потоків; одні з найвищих 

показників частки сільського населення порівняно з Європою та 

Росією. Етнічний склад сільського населення не зазнав суттєвих змін, 

українців у селах залишалося понад 80 %. 

 Сільське самоврядування на початку ХХ ст. було переважно 

представлене такими соціальними інституціями, як сільські громади 

(створювалися на перетині різних правових культур, мали регіональні 

відмінності, відрізнялися від російських общин наявністю ментального 

концепту приватної власності, існували в молодіжному середовищі у 

формі дівочих та парубочих громад), сільські сходи (основний орган 

самоврядування), традиційна громадська інституція взаємодопомоги – 

“толока”. Сільська громада була ключовим багатофункціональним 

соціальним інститутом українського парагромадянського селянського 

суспільства, важливою одиницею взаємодії між селянами, їхня 

діяльність зберігала ідентичність українського етносу. У роки 

визвольних змагань на селі функціонували різні структурні утворення, 

реорганізовані земські органи влади, загальноселянські організації 
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“селянські спілки”, сільські комітети, ради селянських депутатів, 

громади та сходи. Саме Директорія ключовою одиницею 

самоврядування на селі визначила громади, а віче-сход – розпорядчим 

органом громад. У розрізі загальних процесів суспільної еволюції, 

зокрема функціонування самоврядних інституцій на селі, можемо 

говорити про формування важливих елементів парагромадянського 

селянського суспільства.  

 Більшовицька парадигма пауперизації та загальної кризи в селянському 

соціумі відповідала марксистському погляду на соціально-економічний 

розвиток суспільства, проте суперечила реальній ситуації в 

українському селі. Більшовики категорично не сприйняли 

меншовицьких ідей муніципалізації, створення демократичних 

державних інституцій, вони провокували селян на “чорний переділ”, 

покладаючи надію на “пролетаризацію селян” (“розселянення”). 

У 1917 р. більшовики зуміли дати артикуляцію базовим соціальним 

домаганням частини українського селянства та задекларували “перехід 

земель у руки селян, організованих у ради, під контроль селянських 

общин” та в інші інституції, при цьому було збережено подвірну, 

хутірську, відрубну та общинну форми землекористування, але 

селянами було втрачено найголовніше – можливість мати землю в 

приватній власності. Протягом 1917–1923-х рр. найбільші 

внутрішньопартійні суперечки виникали з приводу реформування 

одноосібних господарств, організації великого соціалістичного 

землеробства, колективізації, поширення кооперативного руху, 

впровадження “різкокласової політики на селі”, шляхів нейтралізації 

громадських форм самоорганізації землевласників та політичної 

активності селян, упровадження “перехідних заходів” і вилилися в нову 

економічну політику. Врешті втілювалася політична лінія Й. Сталіна, 

який розглядав селян як джерело “первісного соціалістичного 

нагромадження”. Це вилилося в політику індустріалізації сільського 
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господарства, запровадження “ножиць цін”, надексплуатацію людських 

ресурсів, насильницьких хлібозаготівель, колективізації. Спроби 

окремих більшовицьких лідерів і радянських учених довести, що 

формальні (політичні) ознаки поділу селян не корелюють із 

статистичними матеріалами, закінчилися поразкою. У 1929 р. на 

державному рівні були закріплені рішення про примусову 

колективізацію-одержавлення.  

 Більшовики після відновлення діяльності партійних і радянських 

організацій на українських землях провадили конфіскаційну політику, 

продовольчу диктатуру, використали старі та створили нові механізми 

систематичних масових репресій, “червоного терору”. Більшовицька 

партія не була сприйнята українськими селянами, залучати до лав партії 

селян намагалися через інститут співчуваючих. Більшовицькі ради лише 

ззовні нагадували “народну демократію”, оскільки запроваджувалися 

дискримінаційні виборчі практики. Вилучення із виборчого процесу 

суспільно активних селян-господарів пришвидшило більшовизацію 

тогочасних рад. Більшовики використали маркер “позбавленець” для 

морально-психологічного тиску на селян. Активність сільських виборців 

протягом 1920-х рр. мала тенденцію на зростання (від 40 % на їх 

початку до понад 60 % у 1929 р.). Найактивнішими під час виборів була 

сільська інтелігенція і молоді виборці. Селянам-господарям протягом 

1920-х рр. частково ще вдавалося впливати на вибори на місцевому рівні 

(частка звільнених від податку голів сільрад, членів ревізійних комісій 

могла засвідчувати і невелике розшарування серед сільського населення, 

і досить високий статус селян-господарів, їхнє бажання потрапити до 

сільрад). Базовою організаційною формою диктатури пролетаріату на 

селі мали стати сільські ради, які до 1927 р. більшість українських селян 

ідентифікували як місце “видачі довідок”. Збільшення повноважень 

сільських рад після 1928 р. змінило ситуацію, сільради як низові органи 

влади еволюціонували від органів місцевого самоврядування в 1917–
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1920 рр. до органів диктатури пролетаріату та повністю керованого 

партією органу на початку 1930-х рр. Громада та сход відігравали 

важливу соціально-економічну роль на початку 1920-х рр. Про це 

свідчить частота скликань сходів, їхня чисельність, акцентування уваги 

більшовиків на роботі партійців із селянами після або під час 

проведення сільських сходів. Органами “керованої народної демократії”, 

окрім сільських рад, слугували й громадські об’єднання (класові спілки), 

комнезами та селянські товариства – комітети взаємодопомоги. 

Діяльність КНС у 1920-х рр. мала свою специфіку: до складу КНС 

намагалися вступати середняки; окремі селяни навмисно зменшували 

свої статки, щоб потрапити до КНС та отримати пільги (податкові, 

насіннєві позики, відрядження на навчання у вузи та ін.); у свідомості 

частини селян члени КНС на селі утворювали окремий привілейований 

клас, на противагу класу середняків; більшість членів вважали, що 

головним для них є збільшення земельного наділу; у вступі до лав партії 

не були зацікавлені. В українських селах з частково подібними 

функціями до КНС у 1920-х рр. діяли КВД (СТВ). Більш активно 

товариства взаємодопомоги діяли у Степу, Лівобережжі, менше – у 

Правобережжі та Поліссі. На СТВ, які користувалися підтримкою 

значної частини селян, наприкінці 1920-х рр. було покладено не властиві 

їм функції, які вже виконували сільради та комнезами, що призвело до 

втрати підтримки таких товариств з боку більшості селян. Нова влада, 

культивуючи бідність як чесноту, змінювала ментальність селян, 

поглиблювала соціальну диференціацію, через зубожіння намагалася 

зробити із селян пролетаріат і не була зацікавлена в продуктивному 

господарюванні одноосібних господарств.  

 Для втілення в життя проектів більшовиків були необхідні сировинна 

база та людський потенціал України. У період 1921–1928 рр. на долю  

індивідуальних (одноосібних, “трудових сімейних селянських 

господарств” фермерського типу) припадало понад 90 % посівних 
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площ (на сході та півдні України ділянки були більшими, більш ніж у 

два рази). Значна частина селян мала додаткові неземлеробські 

заробітки, проте вони переважно йшли на сплату податків. Внаслідок 

нової фіскальної політики найбільше постраждали “вищі групи 

селянства”, відбулося нове загострення відносин між селянством та 

владою, на яке селяни відповіли активізацією діяльності “селянських 

спілок”, що висували економічні й політичні вимоги, не вписуючись у 

концепт одержавленого суспільства. Протягом 1920-х рр. на селі 

побутували різні моделі “організацій для усуспільнення виробництва в 

сільському господарстві”, зокрема земельні громади, артілі, комуни, 

товариства спільного обробітку землі (товариства громадського 

обробітку землі), сільськогосподарські виробничі кооперативи, 

машинно-тракторні товариства. До 1929 р. частина селян об’єднувалася 

в земельні громади як альтернативу колгоспам. На сході та півдні 

України, де традиційно були більшими земельні наділи, переважали 

сільськогосподарські виробничі кооперативи.  

Вищі форми колгоспів, зокрема комуни, українські селяни не 

сприймали, економічно доцільними виявились лише створені 

реемігрантами на початку 1920-х рр. Динаміка створення колгоспів в 

УСРР була незначною від 193 у 1921 р. до майже 18 тис. – 1928 р. 

Протягом 1920-х рр. частка індивідуальних селянських господарств 

залишалася у межах 90 %. Більшовикам вдалося нав’язати селянам 

марксистсько-ленінський класовий поділ, який розходився із 

природною соціальною диференціацією українського селянства. 

Стратифікаційний поділ на бідняків, батраків, середняків, 

“підкуркульників”, “куркулів” мав політичний характер. Кількість так 

званих “куркульських господарств” не могла становити загрози 

радянській владі, а також не могла взяти на себе фінансового тягаря 

індустріалізації. Середняк як індивідуальний господар був соціальною 
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базою парагромадянського селянського суспільства і не міг не чинити 

опору одержавленню.  

 У 1928–1929 рр. було активізовано процеси одержавлення села. 

Одноосібників (селян-господарів) було звинувачено в невиконанні 

хлібозаготівельних планів і обмежено в забезпеченні 

сільськогосподарськими машинами, земельними площами, які раніше 

вони брали в оренду, припинено практику виокремлення селян на 

відруби й хутори, заборонено створення земельних громад, 

активізовано процеси поглиблення диференціації сільського населення, 

запропоновано модель індустріалізації сільського господарства через 

створення “соціалістичних фабрик”, які мали функціонувати як великі 

індустріальні підприємства. Селяни надалі уникали найму працівників, 

щоб не бути звинуваченими в нетрудових прибутках, 

саморозкуркулювалися та виїздили в міста на заробітки, збільшуючи 

чисельність безробітних та внутрішні міграційні потоки. Процес 

колективізації 1929 р. передбачав усуспільнення цілих громад і сіл, 

кущове об’єднання колгоспів. Після 1930 р. селяни опинилися в повній 

економічній залежності від держави, яка не гарантувала ні 

підприємницької, ні трудової, ні споживчої свободи. Більше того, вона 

підпорядкувала суспільство з його базисними економічними 

відносинами, натомість селяни втратили можливість стати 

самостійними, індивідуальними членами суспільства, наділеними 

певним комплексом невідчужуваних прав і свобод. Колективізація 

(творення загальної народної власності) для українців стала 

справжньою катастрофою і привела до руйнації норм традиційної 

селянської культури, втрати більшості майна, яким вони володіли, 

зміни соціальної структури. Грубе адміністрування економіки, 

більшовицька модернізація аграрного сектору, ігнорування 

громадських ініціатив, суспільних настроїв привели до радикального 

зламу соціально-економічних елементів парагромадянського 
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селянського суспільства, одержавлення суспільно-економічного життя 

та відриву від європейської моделі економічного розвитку. 

  Аналіз демографічних показників сільського населення в 1921–

1929 рр. свідчить про негативні тенденції, викликані погіршенням 

умов праці, побуту та проживання, спричинених соціально-

економічною політикою. Зокрема, у цей період фіксується зростання 

смертності в молодому віці, зниження середньої тривалості життя, 

збільшення кількості абортів, зменшення загального коефіцієнта 

народжуваності. У 1924 р. було зафіксовано зниження смертності 

жінок на фоні зростання смертності чоловіків, а також найвищу 

кількість сільських удовиць у Європі (у всіх вікових групах населення 

жінок-удів було значно більше, ніж чоловіків, приблизно в сім разів, 

це свідчить не лише про суттєве зростання смертності серед дорослих 

чоловіків, але й також про те, що жінкам-удовицям на селі було 

досить важко вийти заміж). Формування нового шлюбного побуту 

корелювало з Земельним кодексом 1922 р., відповідно до якого 

кількість землі, виділеної на одну родину, залежала від числа їдців у 

цій родині, зрівняння в правах на землю і шлюбних, і позашлюбних 

дітей. Рівень розлучень в УСРР був серед найбільших в СРСР. 

У 1925 р. в УСРР було зареєстровано збільшення кількості підкинутих 

та покинутих дітей, що свідчило про руйнацію традиційного інституту 

сім’ї, про складнощі економічного та соціального характеру. 

У структурі населення на початку кампанії індустріалізації чисельно 

домінували молоді люди. Кількість “зайвого населення” відповідно до 

розрахунків НКЗС УСРР в 1926 р. становила понад 5 млн. осіб, у 

1931–1932 рр. за розрахунками НКЗС УСРР кількість мала зрости до 

7,7 млн. осіб (за розрахунками переселенського комітету СРСР – до  

4,3 млн.). Наркомзем формував переконання в московської партійної 

верхівки щодо існування значної кількості не інтегрованого в 

радянську економіку “зайвого населення”. У 1929 р. на фоні зростання 
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чисельності населення відбувається зниження загального коефіцієнта 

природного приросту, при цьому сталою залишалася статева 

диспропорція, викликана насамперед потужними міграційними 

потоками чоловіків у міста. На сталінські хлібозаготівельні кампанії, 

колективізацію, розкуркулення селяни відповіли не знаними за 

розмірами внутрішніми переміщеннями, були села, з яких виїхали 

майже всі працездатні чоловіки. Таке “розселянювання” призвело до 

нової хвилі дестабілізації сімейно-шлюбних взаємин, до зниження 

народжуваності, до змін статево-вікового складу сільського 

населення. Для 1930–1933  рр. загальною тенденцією було зниження 

народжуваності, збільшення коефіцієнта смертності, зниження 

середньої очікуваної тривалості життя, найбільші втрати населення 

були зареєстровані в березні – червні 1933 р. Кількісні оцінки 

померлих від Голодомору: від 3 до 6 млн. осіб. 

 Одержавлення селянського соціуму проводилося через нав’язування 

нової комуністичної ідеології, що формувалася відповідно до кожного 

класу, мала жорстко нормативний характер, суперечила реаліям 

повсякденного життя селян, передбачала застосування репресивних 

заходів. Нові умови проживання селян (колективізація побуту) мали 

створити новий світогляд, змінити традиційний спосіб життя. 

Соціальний інжиніринг більшовиків формував новий комплекс 

міжособистісних відносин (і за складом суб’єктів, і за предметом та 

змістом), проголошував “нову людину” як заперечення традицій 

селянського суспільства. Формування одержавленого суспільства 

передбачало формування одержавленої особистості – людини, 

позбавленої сумніву в тому, що лише керівна політична сила може  

бути виразником суспільного блага. Соцієтальні зміни другої половини 

1920-х рр. лише поглиблювали негативні наслідки дивергенції 

цінностей і смислів традиційної української культури з комуністичною. 
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Станом на 1933 р. були істотно знівельовані базові засади духовної 

сфери парагромадянського селянського суспільства. 

 Значна роль у модернізації радянського суспільства відводилась “новій 

жінці” й відповідно “новому чоловікові”. Більшовики запропонували 

бачення місця, ролі та значення жінки через маскулінну орієнтацію, 

сприйняття жінки як потужного невикористаного резерву трудової 

сили, – “армію робітничого класу”. Сільські жінки, які переважно 

ідентифікували себе через виконання подружніх, материнських та 

сімейних функцій, складно вписувалися в концепт нової ґендерної 

ідеології та змушені були поєднувати традиційні сімейні обов’язки із 

виснажливою працею у колгоспах. Офіційними установами 

розкріпачення жінок вважалися ясла, дитячі майданчики, будинки 

матерів-пролетарок, вендиспансери, пологові притулки, молочні кухні 

та ін. Більшовиками було здійснено суперечливу спробу “інкорпорації 

жінок у марксистську класову теорію” та укладання, зокрема з метою 

швидшої легітимації своєї влади, певного “суспільного договору з 

жінками”, допустивши їх до республіканських, місцевих органів влади, 

зрівнявши їх у правах із чоловіками. Сільські жінки та чоловіки, котрі 

не сприймали радикальних змін на селі, мали бути “перевихованими” 

або знищеними. Голодомор 1932–1933 рр. остаточно зламав супротив 

українських селян диктатурі пролетаріату, владі вдалось нав’язати 

подвійну мораль та взяти під контроль громадську думку.  

 Більшовики для пришвидшення своєї легітимації відразу створювали 

референтні групи й виокремлювали робітничо-селянську молодь та 

дітей (понад 10 млн. осіб) як “грунт для побудови майбутнього” та 

основний ресурс індустріалізації і колективізації із чітко закріпленими  

статусами в системі ієрархії влади і відповідними соціально-рольовими 

образами, закріпленими в громадській свідомості. Утилітаризм 

державної політики щодо дитинства сприяв поширенню ідей про 

необхідність виховання сільських дітей окремо від батьків у “дитячих 
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помешканнях”, про розшарування дітей відповідно до їхнього 

соціального походження, про залучення дітей та молоді до 

хлібозаготівель, колективізації, розкуркулення, виборчих кампаній 

тощо. Набув поширення ідейно-ціннісний конфлікт між сільськими 

піонерами й комсомольцями та їхніми батьками. Молодь стала 

виконувати нові соціальні функції, спрямовані на подальше 

формування уніфікованої суспільної свідомості, радянської моделі 

поведінки.  

 Протягом 1917–1933 рр. українське село було об’єктом 

цілеспрямованого суспільно-політичного та ідеологічного впливу, 

ресурсним джерелом індустріалізації та колективізації. Встановлення 

єдиної ідеології марксизму-ленінізму, однопартійної системи, засилля 

бюрократичного апарату, знищення приватної власності, відсутність 

громадянських свобод призводили до змін психосоціальної культури 

українського села. Становлення комуністичної системи завадило 

трансформації українського парагромадянського селянського 

суспільства у громадянське, призвело до відриву України від 

європейської моделі політичного й економічного розвитку, 

законсервувало процес появи громадянського суспільства в Україні на 

довгі роки.  
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23. Спр. 1145. Зведені відомості про рух вагонів з переселенцями 1928 р., 

6 арк. 

Оп. 10 

24. Спр. 3. Постанови, виписки з протоколів ВУЦВКУ УРСР і Наркомзему 

УРСР та листування про осінню та весняну посівні кампанії 

(20 листопада 1929 р. – 15 січня 1930 р.), 322 арк.  
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25. Спр. 841. Відомості про рух переселенців (травень 1929 р. – 1 жовтня 

1930 р.), 210 арк. 

Оп. 11. 

26. Спр. 42. Накази, постанови та протоколи Наркомзему УРСР (8 грудня 

1930 р. – 30 серпня 1931 р.), 220 арк. 

27. Спр. 1864. Умови та листування про контрактацію студентів 

сільськогосподарських інститутів (8 квітня 1930 р. – 7 липня 1930 р.), 

30 арк. 

Фонд 44. Управління державної спиртової монополії і об’єднаних 

спиртових заводів України, м. Харків (1920–1928). 

Оп. 1. 

28. Спр. 272. Материалы по организации Укргосспирта (1 января 1923 г. – 

31 декабря 1923 г.), 84 арк. 

Фонд 184. Управління українського повітряного зв’язку 

Всесоюзного товариства цивільного повітряного флоту. 

Оп. 1. 

29. Спр. 204. Переписка с обществом “ОАВУК” об издании плакатов об 

авиации и воздухоплавании в УССР и изготовлении плакатов 

(21 января 1924 г. – 25 июня 1924 г.), 25 арк. 

Фонд 1060. Генеральне секретарство земельних справ УНР. 

 Оп. 1. 

30. Спр. 2 а. Бюлетні та обіжники інформаційного відділу міністерства 

земельних справ (1917–1918 рр.), 17 арк. 

31. Спр. 3. Листування Центральної Ради з секретарем земельних справ 

про його діяльність (1917– 1918 рр.), 376 арк. 

32. Спр. 4. Листування Генерального секретаріату земельних справ з 

іншими міністерствами про земельну реформу (1917 р.), 5 арк. 

33. Спр. 24. Проект наказу головного земельного комітету, інструкції, 

постанови, положення та відомості про кількість господарств, 
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населення та землі по волостях. Тимчасовий земельний закон (1917–

1918 рр.), 89 арк. 

34.  Спр. 26. Протоколи і постанови земельних комітетів і анкети про 

діяльність земельних комітетів (1917–1918 рр.), 98 арк. 

Фонд 1115. Українська Центральна Рада. 

 Оп. 1. 

35. Спр. 1. Постанови Центральної Ради та її комітету (1917–1918 рр.), 

272 арк. 

36. Спр. 6. Законопроекти, закони, статути (1917 р.), 222 арк. 

37. Спр. 12. Протоколи засідань та резолюції Центральної Ради. Телеграми, 

резолюції зборів міст і сіл України, військових частин, учбових 

закладів і ін. про підтримку Центральної Ради (1917 р.), 15 арк. 

38. Спр. 15. Протоколи Кульчівецького та інших сільських сходів (1917 р.), 

11 арк. 

39. Спр. 44. Звіти інструкторів організаційної комісії Центральної Ради про 

становище на місцях (1917–1918 рр.), 185 арк. 

40. Спр. 50. Постанови сільських та волосних сходів про підтримку 

Центральної Ради, матеріали про хід виборів до волосних народних рад 

(земств) (1917–1918 рр.), 93 арк. 

41. Спр. 54. Матеріали Київського губернського українського з’їзду 

(1917 р.), 63 арк. 

Фонд 1326. Харківська тимчасова губернська земельна комісія 

м. Харків.  

 Оп. 1. 

42. Спр. 17. Инструкции, протоколы губернского Совета крестьянских 

депутатов (1917–1918 гг.), 531 арк. 

43. Спр. 22. Обязательные постановления и протоколы заседаний 

комитетов разных губерний (1917 г.), 300 арк. 

44. Спр. 25. Протоколы заседаний губернського и уездных земельних 

комитетов (1917 г.), 312 арк. 
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45. Спр. 32. Приговоры сельских сходов о переходе земли (1917 г.), 

258 арк. 

Фонд 3470. Український науково-дослідний інститут МТС та 

колгоспного будівництва, м. Харкiв (1932–1934). 

Оп. 1 

46. Спр. 14. Материалы первой Сталинской районной Плановой 

конференции по подготовке к плану второго пятилетия Сталинщины 

(апрель 1932 г.), 54 арк. 

47. Спр. 30. Матеріали по темі “Шляхи переростання колгоспів у вищі 

форми” (1932 р.), 61 арк. 

48. Спр. 65. Литпродукция. Статьи и радиолекции научных сотрудников 

института (1933 г.), 230 арк. 

49. Спр. 111. Постанови Наркомземсправ (03.01.1934 р. – 26.08.1934 р.), 

218 арк. 

Фонд 3793. Український соцiологiчний iнститут в Празi 

(Чехословаччина) (1924–1939). 

Оп. 1 

50. Спр. 186. Чорновий звіт директора Українського Соціологічного 

Інституту М. Ю. Шаповала про подорож до Канади і Америки 

(1930 р.), 15 арк.  

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(м. Київ) 

Фонд 1. Центральний Комітет Комуністичної партії України 

(ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991). 

Оп. 20 

51. Спр. 1783. Доклады отдела ЦК РКП(б) по работе среди работниц и 

крестьянок. Отчеты, обзоры Центрального отдела работниц ЦК 

КП(б)У, женотделов, губкомов партии, о состоянии отделов и работе 
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среди женщин губерний Украины и другим вопросам (январь 1923 г. – 

декабрь 1923 г.), 146 арк. 

52. Спр. 1784. Протоколы, выписки из протоколов заседаний коллегии 

Центрального отдела работниц ЦК КП(б)У, совещаний заведующих 

женотделами губкомов партии, губернских совещаний с участием 

делегаток от уездов. Список делегаток г. Николаева (11 января 1923 г. – 

12 декабря 1923 г.), 124 арк. 

53. Спр. 1785. Переписка с женотделами губкомов КП(б)У, народными 

комиссариатами Украины об организации яслей в деревнях, 

праздновании Международного женского дня 8 марта, народном 

образовании на селе, подписки на журнал “Комунарка Украины” и 

другим вопросам. Статья народного комиссара юстиции УССР 

Н. А. Скрыпника “Советская республика и работница” (2 января 1923 г. 

– 11 апреля 1923 г.), 130 арк. 

54. Спр. 2029. Отчет отдела ЦК РКП(б) по работе среди работниц и 

крестьянок. Выписки из решений ЦК КП(б)У, инструктивные и 

циркулярные цифры, протоколы заседаний Центрального отдела по 

работе среди женщин ЦК КП(б)У и др. (15 января 1925 – 30 ноября 

1925 гг.), 206 арк. 

55. Спр. 2453. Заявления, письма, статьи руководящих партийных 

работников, членов партии, беспартийных, выписки из протоколов 

партийных собраний направленные в ЦК КП(б)У о фракционной 

деятельности оппозиционеров, их выступлениях и борьбе с ними. 

В деле имеются письма, обращения оппозиционного характера 

(5 января 1927 г. – 17 октября 1927 г.), 170 арк. 

56. Спр. 2500. Справки отдела по работе среди женщин ЦК КП(б) о 

партийном руководстве работой среди женщин за период от IX до 

X съезда КП(б)У. Выписки из протоколов заседаний Секретариата 

ЦК КП(б)У по вопросам женработы (23 февраля 1927 г. – 30 декабря 

1927 г.), 13 арк. 
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57. Спр. 3114. Стенограммы совещаний в ЦК КП(б)У и Харьковском 

горкоме партии о работе среди женщин (20 июля 1930 г. – 23 декабря 

1930 г.), 107 арк. 

58. Спр. 3115. Постановление ЦК ВКП(б) об очередных задачах партии по 

работе среди работниц и крестьянок, перевыборах делегатских женских 

собраний. Тезисы Всеукраинского совещания заведующих женсекторов 

при ЦК КП(б)У, циркулярные письма, докладные записки 

агитпропотделов и другим вопросам (17 января 1930 г. – 27 сентября 

1930 г.), 78 арк. 

Фонд 5. Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У, 

м. Київ (1917–1938). 

Оп. 5-1 

59. Спр. 76. Перепечатки материалов о политике Ц. Р., гетьманского 

правительства, австрийско-германских оккупантов на Украине и о 

борьбе трудящихся за советскую власть (январь 1918 – январь 1919 гг.), 

156 арк. 

60. Спр. 245. Черновые записи, рукописи неизвестного автора о 

политическом и экономическом состоянии на Украине (1919 г.), 

215 арк. 

Фонд 7. Центральний Комітет Ленінської комуністичної спілки 

молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ 

(МДС), м. Київ (1919–1991). 

Оп.1 

61. Спр. 105. Проекты постановлений ЦК ЛКСМУ, докладные записки, 

переписка ЦК ЛКСМУ с издательствами и редакциями газет о работе 

издательств, комсомольских, пионерских газет и журналов 

“Комсомолец Украины”, “Юнге–гвардия”, “Юнг–штурм”, “Молодой 

большевик”, “Голос молодежи” и др. (3 февраля 1925 г. – 28 маркова 

1936 р.), 210 арк. 
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62. Спр. 332. Протоколы заседаний секретариата ЦК ЛКСМУ (23 мая 

1928 г. – 1 февраля 1930 г.), 329 арк. 

63. Спр. 512. Материалы о ходотайстве о награждении т. Аушева, 

начальника школы ФЗУ, орденом Ленина (17 января 1929 г. – 

21 октября 1933 г.), 29 арк. 

64. Спр. 671. Материалы расследования самоубийства комсомольца 

т. Сыча (14 июня 1931 г. – 29 июня 1931 г.), 14 арк. 

65. Спр. 912. Постановления секретариата ЦК ЛКСМУ и материалы к ним 

по организационным вопросам (28 мая 1933 г. – 27 июля 1933 г.), 

289 арк. 

Оп.7-1 

66. Спр. 108. Выписки из протоколов заседаний бюро ЦК ЛКСМУ, 

переписка ЦК ЛКСМУ с обкомами о посылке комсомольцев на учебу, 

перемещении работников ЦК, об откомандировании комсомольцев на 

учебу (17 августа 1925 г. – 15 августа 1928 г.), 511 арк.  

67. Спр. 504. Переписка ЦК ЛКСМУ с обкомами, райкомами, 

комсомольскими организациями о поднятии идейно-теоретического 

уровня комсомольцев и несоюзной молодежи (1929–1930 гг.), 26 арк. 

Фонд 8. Центральний комітет Української Комуністичної партії 

(УКП) і її губернські комітети (1920–1925). 

Оп. 1 

68. Спр. 190. Протокол и резолюция Харьковской окружной конференции 

УКП. Регистрационный список общих собраний Харьковской 

губернской организации УКП (22 января 1925 г. – 26 февраля 1925 г.), 

210 арк.  

Фонд 17. Комісія з історії Комуністичної партії і Жовтневої 

революції на Україні при ЦК КП(б)У (Істпарт), м. Харків (1921–

1929). 

Оп. 1 

69. Спр. 79 “б”. Отчет Истпарта при ЦК КП(б)У за 1927 г. (1927 г.), 16 арк. 
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Фонд 57. Колекція документів з історії Комуністичної партії 

України (1870–1965). 

Оп. 2 

70. Спр. 16. Фотокопия протокола (неполного) учредительного собрания 

членов Киевской организации РСДРП. Фотокопии выписок из 

протоколов заседаний Киевского комитета РСДРП(б) (02.04.1917 – 

15.06.1917 гг.), 6 арк. 

71. Спр. 24. Фотокопия переписки с комитетами РСДРП Киевской 

губернии о высылке газеты “Рабочая правда”, об отношении к 

корниловщине и временному правительству, о настроении 

пролетариата, о посылке денег на фронт и по другим вопросам 

(26 сентября 1917 г. – 19 декабря 1917 г.), 55 арк. 

72. Спр. 233. Копии донесений, приказов, объявлений, телеграмм, местных 

властей австро-немецких оккупантов, Ц. Р., гетьманского 

правительства и Директории о сохранении частной собственности на 

землю, сдаче оружия и контребуции, росте подпольной деятельности 

большевистских организаций, забастовочного движения, крестьянских 

волнений и др. (17 января 1918 г. – 22 марта 1919 г.), 22 арк.  

Фонд 237. Коллекція документів про життя і діяльність 

Г. І. Петровського (1878–1958). 

Оп. 1 

73. Спр. 7. Материалы (справки, докладные записки, письма, черновые 

наброски выступлений и т. п.) поездок Г. И. Петровского по городам и 

селам Донбасса, Киевской, Винницкой, Каменец-Подольской, 

Черниговской и др. областей Украины (9 декабря 1932 г. – 5 апреля 

1938 г.), 306 арк. 

74. Спр. 12. Материалы для выступлений перед молодежной аудиторией с 

пометками Г. И. Петровского (1934 г.),14 арк. 
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Фонд 1113. Міністерство преси і пропаганди Української Народної 

Республіки (1919–1921). 

Оп. 2 

75. Спр. 75. Листування з петлюрівськими інспекторами військових частин 

та установами Директорії про розповсюдження агітаційно-

націоналістичної літератури. 

 

Центральний державний історичний архів України (м. Львів) 

Фонд 360. Старосольський Володимир-Степан (1878–1942), 

адвокат, правник, соціолог, громадський і політичний діяч, 

дійсний член НТШ, професор, (1878–1942). 

Оп. 1 

76. Спр. 32. Бібліографічні виписки, покажчики, конспекти до праці про 

державу і право (б/д), 120 арк.  

Фонд 362. Студинський Кирило (1868–1941), історик мови і 

літератури, голова НТШ (1923–1932), академик ВУАН, (1776–1944). 

Оп. 1 

77. Спр. 69. Праця про розвиток культури на Україні ХVІІ ст. (1901–1906), 

61 арк. 

78. Спр. 281. Листи професора Грушевського Михайла, том ІІ і останній 

(1924–1932), 303 арк. 

Фонд 367. Ярошевський Богдан-Валеріан (1869–1914), політичний 

діяч, письменник, журналіст, (1849–1914). 

Оп. 1 

79. Спр. 1. Стаття про розвиток революційного руху у царській Росії. 

Фрагмент (б/д), 5 арк. 

80. Спр. 2. Стаття “Українська преса і українське громадянство”. Фрагмент 

(б/д), 2 арк. 

81. Спр. 5. Статті, рецензії та замітки (б/д), 38 арк. 
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Фонд 368. Томашівський Степан (1875–1930), історик, публіцист, 

політичний діяч, дійсний член НТШ, (1845; 1894–1930). 

Оп. 1 

82. Спр. 19. Стаття “Рутенці, малороси, українці” (про історію виникнення 

української народності). Фрагмент (1920 р.), 5 арк.  

83. Спр. 24. Стаття “Село і город” (про рівень економічного і соціального 

розвитку Західної Європи і Радянської Росії) (1920 р.), 3 арк. 

84. Спр. 27. “Сумні роковини” (про політичні події на Україні в 1918–

1919 рр.) (1921 р.), 7 арк. 

85. Спр. 40. Стаття “Як витворювалася українська народність?” (б/д), 

25 арк. 

86. Спр. 47. Стаття “Про історичні причини політичної несамостійності 

українського народу” (1920 р.), 11 арк.  

87.  Спр. 67. Рецензія на книгу професора університету в м. Кенінсбергу 

Еберта Макса “Україна в давні часи” (1922 р.), 7 арк. 

Фонд 383. Окуневський Ярослав (1860–1929), лікар, адмірал 

австрійського воєнно-морського флоту, громадський діяч, 

письменник, публіцист (1911–1929). 

Оп. 1 

88. Спр. 7. Листи В. Липинського (1925–1929 рр.), 24 арк. 

Фонд 760. Степура Григорій (1881–1939), адвокат, член Української 

Центральної Ради, колекціонер, (1917–1931). 

Оп. 1 

89. Спр. 8. Відозва та резолюція Всеукраїнського з’їзду рад селянських, 

робітничих і солдатських депутатів про перевибори Центральної Ради і 

висловлення їй довіри (1917–1918 рр.), 2 арк. 

90. Спр. 9. Третій та Четвертий універсали Центральної Ради про 

проголошення самостійності України (20.11.1917–24.01.1918 рр.), 

13 арк.  
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91. Спр. 13. Меморандум Всеукраїнського земського з’їзду, протокол та 

листи до гетьмана України П. Скоропадського про адміністративну 

сваволю, необхідність зміни кабінету уряду, скликання українських 

установчих зборів та ін. (травень-серпень 1918 р.), 9 арк.  

92. Спр. 23. Закони, постанови, накази та інші документи Директорії УНР 

про організацію вищих державних та місцевих органів влади, 

затвердження штатних розкладів, покращення матеріального стану 

службовців установ та інші питання (1919–1920 рр.), 170 арк. 

93. Спр. 33. Звіт про засідання 25 лютого 1918 р. Перепустка (1918 р.), 

2 арк. 

94. Спр. 44. Договір між РРФСР і УРСР про військовий та господарський 

союз (1920–1921 рр.), 3 арк. 

Фонд 765. Петрушевич Антоній (1821–1913), історик, філолог, 

етнограф, колекціонер, (1538–1913). 

Оп. 1 

95. Спр. 17. Нотатки про історичне минуле, етнографічні та фолькльорні 

особливості слов’янських народів ХІХ ст., 22 арк.  

 

Державний архів Вінницької області  

(Держархів Вінницької області, м. Вінниця) 

Фонд Р. 897. Гонорівський сільський революційний комітет 

Ольгопільського повіту (1920). 

Оп. 1 

96. Спр. 171. Переписка об охране телефонных и телеграфных проводов, 

железных дорог и приказы уездного военно-революционного комитета 

уездного ревкома и др. (13 июля 1920 г. – 18 декабря 1920 г.), 342 арк.  

Фонд Р. 899. Чорноминська сільська рада Жмеринського повіту 

(1921). 

Оп. 1 
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97. Спр. 1. Приказы Ольгопольской уездной комиссии по борьбе з 

дизертирством, список сельськохозяйственных машин и орудий 

отобранных у бывших нетрудовых хозяйств (17 марта 1921 г. – 18 мая 

1921 г.), 37 арк. 

Фонд Р. 1143. Мазурівський сільський революційний комітет 

Брацлавського повіту (1921). 

Оп. 1 

98. Спр. 171. Отчеты и доклады окрисполкома (январь–ноябрь 1926 г.), 

335 арк.  

Фонд Р. 1196. Подільський губернський комендант (1918–1919). 

Оп. 1 

99. Спр. 4. Рапорта военному министерству УНР и донесений уездных 

комендантов о происходящих событиях и состоянии настроений 

населения, списки арестованных австро-венгерских оккупационных 

властей (28 марта – 30 мая 1918 г.), 362 арк.  

100. Спр. 22. Звернення Центральної Ради до населення (1918 р.), 43 арк. 

101. Спр. 29. Перечень законов и постановлений правительства УНР 

изданных с 24 декабря 1918 г. по июнь 1919 г., 2 арк. 

102. Спр. 31. Проекты приказов губернского коменданта на Подолии 

(2 июля – 27 июля 1918 г.), 36 арк. 

103. Спр. 32. Звіти генерального штабу гетьмана, доповіді повітових 

комендантів (1918 р.), 313 арк. 

104. Спр. 34. Телеграммы и сообщения уездных комендантов о настроении 

населения по уездам, контребуциях и репрессиях за революционные 

выступления и неповиновение распоряжениям местной гетьманской 

власти, австро-венгерских и румынских оккупационных войск (1918 г.), 

464 арк.  

Фонд Р. 2631. Сільська рада Ольгопільського повіту (1922–1923). 

Оп. 1 
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105. Спр. 1. Циркуляры, протоколы заседаний Тульчинского, 

Ольгопольского уездного исполкомов, Бершадского уездного военного 

комиссариата (2 января 1920 г. – 3 мая 1922 г.), 31 арк. 

Фонд Р. 2636. Вінницький староміський (1920–1921) 

Оп. 1 

106. Спр. 1. Вимогові відомості на заробітню плату співробітників 

сільревкому (15 вересня – 31 грудня 1920 р.), 6 арк. 

Фонд Р. 4093. Медведівська сільська рада Бердичівського повіту 

(1922). 

Оп. 1 

107. Спр. 1. Переписка сільради з волосним виконавчим комітетом (1922 р.), 

134 арк. 

Фонд Р. 4310. Піщанський сільський комітет бідноти (1919). 

Оп. 1 

108. Спр. 1. Постановления Подольского земотдела, приказы 

Ольгопольского военного коммисариата, протоколы собраний членов 

сельского комитета бедноты, списки арендаторов земли (6 апреля 

1919 г. – 19 ноября 1919 г.), 161 арк.  

Фонд Р. 4943. Гибалівський сільський революційний комітет 

Могилів-Подільського повіту (1920). 

Оп. 1 

109. Спр. 1. Циркуляры, приказы, переписка о подводах, посевах, убое скота 

и др. (14 июля 1920 г. – 3 ноября 1920 г.), 51 арк.  

 

Державний архів Житомирської області  

(Держархів Житомирської  області, м. Житомир) 

Фонд Р. 327. Виконавчий комітет Коростенської окружної ради 

робітничих селянських і червоноармійських депутатів (1923–1930, 

1935–1937). 

Оп. 1 
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110. Спр. 171. Отчеты и доклады окрисполкома (январь 1926 г. – ноябрь 

1926 г.), 335 арк.  

Фонд Р. 1983. Левківський волосний революційний комітет  

(1919–1921). 

Оп. 1 

111. Спр. 14. Циркуляри та накази губревкому, його відділів та 

Житомирського повітревкому (копії), протоколи загальних зборів 

громадян сіл Скоморохи та Соколова Гора (оригінали), доповідь голови 

волревкому про економічний стан волості (оригінал), листування з 

губревкомом, політбюро губчека та ін. (26 червня 1920 р. – 1 грудня 

1920 р.), 331 арк.  

 

Державний архів Одеської області  

(Держархів Одеської області, м. Одеса) 

Фонд Р. 233. Детский дом № 15 Одесского окружного отдела 

народного образования, г. Одесса (1926–1929). 

Оп. 1 

112. Спр. 15. Личные карточки и дела детей детского дома № 15 

(20 сентября 1926 г. – 20 ноября 1928 г.), 146 арк.  

Фонд. Р. 1917. Одесская окружная инспектура социального 

обеспечения (1923–1930). 

Оп. 1. 

113. Спр. 440. Протоколы съезда товариществ взаимопомощи, выписки из 

протоколов президиума ВУЦИК (28 июля 1928 г. – 7 сентября 1928 г.), 

187 арк. 

Фонд. Р. 2213. Исполком Александровского сельского совета 

депутатов трудящихся, с. Александровка, Овидиопольского 

района, Одесской области (1925–1964). 

Оп. 2 

114. Спр. 1. Виборчі матеріали (1927–1928 рр.), 72 арк.  
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Фонд. Р. 4603. Сельскохозяйственная артель (колхоз) “Червоний 

прикордонник”, с. Роксоланы (1930–1952). 

Оп. 1 

115. Спр. 4. Циркуляры колхоза (1933 г. – 22 августа 1934 г.), 174 арк. 

Фонд. Р. 5168. Августовский сельский комитет незаможних селян 

(сельКИС), с. Августовка исполкома Одесского городского совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921–1933). 

Оп. 1 

116. Спр. 8. Протоколи за 1926 р., 24 арк. 

 

Державний архів Сумської області 

(Держархів Сумської області, м. Суми) 

Фонд Р. 6. Виконавчий комітет Сумської міської ради народних 

депутатів (1918–1941 рр.). 

Оп. 3. 

117. Спр. 2. Личное дело Цуканова Георгия Яковлевича, лишеннного 

избирательных прав (20 мая 1930 г. – 13 декабря 1930 г.), 8 арк. 

Фонд Р. 39. Сумська окружна судово-земельна комісія (1920–

1929 рр.). 

 Оп. 1. 

118. Спр. 82. Гражданское дело по иску гр. Степановской Варвары 

Яковлевны к гр. Гузю Саве Григорьевичу о признании права на 

пользование канавой (6 мая 1921 г. – 2 ноября 1926 г.), 82 арк. 

Фонд Р. 592. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Третього 

вирішального року п’ятирічки, м. Суми (1932 р.). 

 Оп. 1. 

119. Спр. 3. Ведомости и заявления на выдачу зароботной платы 

колхозникам (20 марта 1932 г. – 27 декабря 1932 г.), 21 арк. 
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Фонд Р. 671. Виконавчий комітет Лебединської волосної ради 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, 

м. Лебедин (1920–1923 рр.). 

Оп. 1. 

120. Спр. 1. Журнал входящей секретной корреспонденции (6 января 1923 г. 

– 20 марта 1923 г.), 3 арк. 

 

Державний архів Харківської області 

(Держархів Харківської області, м. Харків) 

Фонд Р. 195. Харківська губернська комісія незаможних селян 

(ГубКНС, Губкомнезам), м. Харків (1920–1925). 

Оп. 1. 

121. Спр. 1. Протоколы губернской комиссии незаможных селян (8 марта – 

24 декабря 1923 г.), 99 арк. 

Фонд Р. 2762. Виконавчий комітет Балаклійської районної ради 

депутатів трудящих Харківської області (1923–1935). 

 Оп. 1. 

122. Спр. 82. Отчет Балаклеевского районного исполнительного комитета 

(28 марта – 1 октября 1926 г.), 26 арк. 

Фонд Р. 4672. Управління сільського господарства виконавчого 

комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих (1928–

1929, 1932–1933). 

 Оп. 1. 

123. Спр. 1. Первый пятилетний план по лесному хозяйству УССР 

(июнь 1931 г. – декабрь 1933 г.), 109 арк. 

Фонд Р. 5231. Статистичне управління Харківської області 

Центрального статистичного управління СРСР, м. Харків (1932–

1970 рр.). 

Оп. 1. 
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124. Спр. 1. Сводные по области заключительных отчетов по учету 

посевных площадей под урожай 1933 г., 2 арк. 

Оп. 2. 

125. Спр. 4. Статистические разработки отрывных талонов адресных 

листков о механическом движении населения Харьковской области за 

1933 г., 2 арк. 

 

Державний архів Хмельницької області  

(Держархів Хмельницької області, м. Хмельницький) 

Фонд 233. Подільська губернська земська управа (1903–1920). 

Оп. 1 

126. Спр. 575. Статистические сведения об урожае, сборе пшеницы, ржи, 

овса, сахарной и кормовой свеклы, трав и др. сельськохозяйственных 

культур. Климатические условия, стоимость уборки урожая одной 

десятины по уездам губернии за 1916 г. (29 сентября 1916 – 20 марта 

1917 г.), 81 арк. 

127. Спр. 2926. О проведении мероприятий по развитию сельсько-

хозяйственной кооперации (5 декабря 1913 г. – 23 декабря 1914 г.), 

11 арк. 

128. Спр. 2988. Дело о проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

поземельной переписи 1917 г. (1917 г.), 116 арк. 

129. Спр. 2989. Циркуляры министерства земледелия, губернатора 

переписка с ними и другими о мерах расширения посевных площадей, 

о снабжении хлебом армии, о запасах хлеба, о колличестве населения 

по переписи 1916 г. и др. (1918 г.), 217 арк. 

Фонд 319. Кам’янець-Подільська чоловіча гімназія (1836–1920). 

Оп. 1 

130. Спр. 574. Прошение служащих о допуске к экзаменам на первый 

классный чин, формулярные списки, экзаменационные листы, сведения 

о сдаче экзаменов (4 января 1895 г. – 25 сентября 1895 г.), 84 арк. 



370 
 

131. Спр. 595. Прошения о допуске к экзаменам на право поступления на 

военную службу вольноопределяющимся ІІ разряда, экзаменационные 

листы, свидетельства о сдаче экзаменов (9 марта 1896 г. – 28 марта 

1900 г.), 79 арк. 

132. Спр. 705. Прошение о допуске к экзаменам на звание аптекарского 

ученика, экзаменационные листы, свидетельства о сдаче экзаменов 

(11 ноября 1900 г. – 27 сентября 1901 г.), 239 арк. 

Фонд 789. Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного 

суду по Летичівській судово-слідчій дільниці (1902–1909). 

Оп. 1 

133. Спр. 20. Циркуляр (копия) Министерства Юстиции о порядке 

рассмотрения дел о забастовках и стачках, протокол (копия) совещания 

под председательством губернатора о крестьянских волнениях в 

губернии и по другим вопросам (7 января–13 декабря 1905 г.), 129 арк. 

134. Спр. 34. Циркуляры (копии) Министерства Юстиции о порядке 

рассмотрения дел о бывших членах Государственной Думы 2-го 

созыва, о мерах борьбы с революционными партиями, переписка с 

прокурором о производстве дознаний, о личном составе и документы 

по другим вопросам (4 января–11 декабря 1907 г.), 29 арк.  

Фонд 791. Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного 

суду по 2-й Літинській судово-слідчій дільниці, м. Літин, 

Подільської губернії (1906–1907). 

Оп.1 

135. Спр. 4. Постановления уезного исправника, переписка с прокурором 

окружного суда, становыми приставами о производстве дознаний о 

крестьянских волнениях в селах Литинского уезда, о лицах 

содержащихся под стражей (15 июля – 28 декабря 1907 г.), 70 арк. 

Фонд П. 3. Кам’янецький окружний комітет КП(б)У (1923–1930). 

Оп. 1 
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136. Спр. 277. Протоколы закрытых заседаний бюро окружкома КП(б)У и 

материалы к ним (07.01.1929 г. – 31.12.1929 г.), 85 арк. 

137. Спр. 287. Специальные доклады и сводки органов ГПУ, суда и 

прокуратуры о политическом состоянии села и по другим специальным 

вопросам (18.06.1929 –23.12.1929), 118 арк. 

Фонд П. 12. Кам’янець-Подільський районний комітет КПУ (1927–

1941). 

 Оп. 1. 

138. Спр. 46 Доклад уполномоченого Наркомата рабоче-крестьянской 

инспекции об итогах чистки совапарата по Каменец-Подольскому 

району. Политинформации начальника городской и районной милиции 

о политико-моральном состоянии личного состава (02.01.1932 г.–

26.12.1935 г.), 35 арк. 

Фонд П. 31. Аннопільський (Ганнопільський) районний комітет 

КПУ (1923–1931). 

Оп. 1 

139. Спр. 30. Протоколы сельских собраний женщин (1924–1925 гг.), 

144 арк. 

140. Спр. 35. Директивы окружкома КП(б)У и протоколы совещаний 

секретарей ячеек КП(б)У (1925 г.), 86 арк. 

141. Спр. 40. Отчеты советских и общественных организаций района об их 

деятельности (1 октября 1925 г. – 2 декабря 1926 г.), 69 арк. 

142. Спр. 45. Закриті листи ЦК КП(б)У, листування з партійними та 

радянськими організаціями (12 січня 1926 г. – 3 січня 1927 г.), 217 арк. 

143. Спр. 51. Доповідна записка окружкому КП(б)У про стан і роботу 

Ганнопільського райкому, звіти райкому та матеріали до звіту 

(грудень 1926 р. – листопад 1927 р.), 183 арк. 

144. Спр. 93. Протоколи жіночих зборів, листування (травень 1927 р. – 

грудень 1928 р.), 182 арк. 
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145. Спр. 97. Звіти та інформація для окружкому КП(б)У про роботу 

районного парткому (16.01.1928–03.09.1928 р.), 36 арк.  

Фонд П. 166. Летичівський районний комітет КПУ (1924–1941). 

Оп. 1 

146. Спр. 91. Інформація уповноважених райкому КП(б)У про роботу на 

селі (05.04.1933 р. – 16.11.1933 р.), 93 арк.  

Фонд П. 187. Меджибізький районний комітет КПУ (1926–1941). 

Оп. 1 

147. Спр. 78. Спецповідомлення районного відділення ДПУ (28.01.1932 р. –

30.12.1933 р.), 147 арк. 

Фонд П. 323. Хмельницький (Проскурівський) районний 

комітет КПУ (1924–1941). 

Оп. 1 

148. Спр. 63. Протоколи загальних партзборів міської партійної організації 

м. Проскурова (15.02.1932 р. – 11.12.1932 р.), 59 aрк. 

149. Cпр. 68. Постанови ЦК і обкому КП(б)У (02.01.1933 р. – 29.03.1933 р.), 

182 арк. 

Фонд П. 364. Славутський міський комітет КПУ (1921–1941). 

Оп. 1 

150. Спр. 91. Отчеты ячеек КП(б)У об их роботе (1925 г.), 224 арк. 

151. Спр. 323. Директивы ЦК ВП(б)У и ЦК КП(б)У (1932 г.), 225 арк. 

152. Спр. 330. Оперативные сообщения органов ГПУ, милиции и воинских 

частей по специальным вопросам (01.1932 г. – 09.1933 г.), 109 арк. 

153. Спр. 363. Специальное сообщение райкома КП(б)У и погранотряда о 

продовольственных затруднениях в Славутском районе и другие 

секретные материалы (04.1933 г. – 10.1933 г.), 31 арк. 

Фонд П. 401. Солобковецький районний комітет КПУ (1924–1941). 

Оп. 1 

154. Спр. 80. Информации в обком КП(б)У о политической и хозяйственной 

жизни района (10.12.1932 р. – 05.04.1933 р.), 66 арк. 
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Фонд П. 433. Чемеровецький районний комітет КПУ (1923–1938). 

Оп.1 

155. Спр. 120. Спецсообщения райотдела и пограничной комендатуры ГПУ 

и другие информационные материалы о политическом и хозяйственном 

состоянии района (02.05.1932 г. – 07.10.1933 г.), 65 арк. 

Фонд П. 458 Шепетівський окружний комітет КП(б)У (1922–1930). 

Оп.1 

156. Спр. 324. Информации в ЦК КП(б)У о политическом положении в 

связи с массовыми крестьянскими выступлениями, сведения о ходе 

коллективизации и о фактах искривления генеральной линии партии 

(01.01.1930 г. – 19.06.1930 г.), 244 арк. 

Фонд П. 478 Ярмолинецький районний комітет КПУ (1923–1941). 

Оп. 1 

157. Спр. 3. Протокол №76 заседания бюро райкома КП(б)У, директивы 

райкома КП(б)У партийным ячейкам (25.01.1925 г. – 30.12.1925 г.), 

33 арк. 

158. Спр. 5. Протоколы совещаний коммунистов, прикрепленных к селам. 

Выписки из протоколов и циркулярные письма ячейки (07.02.1926 г. – 

18.11.1926 г.), 39 арк. 

159. Спр. 11. Протоколы райпартконференций, районных партийных 

собраний и заседаний паркома КП(б)У, планы роботы райпарткома 

(12.01.1927 г. – 24.12.1927 г.), 222 арк. 

160. Спр. 16. Протоколы заседаний парттройки по проведению посевной 

кампании, совещаний секретарей ячеек и прикрепленных к селам, 

директивные письма партийным ячейкам, направленные ОПК 

комунистов в район, материалы к персональным делам коммунистов 

(19.02.1928 г. – 26.12.1928 г.), 60 арк. 

161. Спр. 17. Справки, информации уполномоченных райкома КП(б)У о 

проведении политических и хозяйственных кампаний в селах района 

(20.01.1928 г. – 24.12.1928 г.), 51 арк. 
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162. Спр. 21. Протоколы районного партийного собрания (22.03.1929 г. –

20.12.1929 г.), 57 арк. 

163. Спр. 22. Директивы, письма Проскуровского комитета КП(б)У, письмо 

ЦК КП(б)У “О весенней посевной кампании и очередных практических 

задачах в коллективизации”, директивы и письма райкома КП(б)У 

партийным ячейкам (08.01. – 31.12.1929 г.), 33 арк. 

164. Спр. 40. Постановления ЦК КП(б)У (1931 г.), 214 арк. 

165. Спр. 55. Пояснительная записка и материалы Первомайского 

рудоуправления по обследованию фосфоритных рудников Подолии 

комиссией ЦК КП(б)У и ведомости состояния коллективизации в 

районе (01.01. – 01.06.1931 г.), 77 арк. 

166. Спр. 57. Информационные сведения и отчеты о коллективизации и 

проведении хозяйственных работ (01.01. – 31.12.1931 г.), 35 арк. 

167. Спр. 66. Постановление Винницкого обкома КП(б)У (1932 г.), 166 арк.  

168. Спр. 282. Доминський Лука Иванович (1931 г.), 8 арк. 

169. Спр. 284. Дударь Никофор Филимонович (1930 г.), 5 арк. 

170. Спр. 288. Зайцев Дмитрий Петрович (1932 г.), 10 арк. 

171. Спр. 290. Захарчук Захарий Андреевич (1931 г.), 6 арк. 

172. Спр. 291. Зелинский Григорий Федорович (1931 г.), 6 арк. 

173. Спр. 293. Зинченко Ксенофон Андреевич (1931 г.), 7 арк. 

Фонд Р. 5. Інспектура народної освіти виконкому Кам’янецької 

окружної ради (1922–1930).  

Оп. 1 

174. Спр. 55. Справка о состоянии социального воспитания в округе, 

статистические сведения о переписи детского населения по округу 

(1925–1926 рр.), 226 арк. 

Фонд Р. 269. Начальник військової міліції Проскурівського повіту 

(1917– 1918). 

Оп. 1  
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175. Спр. 1. Тебовательные ведомости на получение зарплаты сотрудниками 

милиции, на хозяйстенные доходы, списки военных милиционеров и 

др. (1917–1918 гг.), 54 арк. 

Фонд. Р. 337. Виконком Кам’янецької окружної ради (1922–1930). 

Оп. 1 

176. Спр. 42. Материалы к протоколу № 58 заседания президиума 

окрисполкома от 04.10.1923 г., 35 арк. 

177. Спр. 46. Материалы к протоколу № 63 заседания президиума 

окрисполкома от 09.11.1923 г., 23 арк. 

178. Спр. 87. Переписка с учреждениями уезда, отделами исполкома об 

определении полосы городских земель г. Новой Ушицы и Каменец-

Подольского и порядке ими пользования, об утверждении штатов 

окружных учреждений; их штаты; отче о состоянии коллективных и 

коммунальных хазяйств на 01.05.1923 г. по другим вопросам (2 января 

1923 г. – 22 декабря 1923 г.), 1067 арк. 

179. Спр. 91. Протоколы заседаний сельсоветов и собраний граждан 

районов округа (6 апреля 1923 г. – 20 июня 1923 г.), 539 арк. 

180. Спр. 100. Протоколы заседаний президиума Жванецкого райисполкома, 

протоколы собраний граждан сел района (14 апреля 1923 г. –8 августа 

1923 г.), 242 арк. 

181. Спр. 130. Протоколы конференций и собраний членов КНС Рыхлицкой 

волости, ведомость о состоянии комитетов волости (27 февраля 1923 г. 

– 24 марта 1923 г.), 28 арк. 

182. Спр. 131. Протокол волостной конференции председателей сельсоветов 

Стругской волости, заседаний президиума пленумов волисполкома 

(26 февраля 1923 г. – 18 апреля 1923 г.), 22 арк. 

183. Спр. 210. Отчеты о деятельности административно-следственного 

стола отдела управления окрисполкома. Списки сотрудников (1 января 

1923 г. – 21 января 1924 г.), 65 арк.  
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184. Спр. 437. Циркуляры, протоколы заседаний Всеукраинского 

центрального исполкома СНК и НВД (4 августа 1926 г. – 30 декабря 

1926 г.), 490 арк. 

Фонд Р. 924. Планова комісія виконкому Кам’янецької окружної 

ради (1923–1930).  

Оп.1 

185. Спр. 83. Постановления, циркуляры и виписки из протоколов РНК, 

Наркомторга УССР, краткие итоги хлебозаготовок (06.01.1927 г. – 

25.07.1927 г), 426 арк. 

186. Спр. 104. Циркуляры Наркомторга, протоколы заседаний плановой 

комиссии (03.01.1927 г. – 24.09.1927 г.) 

187. Спр. 137. Доклад о движении розничных цен в округе за период с 

01.09.1926 г. по 01.01.1927 г., ведомость о ценах и поступлении 

дефицитных товаров по округе (01.09.1926 г. – 01.01.1927 г.). 

188. Спр. 172. Тезисы о работе окрисполкома с 01.10.1926 г. по 

01.04.1928 г., 35 арк. 

Фонд Р. 927. Плановий відділ виконкому Проскурівської окружної 

ради (1924–1928).  

Оп. 1 

189. Спр. 5. Выписки из протоколов заседаний Совнаркома УСРР о 

выполнении местного бюджета Украины за 1926–1927 гг. и о местном 

бюджете Украины на 1927–1928 гг., 137 арк. 

Фонд Р. 1042. Виконком Дунаєвецької районної ради (1923–1936). 

Оп. 1 

190. Спр. 94. Накази по райвиконкому, заяви співробітників райвиконкому 

про надання відпустки, про звільнення з посади та інші документи 

(1 січня – 6 грудня 1932 р.), 69 арк. 

191. Спр. 95. Протоколи засідань Зеленецької сільради за 1932 р. (січень – 

жовтень 1932 р.), 12 арк. 
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Фонд Р. 1061. Славутська районна робітничо-селянська інспекція 

(1929–1934). 

Оп. 1 

192. Спр. 80. Заявления граждан с. Янушевки по вопросу возвращения 

конфискованного имущества занеуплату налогов (1932 р.), 40 арк. 

193. Спр. 83. Различные жалобы и заявления граждан (1932 р.), 225 арк. 

Фонд Р. 1160. Виконком Хмельницької (Проскурівської) районної 

ради (1925–1935). 

Оп. 1. 

194. Спр. 1. Протоколи загальних зборів членів релігійніх громад сіл 

району, заяви на дозвіл проведення релігійних обрядів (9 січня 1928 р. 

– 10 травня 1929 р.), 197 арк. 

Оп. 2 

195. Спр. 7. Списки сільрад та населених пунктів району станом на 

1 березня 1934 р., 485 арк. 

Фонд Р. 1250. Виконком Кам’янець–Подільської районної ради 

(1923–1934).  

Оп. 1 

196. Спр. 2395. Постанови, протоколи засідань облвиконкому (4 березня 

1932 р. – 19 січня 1933 р.), 101 арк. 

197. Спр. 2382. Протоколи загальних зборів та засідань Жванецької сільради 

(26 лютого 1931 р. – 23 січня 1932 р.), 91 арк. 

Фонд Р. 2508. Виконком Юринецької волосної ради (1920–1921). 

Оп. 1  

198. Спр. 4. Приказы Проскуровской уездной рабочее-крестьянской 

советской милиции, 152 арк. 

199. Спр. 5. Постановления и резолюции 4го  съезда Советов 

Проскуровского уезда (1920–1922 гг.), 69 арк.  

200. Спр. 7. Инструкции по выборам в Советы (1920–1921 гг.), 65 арк. 
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201. Спр. 8. Приказы Юренецького Волосного Революционного Комитета 

(1920 р.), 16 арк. 

Фонд Р. 2651. Лянцкорунський сільський комітет взаємодопомоги 

(1924–1928). 

Оп. 1  

202. Спр. 2. Циркулярные распоряжения районного комитета сельских 

товариществ взаимопомощи, виписки из протоколов (17 мая – 

24 августа 1927 г.), 7 арк.  

Фонд Р. 2678. Комітет бідноти 1-го району м. Кам’янця-

Подільського (1922–1923). 

Оп. 1 

203. Спр. 3. Протоколы заседаний правления комитета бедноты 1-го района 

(16 декабря 1922 г. – 3 мая 1923 г.), 5 арк. 

Фонд Р. 3010. Подільська губернська земельна управа (1919) 

Оп. 1 

204. Спр. 1. Ведомости о колличестве населения и землепользования по 

волостям губернии (1918–1920 гг.), 109 арк. 

Фонд Р. 3025. Кам’янецька повітова земельна управа (1919) 

Оп. 1 

205. Спр. 1. Законы, распоряжения, инструкции Директории Украинской 

Народной Республики – о земле, лесах. План проведения земельной 

реформы (8 января 1919 г. – 13 августа 1919 г.), 115 арк. 

Фонд Р. 3283 Лянцкорунський сільський комітет незаможних 

селян (1924–1927). 

Оп. 1 

206. Спр. 1. Обіжники, директиви, вказівки й витяги з протоколів КНС про 

проведення землевпорядкування, допомогу незаможним селянам, 

охорону здоров’я та ін. (1924 р.), 82 арк. 

207. Спр. 3. Протоколи загальних зборів членів сільського комітету 

незаможних селян (1924 р.), 12 арк. 
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Фонд Р. 3284. Чорноострівський сільський комітет незаможних 

селян (1923). 

Оп. 1 

208. Спр. 1. Протоколи засідань КНС (1923 р.), 79 арк. 

 

Государственный архив Российской Федерации  

(Российская Федерация, г. Москва) 

Фонд Р. 5446. Совет Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) – 

Совет Министров СССР (СМ СССР) (1923–1991). 

Оп. 14а 

209. Д. 245. Об организации трудовых поселений ОГПУ (март–

декабрь 1933 г.), 100 л. 

Оп. 15а 

210. Д. 1073. Разная переписка о судебных организациях (март–

декабрь 1934 г.), 200 л. 

Оп. 82 

211. Д. 26. Переписка по вопросам Наркомата путей сообщения за 1934 год 

(01.02.1933–31.12.1934 г.), 175 л. 

Фонд Р. 5462. Центральные комитеты профессиональных союзов 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

(Объединенный фонд). 

Оп. 1 

212.  Д. 1. Доклады и тезисы докладов на 1-ом Всероссийском съезде по 

внешкольному образованию (1919), 11 л. 

Оп. 5 

213.  Д. 1. Выдержки из речи В. И. Ленина на I-ом Всероссийском съезде по 

просвещению от 25 августа 1918 г., на Всероссийском съезде 

роботников просвещения и социалистической культуры 1 августа 

1919 г., 2-ом Всеросийском совещании ответственных организаторов 

по работе в деревне от июня 1920 г.; совещании и 2-ом Всеросийском 
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съезде политработников от 3 ноября 1920 г. и 17 октября 1921 г., и 

странички из дневника 1923 г. и по другим вопросам, 11 л. 

Оп. 8 

214.  Д. 5. Протоколы заседаний Президиума ЦК Союза с 7 января – 24 июня. 

Подлинники (1926 г.), 266 л.  

215.  Д. 101. Протоколы, докладные записки, сведения и переписка о 

пересмотре тарифных ставок (1926 г.), 117 л. 

Оп. 12 

216.  Д. 1. Постановления ВЦСПС и ЦК союза рапброс, сведения местных 

профорганизаций о мобилизации комсомольцев на профсоюзную 

роботу в счет 5 000 (1930 г.), 38 л. 

217.  Д. 4. Стенограмма речи т. Бубнова и т. Вышинского на Всесоюзном 

ректорском совещании (8–9 января 1930 г.), 81 л. 

Оп. 13 

218.  Д. 122. Стенограммы Всесоюзного совещания по национальным 

педагогическим кадрам (26–30 мая 1931 г.), 261 л. 

Фонд Р. 9414. Главное управление мест заключения (ГУМЗ) 

Министерство внутренних дел СССР (1930–1960). 

Оп. 1 

219.  Д. 1154. Сводные месячные сведения о численности и составе 

заключенных в исправительно-трудовых колониях НКВД (январь–

декабрь 1940 г.), 98 л. 

 

Российский Государственный архив экономики  

(Российская Федерация, г. Москва) 

Фонд 219. Личный фонд С. Г. Струмилина (№ 254) (1909–1973). 

Оп. 1 

220.  Д. 64. Протокол заседания комиссии СНК СССР по тяжести обложения, 

о результатах проверки исчесления численности населения комиссии 

ЦСУ с участием Ларина и С. Г. Струмилина (1927 г.), 11 л. 
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221.  Д. 85. Тезисы доклада С. Г. Струмилина “Проблема регулирования 

зароботной платы в России”. Машинопись. Рукопись (1932 г.), 7 л. 

222.  Д. 167. Статья “Расслоение советской деревни по налоговым данным 

1926/27 г.” опубликовано в журнале “Плановое хозяйство” № 3 за 1928 

г. Машинопись. Рукопись (1928 г.), 130 л. 

223.  Д. 169. Струмилин С. Г. Работа “Социальные проблемы 1928/29–

1932/33” с предисловием Г. М. Крыжижановского. Брошюра с 

рукописной таблицей С. Г. Струмилина (1929 г.), 32 л. 

Фонд 766. Личный фонд Н. П. Макарова (№ 169) (1886–1990).  

Оп.1 

224.  Д. 2. Статья “Реализация плана как проблема планирования”. Очерки по 

теории внедрения плана в социалистическое сельское хозяйство 

(13.12.1946 г. – 30.01.1947 г.), 48 л. 

225.  Д. 3. Проф. Н. Макаров о коммунистическом отношении к труду, 34 л. 

Фонд 1562. Центральное статистическое управление (ЦСУ) при 

Совете Министров СССР (1918–1987). 

Оп. 329 

226.  Д. 131. Докладные записки Центрального Управления Народно-

хозяйственного Учета Госплана СССР в КПК ЦВК ВКП(б) и СНК 

СССР о конъюктурном обзоре движения населения СССР за 1930–

1934 гг., 1936–1937 гг. (1937 г.), 64 л. 

227.  Д. 142. Данные ЦУНХУ о Всесоюзной переписи населения 1937 г. 

(контингенты НКО и НКВД) (20 января 1937 г.), 60 л. 

228.  Д. 143. Материалы по предварительным итогам переписи населения 

1936–1937 гг. (8 марта 1936 г. – 17 апреля 1937 г.), 158 л. 

Фонд 7486. Народный комиссариат земледелия СССР (Наркомзем 

СССР) (1929–1946). 

Оп. 37 

229.  Д. 40. Материалы комиссии ЦК ВКП(б) по районам сплошной 

коллективизации (проекты постановлений Политбюро ЦК ВКП(б) и 
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комиссии ЦК ВКП(б) по районам сплошной коллективизации, о плане 

коллективизации и мерах помощи со стороны государства колхозному 

строительству о построении органов управления и системы 

общественных и хозяйственных организаций в районах сплошной 

коллективизации и по другим вопросам, 234 л. 

230.  Д. 61. Сводки информационного отдела ОГПУ о ходе колхозного 

строительства в союзных и автономных республиках, о случаях 

массовой распродажи и убоя скота, о реализации 3го Государственного 

займа индустриализации (декабрь 1929 г.  – январь 1930 г.), 137 л. 

231.  Д. 102. Информационные сводки отдела печати и информации 

Совнаркома и СТО СССР, редакции газет “Правда” и “Крестьянская 
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наук України, 1992. – 700 с. 



384 
 

245. Голод 1932–1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. / 
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254. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
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“Реабілітовані історією”, 2010. – 368 с. 

266. Українська Центральна Рада: документи і матеріали : У 2 т. / Нац. акад. 
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наук України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1996. – Т. 2 : 
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Додаток А 
 
 

Динаміка чисельності населення України у 1890–1920 рр. 
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Динаміка чисельності сільського населення України у 1897–1937 рр. 

(авторські розрахунки) 
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Джерело: ЦДАВО України, ф. 27, оп. 3, спр. 863, арк. 4; Природний рух населення 
України в 1924 році з оглядом природного руху населення перед світовою війною // 
Статистика України. Серія І: Демографія. – Т. ІV. – Вип. 3. – Х., 1927. – С. ХІІІ; ХХІ–
ХХІІ; Народное хозяйство Украины в 1921/22 году. – С. 1; 15; Лібанова Е. Оцінка 
демографічних втрат України в наслідок голодомору 1932–1933 рр. / Е. Лібанова // 
Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка. 
Матеріали міжнародної наук. конф. Київ, 25–26 вересня 2008 р. – К. : Видавничий дім 
“Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 266–278. 
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Додаток Б 
 

Населення України відповідно до перепису 1920 р.   
(відносні показники) 

 
№ 

показника 
Губернія Територія  

в кв. 
верствах 

Сільського 
населення  

в тис. 

Приходиться 
осіб на 1 кв. 

верству 
1 Волинська 30282 1549,1 51,2 
2 Донецька 54259 2086,9 38,5 
3 Катеринославська 32267 1411,9 43,8 
4 Запорізька 28143 1216,1 43,2 
5 Київська 42048 2699,5 64,2 
6 Кременчуцька 24757 1542,3 62,3 
7 Миколаївська 32983 1076,9 32,6 
8 Одеська 32898 1403,6 42,7 
9 Подільська 30097 2390,2 79,4 
10 Полтавська 30438 2030,8 66,7 
11 Харківська 37039 2005,4 54,1 
12 Чернігівська 32841 1586,1 48,3 
 Разом 408052 20998,8 51,5 

 

 
Джерело: Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного 

руху населення перед світовою війною // Статистика України. Серія І: Демографія. – Т. ІV. 
– Вип. 3. – Х., 1927. – С. ХІІІ; ХХІ–ХХІІ; Народное хозяйство Украины в 1921/22 году. – 
С. 1–2; 15; ЦДАВО України, ф. 27, оп. 3, спр. 863, арк. 4. 

 
 
 

 
 

№ 
показника 

Губернія 
 

Чоловіки 
(у тис.) 

Жінки 
(у тис.) 

 

Разом 
(у тис.) 

 
1 Волинська 738,3 978,7 1717,0 
2 Донецька 1262,0 1401,4 2663,4 
3 Катеринославська 811,3 905,6 1716,9 
4 Запорізька 666,1 713,0 1379,1 
5 Київська 1689,2 1909,1 3598,3 
6 Кременчуцька 876,0 919,2 1795,2 
7 Миколаївська 669,2 750,0 1419,2 
8 Одеська 942,5 1068,6 2011,1 
9 Подільська 1314,6 1448,8 2763,4 
10 Полтавська 1076,4 1184,3 2260,7 
11 Харківська 1169,1 1309,8 2478,9 
12 Чернігівська 858,1 983,7 1841,8 
 Разом 12072,8 13572,2 25645,0 
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Додаток В 
 

Показники розшарування села в СРСР у 1926/1927 господарському році 
 

 
 

Республіки 

Населення Оподатковуваний дохід у карбованцях на особу 
Усього в 
тис. осіб 

У % підсумку 

Бідняки 
Середня

ки 
Заможні Бідняки Середняки Заможні 

У 
середньому 

УСРР 24,062 21,0 73,6 5,4 26,36 36,10 117,00 53,27 
БСРР 4,234 46,4 52,5 1,1 29,97 50,82 128,21 42,03 
РСФРР 84,228 30,4 66,6 3,0 25,30 50,80 124,75 45,30 
Узб. СРР 3,100 37,9 60,7 1,4 21,20 51,55 100,00 40,70 
Турк. СРР 702 38,2 59,8 2,0 23,70 54,40 143,00 42,30 
ЗСФРР 4,502 57,7 40,8 1,5 18,05 47,25 97,38 31,11 
Усього по 
СРСР 

120,828 30,3 66,4 3,3 25,10 52,02 122,00 46,10 

Зокрема:         
а) у 
землеробсь- 
ких районах 

117875 29,1 67,6 3,3 25,45 52,03 121,25 46,50 

б) у 
скотарських 
районах 

2953 80,0 17,3 2,7 19,34 51,10 144,80 28,40 
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Джерело: РГАЭ, ф. 219, оп. 1, д. 167, л. 29; 44; Сельское хозяйство Союза ССР в 1926–1927 году 
(по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу). – С. LХХХV– LХХХVІІ. 
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Додаток Г 
 

Активність виборців (у %) 
(суб’єктивні показники) 

 
 
 

Союзні 
республіки 

 

Сільська місцевість  
 

1926 р. 1927 р. 1929 р. Приріст 
1926–1927 1927–1929 

 
РСФРР 47,5 47,4 60,7 - 0,1 +13,3 
УСРР 54,0 51,6 64,6 - 2,4 +13,0 
БСРР 46,5 46,4 58,8 - 0,1 +12,4 
ЗСФРР 53,1 54,0 69,1 - 0,9 +15,1 
Турк. СРР 34,8 40,0 70,9 +5,2 +30,9 
Узб. СРР 45,8 46,3 60,3 +0,5 +14,0 

 
 

 

Кількість виборчих дільниць у сільській місцевості СРСР 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело: Перевибори рад України та Молдавської АСРР в 1925–1926 р. // 

Статистика України. – № 91. – Т. 1. – Вып. 2. – Х., 1926. – С. VІІ; Х–ХІ; Выборы в Советы 
и состав органов власти в СРСР в 1927 г. – М. : Из-во “Власть Советов” при Президиуме 
ВЦИК, 1928. – С. 7–96; Выборы в Советы и состав органов власти в СССР в 1929 г. – М. : 
Из-во “Власть Советов” при Президиуме ВЦИК, 1929. – С. 36–37. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Республіки 1927 р. На одну 
сільраду 

 

1929 р. На одну 
сільраду 

РСФРР 207270 4 275367 5 
УСРР 23610 3 33977 4 
БСРР 9191 5 10044 7 

ЗСФРР 4999 2 8898 4 
Турк. СРР 687 2 1539 4 
Узб. СРР 2066 1,5 4585 3 
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Додаток Д 
 

Громадяни, позбавлені виборчих прав у 1927 році 
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Громадяни, позбавлені виборчих прав у 1929 році 
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Джерело: Выборы в Советы и состав органов власти в СРСР в 1927 г. – М. : Из-во “Власть Советов” 
при Президиуме ВЦИК, 1928. – С. 9–13; Выборы в Советы и состав органов власти в СССР в 1929 г. – М. : 
Из-во “Власть Советов” при Президиуме ВЦИК, 1929. – С. 9; 11. 
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Додаток Е 
 

Категорії позбавленців в СРСР та УСРР (1927–1929 рр.) 
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Джерело: Выборы в Советы и состав органов власти в СРСР в 1927 г. – М. : Из-во “Власть Советов” 

при Президиуме ВЦИК, 1928. – С. 9–13; Выборы в Советы и состав органов власти в СССР в 1929 г. – М. : 
Из-во “Власть Советов” при Президиуме ВЦИК, 1929. – С. 9; 11; 39. 
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Додаток Ж 
 

Розподіл селян, обраних до сільрад відповідно до розміру 

сільгоспподатку станом на 1927 р. (у %) 

 

Республіки Звільнені від 
податку 

Сплачуючи за їдця 

До 1 крб. 1-2 крб. 2-5 крб. 5-10 крб. Понад 10 крб. 
 

РСФРР 16,1 15,8 24,1 25,1 11,8 7,1 

УСРР 10,4 20,8 20,5 23,0 13,7 11,6 

БСРР 22,8 16,0 24,8 21,2 10,2 5,0 

ЗСФРР 44,9 20,9 14,6 11,3 5,3 3,0 

Турк. СРР 35,3 16,7 13,9 13,7 14,6 5,8 

 

 

Розподіл селян, обраних до волосних і районних з’їздів, відповідно 

до розміру сільгоспподатку станом на 1927 р. (у %) 

 

Республіки Звільнені від 
податку 

Сплачуючи за їдця 

До 1 крб. 1-2 крб. 2-5 крб. 5-10 крб. Понад 10 крб. 
 

РСФРР 18,1 16,1 24,5 25,3 11,0 5,0 

УСРР 13,8 21,5 19,6 21,8 12,7 0,6 

БСРР 26,6 16,5 25,3 19,3 8,8 3,5 

Турк. СРР 34,9 21,5 14,3 12,8 9,6 16,9 

 

 

 

Джерело: Выборы в Советы и состав органов власти в СРСР в 1927 г. – М. : Из-во “Власть 
Советов” при Президиуме ВЦИК, 1928. – С. 13; 17.  
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Додаток З 
 

Розподіл членів волосних і районних виконкомів відповідно до 

соціального розшарування (дані у %) 

 

Республіки СРСР 
 

Селяни Робітники Кустарі і 
ремісники 

Службовці Червоноармій
ці 

Інші 

РСФРР 
Волвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
Райвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

71,0 
71,6 

 
58,7 
60,4 

 
 

7,3 
5,5 

 
12,9 
9,6 

 
 

0,4 
0,9 

 
0,6 
0,8 

 
 

20,9 
22,0 

 
26,8 
29,2 

 
 

0,4 
- 
 

0,7 
- 

 
 

0,0 
- 
 

0,3 
- 

ЗСФРР 
Волвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

56,6 
55,1 

 
 

7,2 
3,6 

 
 

1,1 
0,5 

 
 

33,8 
40,3 

 
 

1,2 
- 

 
 

0,1 
0,5 

УСРР 
Райвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

55,4 
47,1 

 
 

13,6 
9,5 

 
 

0,7 
1,0 

 
 

29,3 
41,2 

 
 

0,9 
- 

 
 

0,1 
1,2 

БСРР  
Райвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

45,2 
40,6 

 
 

13,1 
11,0 

 
 

2,9 
3.2 

 
 

37,1 
45,2 

 
 

1,7 
- 

 
 
- 
- 

Турк. СРР 
Райвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

56,5 
41,6 

 
 

14,7 
7,2 

 
 

0,6 
- 

 
 

20,0 
47,2 

 
 

7,1 
4,0 

 
 

1,1 
- 

Узб. СРР 
Райвиконком 
1927 р. 
1926 р. 
 

 
 

50,6 
63,1 

 
 

17,3 
25,5 

 
 

0,8 
1,6 

 
 

23,6 
9,8 

 
 

0,7 
- 

 
 

7,0 
- 

 

Джерело: Выборы в Советы и состав органов власти в СРСР в 1927 г. – С. 13; 17; 19. 
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Додаток И 
 

Динаміка поголів’я худоби в колгоспних та одноосібних  
господарствах УСРР 

(суб’єктивні показники) 
 

№ Назва Роки 
1923 р. 1924 р. 1925 р. 1926 р. 1927 р. 

1. Поголів’я худоби в колгоспах  та одноосібних господарствах 
 

1.1 Коні 3760,8 тис. 3952,3 тис. 4123,9 тис. 4578,0 тис. 5005,7 тис. 
1.2 Велика рогата  худоба 

(воли, корови)* 
7333,0 тис. 8244,6 тис. 8125,2 тис. 8289,3 тис. 8299,6 тис. 

1.3 Свині 2360,2 тис. 4244,6 тис. 3695,2 тис. 3625,0  4369,0 тис. 
2. Поголів’я худоби в колгоспах 

 
2.1 Коні 16,4 тис. 20,5 тис. 25,7 тис. 17,8 тис. 17,6 тис. 
2.2 Велика рогата  худоба 

(воли, корови) 
21,2 тис. 22,2 тис. 28,6 тис. 22,4 тис. 21,3 тис. 

2.3 Свині 20,8 тис. 23,0 тис. 26,7 тис. 21,5 тис. 26,6 тис. 
*До 1927 р. переважно обраховували робочих волів. 

 

 
Забезпечення худобою в окремих республіках СРСР  

(1926/1927 г. р. в середньому на 1 господарство) 
 

 
Назва республіки 

Велика рогата і робоча худоба 

Бідняки Середняки Заможні 
В середньому 

 

УСРР 0,64 1,71 2,52 1,54 

ЗСФРР 1,47 4,04 8,54 2,63 

Всього СРСР 1,32 2,56 4,34 2,20 

 
 
 

Джерело:   РГАЭ, ф. 219, оп. 1, д. 167, л. 14; 16; 31–33; Підсумки перепису худоби 
на перше січня 1935 року в УСРР. – К. Держ. вид-во Народне господарство та облік, 1935. 
– С. 24–35. 
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Додаток К 
 

Розподіл земель (на господарство) в УСРР в 1923–1924 рр. 
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Забезпечення посівною площею в УСРР, СРСР 

 (1926/27 г. р. в середньому на 1 господарство) 
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Поділ господарств відповідно до землезабезпечення на 1 їдця1  

в % станом на 1926/27 г. р. (середні показники) 
 

28%

45%

21%

6%

менше 0,75 дес.

від 0,75 до 1,5 дес.

від 1,5 до 2,5 дес.

більше 2,5 дес.

 
Джерело: РГАЭ, ф. 219, оп. 1, д. 167, л. 14; 16; 31–33; Сельское хозяйство 

Украины. – Х. : Издательский отдел НКЗ, 1923. – С. 26; 112–113; Сельское хозяйство 
Союза ССР в 1926–1927 году (по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу). – 
М. : Гос. фин. из-во Союза С.С.Р., 1929. – С. СLІV–СLV; СLVІІІ; LХХХІV.   

                                                           
1 Їдець – особа як одиниця при розподілі, при витрачанні харчових продуктів 
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Додаток Л 
Кількість колгоспів у СРСР, УСРР (1924–1926 рр.) та порівняльний 

аналіз колективних господарств 
 

6220

6718

7000

4269

5454

5300

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

1924

1925

1926

СРСР (без УСРР)

УСРР

 

 Товариства спільного 
обробітку землі 

 

Сільськогосподарські трудові 
артілі 

Трудові 
сільськогосподарські 

комуни 
Усуспільнення 
праці, знарядь, 
землі 

Польова земля могла не 
об’єднуватись, члени 
товариства мали власну 
городину, власний 
реманент, худобу. 

Усуспільнювалася польова земля 
та частина реманенту.  Після 1925 
р. передбачалося об’єднання 
робочої сили, землі, реманенту, 
худоби. Садибні землі залишалися 
в індивідуальному користуванні. 

Усуспільнювалися 
знаряддя виробництва та 
праці. У 1926 р. було 
офіційно прийнято 
рішення про 
усуспільнення землі. 

Розподіл 
результатів праці 

Проводився в порядку, 
ухваленому загальними 
зборами і залежно від 
розміру площі землі 
кожного члена товариства  

Усі сільгосппродукти обліковувала 
рада артілі з метою подальшого 
розподілу між членами. Розподіл 
відбувався або  залежно від 
кількості праці, вкладеної членом 
в артільне господарство, або від 
кількості їдців, або того й іншого. 

Після виконання 
державних обов’язків 
(сплати податків), 
здійснювалося 
забезпечення членів 
комуни. Якщо вартість 
утримання перевищувала 
заробіток члена, то 
нестачу покривали за 
рахунок його вкладів або 
пайового внеску. 

Основні умови 
прийому до 
колективного 
господарства 
нових членів і 
умови 
виключення  

Вступний внесок складав 
5 крб., пайовий внесок 
нараховувався на 1 дес. 
землі. Вільний вихід, 
землю повертали  в 
попередній кількості та 
переважно в тому ж місці. 

Артільний внесок грішми або 
живим чи мертвим реманентом. 
Окрім добровільного виходу, 
передбачав примусовий (у разі 
невиконання постанов і наказів). 
Після 1927 р. землі вибулим 
членам не повертали, артільні 
внески поверталися лише грішми. 

Прийом відповідно до 
постанови загальних 
зборів при кворумі в 2/3 
загальної кількості 
членів, з 1924 р. – 3/4 
загальної кількості 
членів. У разі вибуття не 
повертали вступних 
внесків, кожен член, що 
вибував після 1926 р. мав 
можливість отримати 
землю з земельної площі 
комуни. 

Використання 
найманої праці 

Використовувалася в 
випадках хвороби членів, 
стихійного лиха, сезонних 
робіт, відсутності 
працівників необхідної 
кваліфікації (агрономів, 
рахівників, техніків). 

Як правило, не було бажаним, 
лише у випадках хвороби членів, 
мобілізації членів, стихійного 
лиха, сезонних робіт, відсутності 
працівників необхідної 
кваліфікації. 

Як правило, найманої 
праці в коммунах не 
допускалося. 

Джерело: ЦДАВО України, ф. 27, оп. 9, спр. 19, арк. 80; К. Григор’єв. Колгоспне будівництво на 
Україні / К. Григор’єв // Агітатор. – 1927. – № 5. – С. 35.  



520 
 

Додаток М 

Розшарування українського села в 1926/1927 г. р.  
(офіційні показники) 

 

 
Показники потужності груп 

 
Бідняки Середняки Заможні Усього 

1. Число господарств     
А) у тисячах 1 046 3 612 356 5 014 
Б) у % підсумку 20,9 72,0 7,1 100 

2. Населення     
А) у тис. Осіб 5049 17703 1310 24062 
Б) у % підсумку 21,0 73,6 5,4 100 
В) у середньому на 1 господарство 4,82 4,90 3,68 4,80 

3. Посівна площа     
А) тис. Десятин 1540 13969 2444 17953 
Б) у % підсумку 8,6 77,8 13,6 100 
В) у дес. на 1 господарство 1,47 3,87 6,86 3,58 

4. Велика рогата і робоча худоба     
А) у тис. Голів 665 6164 897 7726 
Б) у % підсумку 8,6 79,8 11,6 100 
В) на 1 господарство 0,64 1,71 2,52 1,54 

5. Оподатковуваний дохід     
А) у тис. Карбованців 133287 995116 153213 1281616 
Б) у % підсумку 10,4 77,6 12,0 100 
В) у крб.  на двір 127 276 430 256 
Г) у крб.  на їдця 26,36 56,10 117,00 53,27 

6. Вирахуваний податок     
А) у тис. Карбованців 3083 72572 19531 95186 
Б) у % доходу 2,31 7,29 12,75 7,42 
В) у карб. на господарство 2,94 20,10 54,85 18,98 

7. Число господарств з промислами     
А) у тис. Карбованців 163 365 29 557 
Б) у % загального числа господарств 15,6 10,1 8,1 11,2 

8. Дохід від промислів     
А) у тис. Карбованців 7716 18811 2350 28877 
Б) у % від усього доходу 5,8 1,9 1,5 2,25 

9. Відхилення подушного доходу від 
середнього 

    

А) абсолютне в карбованцях 26,91 2,83 63,73 11,17 
Б) у % середньої норми 50,2 5,3 119,5 21,0 
 

 
Джерело: РГАЭ, ф. 219, оп. 1, д. 167, л. 29; 44; Сельское хозяйство Союза ССР в 

1926–1927 году (по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу). – М. : 
Государственное финансовое из-во Союза С.С.Р., 1929. – С. LХХХV– LХХХVІІ. 
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Додаток Н 

 
Базарні ціни в сільських місцевостях економічно-географічних 

регіонів УСРР станом на 1 січня 1929 р.  
(авторські розрахунки) 

 
 

 
Економічно-

географічний регіон 
Ціна на жито 

(за пуд) 
Ціна на пшеницю 

(за пуд) 
 

Ціна на овес 
(за пуд) 

Ціна на ячмінь 
(за пуд) 

Полісся 1 крб. 95 коп. 2 крб. 70 коп. 1 крб. 19 коп. 1 крб. 81 коп. 
 

Правобережжя 2 крб. 41 коп. 3 крб. 21 коп. 1 крб. 43 коп. 1 крб. 72 коп. 
 

Лівобережжя 1 крб. 78 коп. 2 крб. 50 коп. 1 крб. 18 коп. 1 крб. 34 коп. 
 

Степ 2 крб. 80 коп. 3 крб. 57 коп. 1 крб. 71 коп. 1 крб. 87 коп. 
 

Дніпрянський 1 крб. 80 коп. 2 крб. 65 коп. 1 крб. 95 коп. 1 крб. 70 коп. 
 

Гірничий 1 крб. 77 коп. 2 крб. 30 коп. 1 крб. 59 коп. 1 крб. 75 коп. 
 

 

  

 

 Джерело: Статистична хроніка Кон’юнктурного бюро ЦСУ УСРР. – 1929. – 

№ 124(12). – С. 39. 
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Додаток П 

Чисельність населення УСРР відповідно до 6 вікових груп у 1926 р. 
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Динаміка розлучень відповідно до тривалості шлюбів  
(відсоток розлучень) 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

до 1 року 1-4 р. 5-9 р. 10-14 р. 15 р. і

більше

невідомо

тривалість шлюбів

ві
д

со
то

к 
р

о
зл

у
ч

ен
ь

Місто (52)

Село

 

Розподіл шлюбності за місяцями 

 
Джерело: Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного 

руху населення – С. LХ–LХІ; Сучасна статистика населення України. Доповідь 
Центральної Статистичної управи УСРР. – С. 4–5; 30–33.; Природний рух населення України 
в 1925 році. – С. 20–21; Корчак-Чепурковский Ю. А. Избранные демографические 
исследования / Ю. А. Корчак-Чепурковский. – М. : Статистика, 1970. – С. 114–115. 
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Додаток Р 
 

Вінницький округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Вінницький округ Усе населення Українці Євреї Поляки 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
Сільські поселення 310110 334176 283881 305317 13214 14923 6905 7655 

Міські поселення 36534 36808 19690 18789 12616 14689 1129 1430 

 
 

Київський округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Київський округ Усе населення Українці Росіяни Євреї 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
Сільські поселення 488010 513494 470900 496258 4344 4516 3626 3710 

Міські поселення 38668 41001 29104 30177 1841 2127 6840 7779 

 

 
Кременчуцький округ: населення за статтю, поселенською структурою та 

найпоширенішими національностями 
 

Кременчуцький 
округ 

Усе населення Українці Росіяни Євреї 
 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловік
и 

Жінки Чоловіки Жінки 
 

Сільські поселення 338414 365591 328078 354415 7262 8147 1068 1073 

Міські поселення 14149 14845 9059 9254 1695 1690 3207 3781 

 
 

Могилівський округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Могилівський 

округ 
Усе населення Українці Євреї Поляки 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
Сільські 

поселення 
227135 251773 209501 232380 9424 10680 5546 6364 

Міські 
поселення 

21186 21942 10382 10130 8893 10519 432 539 
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Продовження додатку Р 
 

Полтавський округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Полтавський 

округ 
Усе населення Українці Росіяни Євреї 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
Сільські 

поселення 
459591 486738 443154 469756 14039 14741 338 303 

Міські 
поселення 

24852 26389 21952 23307 828 745 1763 2006 

 
 

Проскурівський округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Проскурівський 

округ 
Усе населення Українці Євреї Поляки 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
Сільські поселення 242638 259582 206426 221086 8041 9034 25760 27912 

Міські поселення 35675 35072 17036 14977 13525 15870 2153 2686 

 
 

Харківський округ: населення за статтю, поселенською структурою та 
найпоширенішими національностями 

 
Харківський округ Усе населення Українці Росіяни Євреї 

 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

 
 

Сільські поселення 505110 523887 412868 427999 89610 93480 591 555 

Міські поселення 76273 81011 61853 65750 11562 12481 1561 1587 

 
 
 
 

Джерело: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Том ХІІ. Украинская 
Социалистическая Советская Республика. Правобережный подрайон. Левобережный 
подрайон. – М. : Изд. ЦСУ Союза ССР, 1928. – С. 100–107; 118–131; 136–139; 144–147; 
347–351; 370–377; 398–403. 
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Додаток С 
 

Національний склад населення УСРР за переписом 1926 р.  
 

 
Національність 

Все населення Сільське населення 

Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки 

Українці 
 

23 218 860 11 257 032 11 961 828 20 682 361 10 002 122 10 680 239 

Росіяни 
 

2 677 166 1 330 519 1 346 647 1 333 477 654 567 678 910 

Євреї 
 

1 574 391 733 822 840 569 355 776 170 155 185 621 

Поляки 
 

476 435 227 792 248 643 377 688 183 029 194 659 

Німці 
 

393 924 189 981 203 943 359 671 173 858 185 813 

Молдавани 
 

257 794 127 476 130 318 246 382 120 971 125 411 

Греки 
 

104 666 50 473 54 193 93 903 45 364 48 539 

Болгари 
 

92 078 46 700 45 378 88 480 44 452 44 028 

Білоруси 
 

75 842 44 120 31 722 38 600 19 974 18 626 

Татари 
 

22 281 16 014 6 267 5 517 3 859 1 658 

Чехи 
 

15 905 8 216 7 689 12 164 6 146 6 018 

Цигани 
 

13 578 6 730 6 848 11 038 5 473 5 565 

Вірмени 
 

10 631 6 112 4 519 1 052 597 455 

Інші 
 

86 196 50 421 35 775 40 085 22 269 17 816 

Разом 29 019 747 
 

14 095 408 14 924 339 23 646 194 11 452 836 12 193 358 

 

Джерело: Сучасна статистика населення України. Доповідь Центральної 
Статистичної управи УСРР ХVІІІ сесії Міжнародного Статистичного інституту. – Х. : 
ЦСУ УСРР, 1929. – С. 6–7; Хоменко А. Національний склад людності УСРР : Популярний 
нарис за новітніми статистичними даними / А. Хоменко. – Х. : Держвидав України, 1929. – 
С. 7–44; Романцов В. О. Історична демографія України ХVІІІ – початку ХХІ ст. : Спецкурс 
для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Романцов. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2010. – С. 72.  
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Додаток Т 
 

 
Помісячна смертність у сільській місцевості в 1932–1933 рр.   

(за матеріалами перепису населення 1937 року) 
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Динаміка коефіцієнта смертності в Україні 

 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

19
09

-1
91

3
19

13
19

23
19

24
19

25
19

26
19

28
19

29
19

30
19

31

19
32

-1
93

3
19

34

рік

м
лн

. ч
ол

.

 
Джерело: РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 131, л. 2; 15; 151; Природний рух населення 

України в 1924 році з оглядом природного руху населення  – С. LХ; LХІІ–LХІІ; 
Лібанова Е. Оцінка демографічних втрат України в наслідок голодомору 1932–1933 рр. / 
Е. Лібанова // Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини, демографічні наслідки, 
правова оцінка. Матеріали міжнародної наук. конф. Київ, 25–26 вересня 2008 р. – К. : 
Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 270;  275. 
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Додаток У 
 

 

 Природний приріст населення (на 1000 осіб) 
 

0

5

10

15

20

25

30

1909-

1913

1913 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1934

Коефіцієнт
природного приросту

 

 
Динаміка коефіцієнта народжуваності в Україні 
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 Джерело:  розрахунки за даними офіційних статистичних видань та архівних 
матеріалів; РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 131, л. 2; 15; ЦДАВО України, ф. 27, оп. 3, спр. 863, 
арк. 4; Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного руху 
населення  – С. LІІІ - LVІІ; Лібанова Е. Оцінка демографічних втрат України в наслідок 
голодомору 1932–1933 рр. / Е. Лібанова // Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини, 
демографічні наслідки, правова оцінка. Матеріали міжнародної наук. конф. Київ, 25–
26 вересня 2008 р. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 268–
275. 
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Додаток Ф 
 

“Колгосп у роботі” (Захар Пічургін, 1930 р.) 

 

 

 

 

“Иди, товарищ, к нам в колхоз!” 
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Продовження додатку Ф 
 

Радянські плакати 1910-х – першої половини 1930-х рр. 
 

            
    

“Жінки, ідіть в кооперацію”  (І. Нівінський, 1918 р.)   “Жінки, йдуть у ради, комнезами, кооперацію”                          
                                                                                             (І. Падалка, 1926 р.)     
        

                                           
 

“Чом же ти ще й досі не у колгоспі” (1929 р.)          “Селянко, йди в колгосп!” (О. Дейнека, 1930 р.) 
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Продовження додатку Ф 
 

 
 

Плакат УСРР (орієнтовно 1931–1932 рр.) 

 

 
 
 
 

 
 
Джерело: Galperina L. Nations and art: the shaping of art in communist regimes. – С. 5 

[Електронний ресурс]; Плакаты [Електронний ресурс]; 1 травня. Плакати з усього світу за останні 120 років. 
Фото. [Електронний ресурс]; Александр Дейнека – плакаты [Електронний ресурс]; Український радянський 
плакат 1920–1930 років (З фондів Відділу образотворчого мистецтва НБУВ) [Електронний ресурс]; История 
СССР в плакатах [Електронний ресурс]. 
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Додаток Х 

Вікові групи письменного сільського населення (1926 р.) 

Вікова група 25–29 років 
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Вікова група 40–44 роки 
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Джерело: Хоменко А. Національний склад людності УСРР. Популярний нарис за новітніми 

статистичними даними / А. Хоменко. – Х. : Держвидав України, 1929. – С. 10-13. 
 

 



532 
 

Додаток Ц 

Розподіл сільського населення УСРР у 1926 р. відповідно до статі  
та галузей народного господарства 

 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Сільське господарство Інші галузі

о
сі

б

чоловіки

жінки

 

 

Активність жінок на виборах у сільській місцевості 
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Джерело: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3114, арк. 107; Население Союза ССР по положению в 
занятии и отраслям народного хозяйства. (Вып. 10). – С. 62.  
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Додаток Ш 

 

Розподіл молоді за статтю та місцем поселення (1926 р.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Джерело: Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного 

руху населення  – С. LХ–LХІ; Сучасна статистика населення України. Доповідь 
Центральної Статистичної управи УСРР. – С. 4–5; 31–33; 36. 
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Додаток Ю 

“Нова поезія” для дітей та молоді 

П. Усенко “Міжнародний Юндень”   
Війна – війні! На класу – класа! 
Такий наш поклик і наказ; 
Нам смолоскипи не загаснуть, 
А капіталу світ погас... 
 
П. Тичина “Лібкнехтова пісня” 
… Хай гноять по тюрмах нас, 
Не вбить ревколекта, – 
Суне армія труда 
Грізна, повноклекта 
Класового архітекта 
Карла Лібкнехта… 

 
І. Ковтун “Юнбуд” 
Шикуймо хлопців, бадьорих дівчат, 
Згуртованих шкільним змаганням, 
Ми математику будем вивчать 
З покажчиків промфінпланів... 
 
В. Поліщук “Пригода” 
Підписали соцзмагання, підписали всі угоду, 
Що завод не буде пити й тютюном не затягатись. 
А пропущену годину із провини піонерів, 
Що пробрались до заводу і гудком зняли з роботи,  
Порішили всі заводом після праці одробити… 
 
І. Микитенко “Ой, що ж то за шум?” 
Ой, що ж то за шум 
Учинився?... 
Комсомол на Вкраїні народився… 
Тай виріс міцний 
Та великий 
Тай гукнув на Вкраїну 
Гуком-криком… 
Мов хмарою ми 
Всі посунем, 
Згоримо у вогні 
За комуну... 

 

Джерело: Календар комсомольця на 1925 р. – Юнвідділ (друкарня-літографія видавництво 
“Червоний шлях”), 1925. – С. 67–68. 

 
 

 

 

 


	У 1927 р. науковці Інституту демографії АН УСРР під керівництвом академіка М. Птухи та при безпосередній участі Ю. Корчака-Чепурківського, який у 1925–1928 рр. працював у відділі демографії ЦСУ УСРР, провели аналіз природного руху населення України у 1924 р. у порівнянні з природним рухом населення перед Першою світовою війною. Такий матеріал використано нами як базовий у з’ясуванні динаміки соціально-демографічних змін в українському селі [333]. Для аналізу також було використано розрахунки відомого українського демографа А. Хоменка [347]. 
	Інформацію про склад і рух населення УСРР отримали аналізуючи переписи населення, починаючи з Першого Всезагального перепису населення Російської імперії, проведеного 28 січня 1897 р. Незважаючи на недоліки в організації проведення, матеріали перепису дозволили встановити початкові дані для з’ясування подальшої динаміки змін соціальної структури села [1419; 1420; 1421; 1422]. На жаль, переписи 1917 та 1920 рр. дозволяють побачити лише напрям динаміки. Перепис 1917 р. проводив Тимчасовий уряд з метою подальшого вирішення земельного питання на користь малоземельних селян, подолання злиднів та підготовки матеріалів до Установчих зборів. Перепис був негативно сприйнятий більшістю селян. Окремі селяни під час перепису поводили себе агресивно, були зареєстровані випадки побиття та залякування осіб, які здійснювали перепис, відмови надання інформації [128, арк. 43; 55]. Офіційно це пояснювали “малограмотністю населення”. Всеросійський перепис населення 1920 р. було проведено на територіях, що знаходилися під контролем більшовиків (були відсутні дані приблизно ¾ населення України) [679]. Зайнятість населення досліджували на спільній з демографічним переписом “особистій картці”. Перепис Подільської та Запорізької губерній було проведено за стислою програмою (не було враховано писемність та національний склад). Чисельність населення непереписаних територій демографи розраховували, використовуючи метод інтерполяції (спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень). Використання даних цього перепису не несе узагальнювальної інформації про основні демографічно-статистичні характеристики, проте дозволяє побачити тенденції змін структури населення. 
	У переписах населення 1917, 1919, 1920 рр., щоб краще вивчити національний склад, були питання і про рідну мову, і про національність. У переписах уникали терміну “руський” і запитували росіянин, українець чи білорус. Плутанина, на думку тогочасних українських демографів, виникала переважно через те, що в Україні слово “руський” вживалося у таких значеннях: термін, що обіймає собою одразу три національності (українців, росіян, білорусів); “руський” у вузькому значенні – росіянин, москаль, “великорус”; “руський” у значенні тільки українець вживали переважно у західних частинах України; в окремих місцях України словом “руський” позначали людей православної віри, на противагу католикам, полякам та євреям. За переписом 1917 р. найбільше “заховали свою народність” поляки, а українці підпали під вплив інших народностей, знизивши відсоток справжніх українців з рідною мовою своєї народності [315, c. 220; 227].
	13 березня 1923 р. ВЦВК та РНК було ухвалено “Інструкцію” про проведення “загального міського перепису”, а уже 15 березня 1923 р. відбувся сам перепис. До всеросійських переписів вперше було запроваджено “сімейну картку”, у якій було запитання про основне заняття та соціальне становище особи, що є головою родини. Матеріали перепису, котрі не розповсюджувалися на село, виступають додатковим джерелом для вивчення тогочасного суспільного життя, зокрема сім’ї [340]. 
	У 1927 р. науковці Інституту демографії АН УСРР під керівництвом академіка М. Птухи та при безпосередній участі Ю. Корчака-Чепурківського провели аналіз природного руху населення України у 1924 р. у порівнянні з природним рухом населення перед Першою світовою війною (перерахувавши базові показники перепису 1897 р. відповідно до територіальних меж УСРР, що була меншою за розміром, ніж дев’ять губерній). Чисельність населення Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Харківської, Херсонської губерній, 11 повітів Чернігівщини, 3 повітів Таврії, частини Волині, частини Області Війська Донського за їхніми підрахунками становила у 1897 р. 21,0 млн. осіб. Розбіжності у розрахунках українських радянських демографів та урядової польської розвідки, які були складені на основі польського перепису 30 вересня 1921 р., відрізнялися лише на 169 осіб [333, c. IX–XI]). Цей матеріал використано нами як базовий при з’ясуванні динаміки соціально-демографічної структури українського села. Варто зауважити, що згадані вище українські демографи ставили під сумнів дані ЦСК, оскільки вважали, що ті завищували чисельність, зокрема через зарахування сільських заробітчан до міського населення. 
	Всеросійський Статистичний З’їзд у 1922 р. висловився за запровадження періодичності переписів і визначив термін наступного перепису – 1925 рік. Пізніше перепис відклали до 1926 р. Всесоюзний перепис населення 17 грудня 1926 р. відрізнявся чіткою методикою, програма перепису містила 14 питань, сімейна карта – 20 питань, увесь матеріал було надруковано у 56 томах. Наступний перепис населення було призначено на 1932 р., пізніше перенесено на 1935 р., далі – на 1936 р., проведено в 1937 р. [243]. За урядовою версією, цей перепис відбувся з грубими порушеннями статистичної науки, і тому розпорядженням РНК СРСР від 25 вересня 1937 р. його анульовано. 
	Залучення цілого комплексу джерел (601 позиція) створило достатнє підґрунтя для реалізації поставлених у дисертації дослідницьких завдань. 
	Відповідно до методів наукового пізнання було застосовано загальнонаукові, спеціальні історичні та міждисциплінарні методи. Було зроблено переоцінку основних понять і термінів, запропоновано нове поняття – парагромадянське селянське суспільство, уточнено – трансформація, індоктринація, соціальний інжиніринг та ін.
	На початку ХХ ст. селянство (категорія “селянство” вживається як наукова дефініція, що виокремлює стан людей, основним заняттям яких було землеробство) в українському соціумі було домінантним. Напередодні Першої світової війни у корінних українських губерніях частка сільського населення коливалася у межах 85 % [1101, c. 418; 620, c. 136]. За розрахунками І. Витановича, в Україні на початку ХХ ст. понад 75 % усього населення та понад 82 % українців займалися хліборобством [666, c. 12]. О. Русов писав про частку сільського населення України, що коливалася від 91 до 96 % залежно від губернії [1140, c. 394]. Водночас частка зайнятих у сільському господарстві перед війною знизилась у Франції до 41 %; у Німеччині – до 37 %; у Великобританії – до 9 %; понад 60 % – у Росії [945, c. 188]. В Україні вона зменшувалася повільно, досягнувши у 1920 р. показника 81,9 %. 
		В Україні у 1905 р. загальна кількість земель коливалася в межах 40 млн. десятин. Землі селянських товариств (у межах УСРР 1922 р.) становили від 19 до 20 млн. дес., серед них 468 тис. – куплені землі, решта – надільні. Частка земель, що перебували в особистій власності, становила 38,6 % (15,1 млн. дес.). Дані про кількість селянських господарств, які перебували на общинному праві в Україні на початку ХХ ст., коливаються від 48,8 % до 66 %. Найбільше общин було у Полтавській та Чернігівській губерніях [337, с. 100–102; 603, c. 55; 818, c. 370]. 
		Голова російського уряду П. Столипін здійснив спробу створити хутори на засадах приватного володіння землею та високої продуктивності сільгосппраці. Хутори та відруби були поширеними в Україні, в деяких губерніях Поволжя, Прибалтики, здебільшого там, де був високий рівень товарного сільгоспвиробництва [1084, c. 155; 252, c. 13–14]. За розрахунками О. Реєнта та О. Сердюка, в українських губерніях кількість хуторів і відрубів на 1 січня 1915 р. була такою: на Катеринославщині – 74 495, або 26 % від загальної кількості селянських дворів, Харківщині – 71 333 (17,8 %), Херсонщині – 59 689 (18,4 %), Полтавщині – 42 909 (8,7 %), Волині – 35 836 (11,1 %), Київщині – 32 877 (7,8 %) [818, c. 400]. В. Нечитайло пише про 180 474 хуторів та 353 098 відрубів в Україні, створених впродовж 1907–1916 рр. на землях Селянського банку, які репрезентували фермерський уклад та складали серйозну конкуренцію і дрібним, і великим поміщицьким господарствам [1048, c. 233]. На початку 1916 р. в українських селах функціонувало 440 тис. хутірських і відрубних господарств (13 % загальної кількості селянських дворів) [1357, c. 11]. Напередодні Першої світової війни 34 губернії Російської імперії ввозили хліб, переважно із 20 губерній, де були поширені хутори та відруби [646, c. 44–45]. 
	У європейській Росії у 1910 р. середній річний заробіток батрака-чоловіка на своїх харчах становив приблизно 140 руб. золотом, батрачки – 86 руб., середній показник 113 руб. До цього варто ще додати 20 %, отриманих від самозаготівлі палива, та з власного підсобного господарства (приблизно 36 руб. 60 коп.). Увесь річний дохід становив не більше 220 руб. золотом. Повний річний дохід бідняцької сім’ї (4,3 душі) приблизно становив 550 руб. [222, арк. 6–8]. 
	Ідея земельних наділів і земельного володіння на засадах цілковитої власності мали стати додатковими стимулами для створення міцних селянських господарств, навіть попри велику вартість землі. Надільна земля (дес.) в Російській імперії коштувала в 1907–1910 рр. 64 руб. (до 1907 р. закон забороняв продаж та купівлю надільної землі на вільному ринку). Після відміни викупних платежів середня ринкова ціна десятини землі збільшилася до 93,4 руб. [1005, c. 125; 263; 265]. В українських губерніях у 1906–1914 рр. середня ринкова ціна десятини коливалася в межах 190 руб., що засвідчувало неабиякий попит на неї. У 1909 р. 2 940 селян Подільської губернії купили 4 409,1 дес. хутірської і 13 020,2 дес. відрубної землі, що належала Селянському банку [1048, c. 232]. Найдорожчими ціни на землю були у 1906–1914 рр. в Подільській, Полтавській, Катеринославській, Харківській, Херсонській губерніях й перевищували 200 руб. [337, c. 125; 666, c. 12]. Протягом 1916–1917 рр. селяни України купили, переважно у поміщиків, понад 7 млн. дес. землі [915, c. 219]. Найбільшим попитом користувалися наділи, розташовані біля водоймищ. Михайло Лисенко (народився 1902 р. на хуторі Семенівка) пригадував розповідь батьків про купівлю 30 селянами 2 400 дес. орної землі у пана на Донеччині [659, c. 130]. Дослідження В. Шевченка підтверджують тенденцію активної купівлі-продажу землі у Волинській, Полтавській, Харківській та Чернігівській губерніях (близько 3000 випадків купівлі-продажу) [1266, c. 205]. У Чернігівській губернії до 1917 р. селянське землеволодіння досягло майже 79 % усього земельного фонду губернії [1375, c. 12]. 
	Питання ціни корелювалося зі збільшенням чисельності населення, яке потребувало розширення посівних площ. До 1915 р. посівна площа України зростала, а з 1916 р. до кінця 1920 р. – зменшилася на 11,2 % (у 1916 р. загальна посівна площа України становила 19259,6 тис. дес.). Найбільший відсоток зменшення посівних площ був в Одеській губернії – -18,9 %, Подільській – -17,5 %, Київській – -13,6 %, найменший у Донецькій – -0,6 %, Катеринославській – -5,5 % (позитивного показника не мала жодна губернія). Серед найбільш густозаселених були Київська та Подільська губернії, населення яких відповідно становило 3,6 млн. осіб і 3 млн. осіб [1422, c. II]. У 1905 р. у Київській губернії на 1 кв. версту приходилося 92,5 осіб, у Подільській губернії – 94,4 особи (середні показники в Російській імперії коливалися в межах 50) [1422, c. XII]. На 1 кв. версту в Правобережній Україні було 63,7 особи, Лівобережній – 51,0, Степовій Україні – 17,8 [1140, c. 397]. Північні та північно-західні регіони України мали найбільшу щільність заселення. Станом на 1920 р. найбільш заселеними залишалися Подільська, Київська, Полтавська губернії [323, c. 1–2]. Вищезгадані показники щільності населення корелюють із кількістю землі на двір. Так, у 1905 р. на селянській двір у Подільській губернії приходилося 4,3 дес. (кількість землі на двір постійно зменшувалася), у Полтавській – 6,3 дес., у Київській – 7,1 тоді ж, як у Таврійській – 23 дес., Катеринославській – 13,2 дес. [337, c. 103]. Якщо проаналізувати статистичні матеріали (9 губерній) у розрізі загальної кількості землі, що підпадала під оподаткування, отримаємо підтвердження тенденції незначної динаміки кількісного збільшення земельної площі. У відсотковому відношенні кількість землі, що підпадала під оподаткування, збільшилася у 1912 р. порівняно з 1892 р. лише на 2,1 % [320, c. 52–56; 81–84; 88]. Варто відзначити, що загальна кількість землі, і тієї, що оподатковувалася, дещо різнилася. При незначних темпах збільшення земельного фонду надлишок робочої сили в сільському господарстві у 9 губерніях визначали у 7 млн. осіб [666, c. 13]. На загальному тлі малоземелля, безземелля та незадовільного землеустрою привабливим об’єктом розподілу виявилося поміщицьке землеволодіння. Хоча станом на 1916 р. лише 15,2 % посівної площі належало великим господарствам, за іншими даними – 18,6 % або 1/5 частина всіх посівів. У Київській та Подільській губерніях ці показники були вищими, відповідно 28,2 % та 32,2 % [337, c. 43]. 
	До 1917 р. все селянське землеволодіння в Україні визначали у кількості 28–29,4 млн. дес. (64–65 % всієї хліборобської площі), дворянське приблизно 8–8,5 млн. дес., купці та міщани мали близько 3 млн. землі [597, с. 284; 666, c. 8; 915, c. 219; 1051, c. 37; 60, арк. 149]. 
	Частина українських селян не могли отримати наділи, котрі б забезпечили їм стабільне існування та змушені були залишати села. Безземелля і малоземелля чи не найбільше вплинуло на подальше зниження показників природного приросту, змусило селян переїздити до Сибіру, Середньої Азії, за Урал, за океан. Такі переселення, на думку влади, мали зменшити соціальну напругу в селах, зокрема, викликану малоземеллям і безземеллям. Протягом 1896–1914 рр. із дев’яти українських губерній до Сибіру та Далекого Сходу виїхало 1,6 млн. осіб [1416, c. 491; 666, с. 12; 15], за іншими підрахунками, лише до Сибіру було переселено в 1897–1914 рр. 1,3 млн. осіб [333, c. XIII]. Найбільше переселенців до Сибіру було родом з Полтавської губернії [1421, c. 389]. Збільшення міграційних потоків на початку ХХ ст. було також спричинено земельною реформою П. Столипіна. Сірий, Зелений та Малиновий клин – три регіони найбільш компактного проживання українців за межами рідних земель [1133, c. 39]. Ю. Крайсвітня пише, що у дореволюційних українських часописах “Рідний край”, “Літературно-науковий вісник” навіть висловлювалися пропозиції, зокрема В. Садовським, М. Гехтером, перейменувати Далекий Схід на “Далекосхідну Україну”, “українську колонію” [871, c. 37]. У дореволюційних переселеннях українці займали понад 40 % [21, арк. 13]. Понад 50 % вибулих з України, унаслідок аграрної переселенської політики П. Столипіна, повернулися напередодні Першої світової війни, частина – без засобів до існування. Наприклад, у 1914 р. за Урал виселилося 137 тис. осіб (ходаків, одинців, сімейних виселенців), із них повернулося 33 тис. [333, c. XII]. Одним із наслідків повернення стала поява в українських селах значної кількості люмпен-пролетарів, що, вплинуло на соціальну стратифікацію. 
	Станом на 1907 р. у Подільській, Полтавській, Київській губерніях було найбільше дрібних господарств (до 5 дес.) відповідно: 78,6 %; 56,1 %; 55,5 % селян, в той час, як у Таврійській таких господарств було – 6,4 %, Катеринославській губернії – 19,8 % [1021, c. 11; 1399, c. 13]. На 1 душу (надільних та ненадільних земель) найменше приходилося у Подільській губернії – 1,0 дес., Полтавській – 1,4 дес., Київській – 1,6 дес., найбільше – у Таврійській – 2,9 дес., Катеринославській – 2,3 дес., Херсонській – 2,1 дес. [786, c. 62–63]. Напередодні 1917 р. 57 % селян обробляли менше трьох десятин і могли вважатися бідними селянами, середнє селянство (з 3–10 дес.) налічувало 30 % господарств, багаті власники (понад 10 дес.) становили 12 % [957, c. 42]. У середньому на селянське господарство у 1917 р. припадало разом із сіножатями та лісами 7,62 дес. [1315, c. 143; 869, c. 42]. На півдні України землезабезпечення могло досягати в середньому 10,7 дес. [337, c. 47]. Станом на 1919 р. малоземельними продовжували вважатися господарства, що мали менше 5 дес. [205, арк. 2]. Селяни могли роками судитися за клаптик землі, доріжку, канаву [118, арк. 4–10]. Проте варто зауважити, що не завжди малоземельний або безземельний селянин був бідний, адже він міг мати заробітки поза межами селянського господарства. Для українських селян це були переважно промисли та заробітчанство. Більшість українських сімей займалися різноманітними видами діяльності, до яких належали і сільське господарство, і домашнє виробництво. “Село було як держава: і кузня була, і чоботи гарно шили, і кожі чинили, рядна гарні ткали”, – все робили (спогади Осадчої Устини) [1051, c. 41]. 
	Соціальна характеристика українського села буде неповною без аналізу змін народонаселення. Базові дані для розрахунків було отримано з переписів населення Російської імперії 1897 р., Всеросійського сільськогосподарського поземельного перепису 1917 р., Всеросійського професійно-демографічного перепису 1920 р. М. Птуха, за безпосередньої участі Ю. Корчака-Чепурківського, проаналізувавши базові показники перепису 1897 р. відповідно до територіальних меж УСРР, визначили чисельність населення Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Харківської, Херсонської губерній, 11 повітів Чернігівщини, 3 повітів Таврії, частини Волині, частини Області Війська Донського у 1897 р., у 21,0 млн. осіб. Зростання чисельності населення протягом ХІХ – початку ХХ ст. було характерною тенденцією для більшості європейських країн. Не стала винятком й Україна, збільшення народонаселення якої було зафіксовано в документах статистичних відомств та установ [333, c. XIII; 323, c. 15; 337, c. 96]. Сучасні вчені О. Реєнт та І. Патер, використовуючи дані ЦСК, визначають чисельність сільського населення станом на 1 січня 1914 р. у кількості 27,6 млн. осіб, загальну чисельність населення дев’яти українських губерній – 32,6 млн. осіб [818, c. 473]. Протягом 1920 р. чисельність населення України коливалася в межах 25,5–25,6 млн. осіб. (додаток А). 
	�
		Рис. 2.1. Динаміка чисельності сільського населення України
		Як це видно з рис. 2.1., позитивну динаміку відтворення населення було перервано в 1915 р. Якщо порівняти 1915 р. та 1920 р., то зменшення сільських мешканців становило 16,2 %. 
	До весни 1917 р. до царської армії було мобілізовано близько 15 млн. осіб, з них понад 12 млн. – із сільської місцевості. З кожних 100 селянських господарств за роки війни було забрано 60 працездатних чоловіків [816, c. 484]. У селах Поділля до російської армії було призвано 47 % працездатних чоловіків [1033, c. 191]. У Волинській губернії було призвано 49,9 %, Київській – 51,8 %, Полтавській – 49,9 %, Харківській – 49,1 %, Чернігівській – 50,6 % [1172, c. 88]. Така мобілізаційна політика вплинула на показники приросту населення, зменшилася народжуваність. Наприклад, у Харківській губернії у 1915 р. народилося 132 280 дітей, у 1916 р. – 105 290, у 1917 р. – лише 86 376 [319, c. 94–95]. Втрати українців у роки революцій, воєн обраховуються понад мільйоном осіб.
	Після війн і революцій з’явилася статева диспропорція, чисельно жінок було більше, ніж чоловіків [323, c. 1]. У 1920 р. найбільшою була диспропорція серед сільського населення у віковій групі 20–24 р. Наприклад, у Харківській губернії у віковій групі 20–24 р. чоловіків було – 29 544, жінок – 83 774 [329, c. 10–11], у Миколаївській: чоловіків – 31 067, жінок – 53 055 [325, c. 8–9], у Чернігівській: чоловіків – 28 748, жінок – 72 490 [330, c. 10–11]. Навіть якщо врахувати недоліки перепису населення 1920 р., напрям динаміки дозволяє побачити суттєву диспропорцію (додаток Б). 
	Для того, щоб дати більш повний аналіз динаміки народонаселення, важливо проаналізувати коефіцієнти народжуваності, смертності, природний приріст населення. Протягом 1909–1913 рр. загальний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 42,8 °/оо. Для України початку ХХ ст. був характерний помірний спад коефіцієнта народжуваності (середній річний спад на 1000 осіб) в Україні становив – -0,354 [333, c. LIV; XX]. Коливання народжуваності були детерміновані політичними, соціальними, ментальними та іншими змінами. Варто відзначити, що загальний коефіцієнт народжуваності різнився в міській та сільській місцевості, нижчим коефіцієнт народжуваності був у містах. У порівнянні з іншими країнами Європи Україна напередодні Першої світової війни мала чи не найбільший загальний коефіцієнт народжуваності (окрім європейської частини Російської імперії, де згаданий коефіцієнт коливався в межах 44). На зменшення загального коефіцієнта народжуваності у сільській місцевості найчастіше впливали неврожаї, голод, міграції. Неврожаї в Росії повторювалися через кожні 6–7 років, триваючи два роки поспіль. 1906-й, 1911-й рр. стали роками найбільших втрат від голоду в імперії [698, c. 9; 882, c. 294].
	У роки Першої світової війни коефіцієнт народжуваності в Україні знизився до 30,7 °/оо [333, c. LIV]. Вплив війни на народжуваність уже відчувався у 1915 р. Певні тенденції зниження народжуваності в 1917 р. можна прослідкувати, аналізуючи матеріали перепису населення СРСР у 1926 р., зокрема окремі вікові групи. Так, у віковій групі 5–9 років найменше серед сільського населення було тих, кому виповнювалося у 1926 р. 9 років (це діти, які народилися у 1917 р.) – 27 тис. осіб. Народжених у 1921 р. було вже значно більше, понад 65 тис. осіб [346, c. 8–9]. Проте варто зауважити, що такі розрахунки є відносними, адже існувало багато інших чинників, котрі впливали на народження та тривалість життя. 
	Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні (синтетичний показник, що спирається на знання вікових коефіцієнтів народжуваності) у 1900–1914 рр. коливався в межах 6,5–7,5 дитини (середня кількість народжень у однієї жінки за все її життя), європейський – в межах 2,8–4,4, залежно від країни [945, c. 196]. У Росії заміжня жінка, що перебувала у шлюбі протягом усього репродуктивного періоду, в середньому народжувала 9,4 дитини [643, c. 133]. Для простого відтворення необхідного мінімуму народжуваність має становити 2,1 дитини при низькій дитячій смертності.
	Для більшості європейських країн характерним був високий рівень передвоєнного природного приросту. Для України його збільшення пояснювалося високою шлюбністю та високою народжуваністю. Україна за двадцять років від 1891 до 1910 р. мала одні з найбільших показників природного приросту серед країн Європи [333, c. XXXII]. Станом на 1911 р. українське населення збільшилося на 1/5 частину своєї попередньої величини (даних перепису 1897 р.) [1140, c. 383]. Найбільшим приріст населення було зареєстровано в Чернігівській та Полтавській губерніях.
	Важливим чинником, що характеризує зростання або зменшення чисельності населення країни, є рівень шлюбності. За рівнем шлюбності Україна посідала 5 місце в Європі, поступившись 4 землеробським країнам Південної Європи – Сербії, Румунії, Болгарії, Угорщині [335, c. 140–141, 148–149]. Шлюбність українців була майже загальною, особливо серед мешканців села. Приблизно до 5 % залишалися поза шлюбом до віку 45–49 років (при цьому частка жінок була більшою, ніж чоловіків). Інтенсивність шлюбності залежала від віку людини – чим старшою вона ставала, тим складніше було їй знайти пару [333, c. XVI]. 
	Віковий розрив між чоловіком і дружиною переважно був незначним – 3–4 р. Українські дівчата найчастіше виходили заміж у 20 років, хлопці одружувалися в 21–25 [319, c. 14]. Кількість розлучень серед православного населення була мізерною. За царськими законами розлучитися можна було, але це потребувало і коштів, і часу. Громадська думка за будь-яких обставин засуджувала того, хто покидав сім’ю [836, c. 160]. Осуду зазнавали й ті, хто народжував позашлюбних дітей, однак чисельність їх дедалі зростала. В Україні у 1903 р. народилося поза шлюбом 25 206 дітей; у 1907 р. – 30 104; у 1910 р. – 30 884 [319, c. 26–33].
	У Меморандумі Українського земського з’їзду до гетьмана П. Скоропадського (червень 1918 р.) описувалися жахливі картини небувалого адміністративного самоуправства, катування селян, ґвалтування жінок і дівчат, розстрілів, злочини адміністраторів, колишніх членів “Союза Русского Народа”, допомоги німецьких і австро-угорських військ у карних операціях проти селян, про те, як стероризоване нелюдським насильством населення, або кидається у відчай, безпорадність і розбігається у ліси, або стає боронити само себе зброєю. Державні чиновники настрої селян найчастіше характеризували як “неспокійний, нервовий, пригнічений” [91, арк. 5–6; 104, арк. 141–144]. 
	15 липня 1918 р. Гетьманом у Києві було підписано статут “Тимчасових земельно-ліквідаційних Комісій”. Комісії мали розглядати справи власників та орендарів щодо порушень, які сталися після 1 березня 1917 р. Селяни та громади не мали платити, якщо майно нищило військо [364, c. 2–3]. І хоча, відповідно до наказу гетьмана, тільки третина урожаю із засіяного селянами поміщицького поля мала йти панові, насправді у селян забирали половину [406, c. 20]. У серпні 1918 р. з Поділля було відправлено відкритого листа до МВС Української держави Ф. Лизогуба, у якому писали, що Закон від 15 липня не виконується, поміщики наказують селянам зібратися на сход, де оголошують про контрибуцію, називаючи нереальні суми та час виконання (переважно 6 годин). Наприклад, на селян с. Нестерівці було накладено контрибуцію у сумі 237 434 крб., с. Гринчук – 254 600 крб., с. Залізці – 633 000 крб. Селяни продавали власні корови, коні, майно. Окремі поміщики хизувалися, що вартість їхнього майна була значно меншою, ніж вони стягнули з селян. Так, поміщик Ямпільського повіту стягнув із селян 250 тис. крб., хоча вартість його майна не перевищувала 150 тис. У разі невиконання контрибуцій до селян застосовували силові методи впливу. Так, у с. Янчинці людей побили до крові, у с. Гринчук було заарештовано 19 осіб (в’язниці були переповнені українцями). Селян примушували відробляти панщину, за невиконання ставили по шию у воду, застосовували інші тортури. Повітовий староста в Кам’янці на Поділлі видав “панщинний указ”, у якому за відмову відробляти панщину селян залякували виселенням на важкі фізичні роботи до Австрії та Німеччини. Селяни скаржилися на заборону розмовляти українською мовою. Наприклад, начальник державної варти вимагав, щоб із ним розмовляли лише “на общепонятном языке” [91, арк. 9; 102, арк. 18–24]. 
	Проте протягом 1917–1918 рр. українські селяни, на відміну від російських, ще мали змогу активно торгувати, бо не зазнали масштабних негативних наслідків більшовицької політики. Російські мішечники з Москви, Калуги, Курська та Орла долали російсько-український кордон і масово скуповували хліб в українських селян (один потяг привозив не менше тисячі ходоків) [734, c. 254–255]. Тим самим стимулювалося виробництво хліба, збільшувалися грошові накопичення селян. Українські селяни боялися, що коли “більшовики вирвуть із рук російських селян-богачів мішки хліба”, то наступними жертвами стануть вже вони. “Здається, досить ясно, яка приязнь у Московщині поміж більшовиками й селянами, як більшовики допомагають селянству в скрутні хвилини, невже і ми бажаємо собі від більшовиків такого ж щастя, приязні, допомоги” [497, c. 3–4], – писав один із дописувачів журналу “Село” у 1918 р. Ситуація загострилася влітку 1918 р. Через відсутність дощів протягом березня й до початку червня було зібрано “кепський врожай” [99, арк. 12–15; 21–24; 129, арк. 104]. Люди масово почали хворіти через фізичне виснаження, особливо діти (багато дітей у селах помирало від віспи, цинги). Голодували переважно селяни, які не мали власного поля, свого хліба, бо лишки ніхто не хотів їм продавати [404, c. 25]. 
	У 1925 р. ЦСУ у формі експерименту провело поділ села за посівними групами у своєму хлібофуражному балансі, який виявився невдалим, основні показники знову ж таки не узгоджувалися між собою. Далі було здійснено спробу диференціювати селян відповідно до кількості голів худоби у господарстві, згодом такий поділ отримав назву “групування по худобі” та був часто використовуваним у другій половині 1920-х рр. С. Струмілін розкритикував згаданий підхід, назвавши його “атавістичним пережитком”. На його думку, поділ селян на групи відповідно до засобів виробництва був недосконалим, адже “нестаток або надлишок засобів виробництва є тільки необхідною умовою можливої експлуатації, їх надлишок автоматично не перетворює їх у капітал” [222, арк. 4–5], він запропонував як метод з’ясування змін соціальної структури села прибуткове групування господарств. Перша батрацька група або група пролетарського типу мала лише прожитковий стандарт (“необхідний продукт”). Середняцька, крім батрацької зарплати, мала у доході додаткову вартість, проте вона загалом не перевищувала вартості повного продукту праці певної сім’ї. Ця група суміщала риси робітників і господарів, експлуатувала тільки свою працю. Куркульська група – експлуататорська, отримувала не тільки повну оплату, але й надлишок понад норму за рахунок привласнення результатів чужої праці. Оплата батрацької праці у 1926 р. за номіналом становила 187 % від норми 1910 р. Як ліміт, котрий відмежовував середняків від куркулів, С. Струмілін запропонував взяти за основу прожитковий стандарт індустріального робітника, заробітна платня якого була у 2,5 рази вища за оплату праці батрака. Самі селяни були готові зіставляти свій рівень доходів із рівнем доходів робітників, адже він був переважно вищим за селянський. У 1924 р. пересічний річний прибуток працюючого селянина у найзаможнішому “куркульському” господарстві в Україні, тобто такому, де було понад 16,5 га землі, сягав 200 крб. Пересічний річний прибуток робітника становив 521 крб., також робітник мав вигоди соціального забезпечення, недоступні селянинові [869, с. 160; 222, арк. 2–3]. Прожитковий мінімум батрацької родини мав становити, на думку С. Струміліна, у 1926/1927 рр. 300–400 крб. (у рукописних матеріалах спочатку було зазначено суму 200, потім виправлено на 400). Відповідно до його розрахунків, мільйони господарств у СРСР існували на рівні, у три рази нижчому, ніж прожитковий [222, арк. 17]. Якщо навіть припустити недооблік дохідності у нижчих групах селянства, всеодно мало місце тотальне зубожіння населення. За мірило розшарування села ним було взято середнє арифметичне відхилення доходу на одну особу в кожному господарстві (або кожній групі господарств) від середньої норми цього доходу у всій масі досліджуваних господарств, вираженій у відсотках цієї останньої. Економіст намагався переконати владу в необхідності запровадження єдиного підходу до розшарування селян за середнім доходом, наводячи при цьому відповідні розрахунки: середньомісячний дохід батрака в 1926 р., разом із натурою, становив 16 крб. 80 коп., батрачки – 12 крб. 78 коп., в середньому виходить – 14 крб. 80 коп.; середній дохід батрацької сім’ї із розрахунку на душу складав включно 20 % приробітків у власному господарстві, близько 80 крб. в рік; індустріальний робітник заробляв близько 60 крб. на місяць. Дорожнеча життя робітника в місті відповідно до розрахунків ЦСУ була прийнята з індексом в 1,35 від сільської норми. Із такою поправкою заробіток робітника становив 44,5 “сільських” крб. і складав у підсумку в 2,5 рази більше повного заробітку батрака. С. Струмілін запропонував встановити максимальну норму доходу на одну особу 80 крб. для бідняків і 200 – для середняків на рік. Проте після більш детального аналізу статистичних даних, врахування недообліків змінив цифри на 36 крб. для бідняків і 90 для середняків [222, арк. 22–23; 30]. У рукописних нотатках він зробив таку приписку: “Нас лякали засиллям куркуля та вимагали, щоб ми на цій підставі викачали засоби для “першочергового соціалістичного накопичення” мільярди й будували на цій основі соціалістичну індустріальну країну. Проте із загальної маси посівів на частку цієї верхівки припадає всього 11,8 %, по худобі – 75 %, по населенню – 3,3 %. Вся маса нетрудових доходів селянської верхівки складала близько 271 млн. крб., з яких ми вже вилучили тільки у вигляді сільгоспподатку 70 млн. у 1925/1926 г. р., але ми ще маємо додати до цього 85 млн. з інших податкових вилучень. Навіть при повному розкуркуленні цієї групи населення ми не змогли б з даного джерела добути необхідні нам мільйони” [222, арк. 26 а]. 
	На відміну від Росії, де у 1917 р. комуністична влада не була нав’язана ззовні, підкорення українських земель відбулось унаслідок трьох нищівних інтервенцій більшовиків. Лише за допомогою терору більшовикам вдалось легітимізувати свою владу в Україні. 25 грудня 1917 р. у зайнятому червоногвардійцями Харкові було проголошено владу рад – Харківську УНР. Мімікрія у назві, на думку С. Кульчицького, пояснювалася небажанням лобового зіткнення з національно-визвольним рухом [1218, c. 13]. 
	Київські більшовики одними з перших заговорили про створення незалежної від РСДРП(б) української більшовицької партії [71, арк. 21–22]. Представниками цієї течії були В. Затонський, Ю. Лапчинський, М. Скрипник та інші [966, c. 34]. У квітні 1918 р. на Таганрозькій партійній нараді було прийнято пропозицію М. Скрипника про створення самостійної КП(б)У [1172, c. 160]. І з’їзд Компартії України (5–12 липня 1918 р., м. Москва) прийняв резолюцію, запропоновану Е. Квірінгом, щодо утворення КП(б)У на правах обласної організації РКП(б). Робота цього з’їзду проходила під керівництвом ЦК РКП(б) і особисто В. Леніна. Було розпущено Народний Секретаріат та доручено ЦК партії організувати Центральний військово-революційний комітет. Існуючі в Україні ради, було ідентифіковано як псевдоради робітничих і селянських депутатів, які лише відволікають робітників від революційної боротьби, а тому легально існувати не можуть. У резолюціях з’їзду було заборонено співробітництво з іншими партіями (меншовиків, російських есерів, українських есерів, українських соціал-демократів, бундівців та ін.) й оголошено нещадну боротьбу із ними [286, c. 12–13; 22]. У селах мали створюватися селянські комітети і контролювати передачу поміщицьких, монастирських та інших земель селянам [71, арк. 50].
	КП(б)У поряд із військовими питаннями особливу увагу приділяла роботі на селі, зокрема організації партійних осередків. Партійну роботу на селі часто оцінювали за кількістю організованих осередків та розповсюджених брошур і плакатів. Українці не проявляли інтерес до такої роботи. Наприклад, у 1919 р. із 3 тис. членів Катеринославської партійної організації лише 4 виявили бажання спеціально займатися партійною роботою [60, арк. 38; 60]. На місцях між партійними комітетами та ревкомами точилися постійні суперечки з приводу того, хто має займатися проведенням аграрної реформи, продрозверсткою, створенням комітетів бідноти, а хто – агітацією та розповсюдженням більшовицької літератури. Переважна більшість селян не були зацікавлені у вступі до лав партії, із ними працювали через залучення до “співчуваючих” (для прийняття у “співчуваючі” було потрібно дві рекомендації від членів партії). У звіті партійного осередку Костянтинівської волості Богодухівського повіту зазначалося, що з 32 членів, 13 були “співчуваючими, які нічого не роблять, місцеві селяни їм не довіряють” [60, арк. 39; 72]. У квітні 1919 р. було ухвалено рішення мілітаризувати всіх членів КП(б)У та організувати серед них загальновійськове навчання, об’єднати членів партії у бойові одиниці, які мали за наказом партії “виступити проти ворогів” [60, арк. 60; 64; 69]. 
	На пленумі ЦК КП(б)У 1923 р. Е. Квірінга обрали першим (після усунення з посади глави уряду Х. Раковського), а Д. Лебедя – другим секретарем ЦК КП(б)У. У першій третині 1920-х рр. українські партапаратники зосередилися на внутрішньопартійній боротьбі та українізації [1101, c. 574–575]. У 1921 р. членів партії було понад 70 тис., у 1922 р. їх чисельність зменшилася до 55 тис., у 1923 р. – до 40 тис. Приблизно 50 % членів заявляли про свою приналежність до пролетаріату, при цьому майже 90 % усіх працівників у партії були державними, партійними, профспілковими функціонерами чи в управлінні господарством. Трудовий елемент у партії приблизно репрезентували 7 % членів, які працювали на заводах, і лише 1 % – у сільському господарстві. Перша хвиля виходів селян із партії припала на голодний 1922 р. (найактивніше виходили з її рядів селяни трьох губерній: Катеринославської, Подільської, Волинської) [244, c. 666].
	Московська партійна верхівка робила ставку на збільшення чисельності КП(б)У за рахунок вихідців з інших політичних партій. Вихідці на початку 1920-х рр. були досить великою групою серед українських комуністів, їхня частка у КП(б)У в 1921 р. становила 18 %. Членами і кандидатами у члени політбюро і оргбюро ЦК КП(б)У в 1920-ті – на початку 1930 рр. були: П. Любченко (колишній боротьбист), М. Попов (колишній меншовик), О. Шумський (колишній боротьбист), А. Хвиля (колишній боротьбист) та ін. [1238, c. 54–55]. Й. Сталін вважав злиття партії боротьбистів із більшовицькою партією стратегічною перемогою, після якої “можна буде здійснити союз пролетаріату і сільської бідноти” [1177, c. 303]. У 1924 р. загальними зборами Харківської організації УКП було підтверджено “ідейно-бойове об’єднання” з КП(б)У. У 1925 р. процес об’єднання завершився, серед основних причин члени УКП називали репресії проти них, зокрема арешт близько 60 її членів [68, арк. 1–3]. У 1925 р. відповідно до циркулярів ЦК РКП(б) було рекомендовано приймати до Комуністичної партії колишніх меншовиків, бундівців та інших лише у виключних випадках та з дозволу ЦК КП(б)У.
	В українських селах з частково подібними функціями до КНС з 1921 р. почали діяти комітети взаємодопомоги (КВД), реорганізовані на початку 1925 р. в селянські товариства взаємодопомоги (СТВ) [544, с. 9]. Вони були створені у зв’язку з постановою РНК УСРР від 23 грудня 1921 р. про поліпшення соціального забезпечення на селі. Їх зусилля спрямовувалися на організацію допомоги через неврожаї, пожежі, інші стихійні лиха. У 1924 р. КВД почали працювати разом із соцзабезом, допомагаючи йому в забезпеченні непрацездатних мешканців села. З 1924 р. побудова КВД здійснювалася на основі колективно-добровільного членства. Постановою ВУЦВК і РНК від 22 жовтня 1924 р. за селянськими товариствами взаємодопомоги закріплювали землі загальною площею 50 тис. десятин землі [1073, с. 163; 202, арк. 7]. Відповідно до Положення, затвердженого ВУЦВК і РНК від 23 січня 1925 р., товариства взаємодопомоги звільнялися від державних і місцевих податків та оплат, від гербової оплати і судових податків. Приблизно 10 % членів СТВ лише сплачували внески [113, арк. 78–79]. У 1925 р. пленум ЦК своїми рішеннями намагався активізувати роботу КВД (після 1925 р. їх було реорганізовано у СТВ). Членами СТВ вважалися всі громадяни села, не позбавлені виборчих прав. СТВ утворювалися за постановою загальних зборів (сходу) громадян певного села, не позбавлених виборчих прав. Товариства користувалися правами юридичних осіб (мали право набувати та продавати майно, складати угоди, позиватися до суду). Органами управління селянських товариств взаємодопомоги були загальні збори товариства, в районі – збори уповноважених і комітет товариства (виконавчий орган, який обирали на загальних зборах членів товариства). Сільради мали скликати загальні збори виборців для організації СТВ, а товариства, натомість, обов’язково надсилати свої протоколи у сільради. Обиралися і комітети, і ревізійні комісії [549, с. 21], частково дублюючи структуру сільрад. Товариства мали свої грошові та натуральні фонди. Кошти складалися переважно із членських внесків, добровільних надходжень і доходів від майна, що їм належало, закріпленої за ними землі та ін. У 1925–1926 рр. 24 % членів КВД стали членами сільрад, майже 50 % – головами сільрад, частка членів КВД у ревізійних комісіях сільрад коливалася в межах 25 % [289, с. ХVІІІ; 28–29]. 
	Станом на 1922 р. загальна кількість господарств в УСРР коливалася в межах 3,6 млн. [9, арк. 4]. На 1 жовтня 1924 р. загальна кількість господарств збільшилася до 4 837 033, найбільше господарств було у Київській губернії – 832 109 [339, c. 3]. Кількість господарств у 1926 р. перевищила 5 млн. [322, c. 6]. Ю. Котляр пише про 3,8 млн. у 1924 р.; 4,9 млн. у 1925 р.; 5,1 млн. у 1928 р. [865, c. 30]. За уточненими показниками, в 1926 р. разом усіх господарств було 5 055,1 тис., із них індивідуальних селянських господарств – 5 025,0 тис., колективних разом з кооперативними – 5 282, інші господарства різних установ та радгоспи приблизно – 2,5 тис. Учені-економісти переважно ідентифікували господарства як сімейно-трудові. Частка індивідуальних селянських господарств була домінантною – 99,4 %; колективних лише 0,1 %, радгоспів – 0,5 %. Дві третини господарств УСРР були в лісостеповій частині, одна третина – в степовій. Площа колективних господарств під посівами не перевищувала 250 тис.дес. У середньому на одне колективне господарство припадало 47,5 їдців [336, c. CLXVII–CLXVIII]. 
	Найбільшу чисельність в СРСР становили селяни, що мали від 1 до 6 дес., більше 15 дес. мав приблизно 1 % населення [220, арк. 2]. В УСРР у 1923–1924 рр. до однієї десятини мали 6,79 % господарств, від 1 до 2 дес. – 9,55 % господарств, від 2 до 3 дес. – 13,98 %, від 3 до 6 дес. – 37,75 %; від 6 до 9 дес. – 16,66 %; від 9 до 15 дес. – 10,95 %; від 15 дес. і більше 4,32 % [336, c. CLVIII]. Станом на 1924 р. земельні наділи, близько 70 % господарств, не перевищували 6 дес. Селяни були готові додатково брати землю в оренду, проте таких земель було мало. Лише 5,6 % господарств в УСРР виступали орендодавцями (переважно це були господарства із низьким землезабезпеченням). Аналіз статистичних матеріалів показав, що майже не здавали землю в оренду селяни Глухівської округи (0,98 %). 
	Поділ господарств УСРР відповідно до землезабезпечення на 1 їдця дозволяє деталізувати динаміку розподілу земель (додаток К). Домінантною серед господарств УСРР була група з землезабезпеченням на 1 їдця від 0,75 до 1,50 дес. [336, c. CLIV–CLV; 124, арк. 1–2; 141, арк. 14]. Посівної площі у бідняків на одне господарство (середні показники) було – 1,47 дес., середняків – 3,87 дес., заможних – 6,86 дес. У густозаселених регіонах на 1 особу приходилось приблизно 0,94 дес. Наприклад, у 16 районах Кам’янецької округи середній показник коливався в межах 1,01 дес. У Ганнопільському районі (59 населених пунктів) землезабезпеченість становила у 1925 р. – 1,16 дес. на 1 їдця, у 1926 р. – 1,28 дес., у 1927 р. – 1,40 дес. [143, арк. 146]. Такі показники частково корелюються з показниками перенаселення. Станом на 1925–1926 рр. в УСРР на 1 кв. км. припадало 64,3 особи [346, c. 4–5]. Наприклад, серед найбільш густонаселених районів Кам’янецької округи були Зіньківський – 110,8 осіб; Довжоцький – 109,1 [174, арк. 228].
	І якщо напередодні 1927 р. селянам пропонувалося добровільно зміцнювати артілі та комуни, розвивати тсози, машинні товариства й інші прості форми колективів [898, c. 100], то після жовтневого об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) 1927 р. усуспільнений сектор народного господарства мав стати визначальним [809, c. 490]. Колгоспи як господарства, побудовані на націоналізованій державній землі, набували пріоритетного значення. Х з’їзд КП(б)У (20–29 листопада 1927 р.) доручив ЦК переглянути питання про терміни здачі землі в оренду, маючи на увазі скорочення цих термінів і обмеження права здачі землі в оренду особам, які не обробляють землі своєю працею [286, c. 499]. Бідняцькі господарства серед орендарів приблизно складали майже третину господарств з 22 % орендної площі, середняцькі – 57 % з 56 % орендної площі, оренда куркульських господарств підприємницького типу в середньому становила 2,5% з 21,5% орендної площі. Бідняки і середняки орендували 78,5 % усього орендного фонду, 81 % орендарів не користувалися постійною найманою працею [388, c. 14–15].
	Щоб уникнути змішаної форми оподаткування 17 березня 1922 р. декретом ВЦВК та РНК “Про єдиний натуральний податок на продукти сільського господарства на 1922–1923 рр.” ліквідовувалися усі попередні податки в селі (продовольчий, подвірно-грошовий, трудово-гужовий), вводився єдиний сільськогосподарський податок [1134, c. 104–105; 628, c. 283–286]. Єдиний натуральний податок обчислювався в пудах жита або пшениці (його розмір залежав від кількості орної землі, забезпеченості худобою та врожайності) [1445]. Несплачений селянами вчасно податок перераховувався в недоїмку; якщо недоїмка не сплачувалась протягом двох днів, на третій день штраф сягав ¼ за кожний з перших 15 днів запізнення, далі ½ за кожний наступний день, перераховувалися і попередні селянські борги [294, c. 224]. Сума недоїмки та штраф вираховувалися в червінцях (карбування золотої монети “червінець” було розпочато в 1922 р., припинено в 1924 р. [758, c. 123]). Біднота отримала шанс повністю звільнитися від податку (при посівах не більше 1 дес. на господарство). Проте економічно міцні господарства вже у 1923 р. відчули на собі негативні наслідки нової системи оподаткування. Із 31 січня 1924 р. було припинено на всій території СРСР приймання натурою оплати єдиного сільгоспподатку за 1923–1924 бюджетний рік [296, c. 227].
	Для господарств із незначним земельним забезпеченням та невеликою кількістю худоби податок у 1926 р. було знижено порівняно із 1925 р. на 30–40 %, для середняків і куркулів, навпаки, збільшено на 40–60 % [546, c. 42]. Селяни були здивовані, чому “влада потурає бідним” [145, арк. 28]. Селяни-господарі, які очікували покращення ситуації після запровадження нової економічної політики, переживши голод 1921–1923 рр., голод 1924 р., розчарувалися в новій економічній політиці, зокрема податковій. У 1925/26 п. р. сільськогосподарський податок у грошовій формі не сплачувала п’ята частина селянських незаможних господарств. Заможні господарства після переоподаткування повністю втрачали здатність нарощувати виробництво. Податок, який накладався на одне господарство, становив 256 черв. крб. (загальний показник в СРСР 230 черв. крб.), податок на одну особу – 53,27 черв. крб. (загальний показник в СРСР 46,07) [222, арк. 14]. Сільськогосподарська податкова кампанія 1926/27 г. р. в УСРР характеризувалася використанням елементів прогресивності на основі перерозподілу важкості податку між різними групами селян із врахуванням землі, худоби й усіх інших джерел [336, с. VІІ]. Прогресивна система сільськогосподарського оподаткування найбільше вдарила по прибутковості господарств “вищих груп селянства” [220, арк. 6]. Для УСРР було прийнято шкалу сільгоспоподаткування, побудовану на комбінації господарського та їдоцького принципу. Облік прибутку сільського господарства в грошовій формі, обрахований у 1926/27 п. р. відповідно до усіх категорій господарств, показав, що 96,3 % складали індивідуальні селянські господарства, лише 1,2 % – колективні господарства, радгоспи – 2,5 %. Основними джерелами прибутку індивідуальних селянських господарств була земля, прибуток від якої складав 80 % усього прибутку, та дохід від худоби – 14,9 % [336, с. СХLІІІ; СL]. Податки українських селян були вищими, ніж загалом у СРСР. Покарання за несплату податків були суворими (включно із конфіскацією та ув’язненням). Громадян, які приховували реальну кількість землі від оподаткування єдиним сільськогосподарським податком, перший раз штрафували (десятиразова сума податку), вдруге вони вже відповідали судовим порядком [1073, с. 159]. Наслідком такої податкової політики стала втрата інтересу господарів до збільшення обсягів виробництва. 
	Аналіз селянських скарг також засвідчує тенденцію до зростання незадоволення новою податковою політикою. Селяни скаржилися, що з них “деруть останню шкуру”, “експлуатують удвоє більше, ніж у старі часи” [142, арк. 204], “пільги по сільгоспподатку дають не біднякам, а ледарям”, “від податку звільняють того, хто не хоче працювати”, “радянська влада хоче поробити босяків, а після зробити комуни” [145, арк. 28]. Щоб зменшити податковий тиск, українські селяни почали застосовувати нову тактику, а саме – дрібнити великі господарства. Щорічно кількість дворів збільшувалася приблизно на 100 тис. [388, с. 15]. Були випадки, коли відділялися навіть самотні голови дворів похилого віку [1073, с. 237]. Селяни також були змушені підробляти у містах, щоб утримувати родини та сплачувати податки. Відповідно до даних бюджетних обстежень 1923–1925 рр., неземлеробські заробітки займали значне місце в загальній сумі прибутку селянських господарств, становлячи у середньому приблизно 30 %. У 1926 р. було рекомендовано у закритому листі ЦК КП(б)У “приступати до сильного адміністративного тиску, судових мір, продажу майна з торгів” [142, арк. 14].
		Серед позитивних наслідків запровадження непу в УСРР можна назвати часткове покращення показників по худобі в одноосібних господарствах. Порівняно із 1925/1926 г. р. в 1926/1927 г. р. кількість оподаткованої худоби (коні, воли) збільшилася на 2,7 %, але чисельність корів, навпаки, зменшилася на 2,5 % [336, с. СХLVІІ]. Великої рогатої худоби (без волів) на одне господарство припадало 0,75 голови (загальний показник у СРСР – 1,17), робочої худоби – 0,79 (загальний показник у СРСР – 1,03). В УСРР на двір в середньому припадало 1,54 голів великої рогатої і робочої худоби, тоді як у ЗСФРР – 8,54, показник в СРСР коливався в межах 2,20 голів [222, арк. 14; 16; 31–33]. Офіційно зменшення худоби в колективних господарствах пояснювали її заміною тракторами. Забезпеченість худобою мала певну диференціацію. У Правобережжі, де переважало малоземелля, господарства без худоби складали 38,58 % при 26,6 % в середньому по УСРР; на сході УСРР – 20,3 %; на Поліссі – 8 % [336, с. СLІV–СLV]. Більшість худоби (98,5 %) перейшла у власність індивідуальних селянських господарств; 0,6 % – колективних. Таке співвідношення поголів’я худоби в індивідуальних і колективних господарствах УСРР засвідчувало приховані загрози забезпечення населення продуктами харчування та зниження якості обробітку землі (додаток М). 
	У 1928 р. загальна площа земель трудового користування в УСРР була 36 785 250 га [16, арк. 18]. Такі показники засвідчують неспроможність влади, зокрема через непослідовну економічну політику на селі, створити селянам умови для прибуткового господарювання. Міцні одноосібні господарства не були зацікавлені у співпраці з владою, зокрема через систематичні “переоподаткування”. Влада, натомість, була готова до усуспільнення, залишалося знайти “оптимальний варіант”.
	Складна економічна ситуація в Україні змусила відомого вченого М. Волобуєва у 1928 р. опублікувати у журналі “Більшовик України” дискусійну статтю “До проблеми української економіки”, у якій заперечувалася теорія єдності російської економіки. Науковець заявив, що революція в економіці України нічого не змінила. Водночас він запропонував розглядати Україну як “історично оформлений народногосподарський організм”, що має власні шляхи економічного розвитку, фактично висловив думку, що колоніальний характер економічної політики Російської імперії щодо України не тільки зберігся в умовах СРСР, а й запроектований на далеку перспективу [752, c. 57]. Оцінка економічної ситуації М. Волобуєвим була визначена Л. Кагановичем як “мерзенна” [712, c. 51]. 
	В обіжнику НКЗС від 1 червня 1928 р. землею, відібраною у великих господарств, згідно з обіжником ВУЦВК і РНК УСРР за №0/1779 наділялися безземельні і малоземельні громадяни кожної земгромади відповідно до черги, далі наділялися колишні червоні партизани, червоногвардійці і червоноармійці; далі збільшувалися наділи малоземельних членів цієї ж громади, насамперед двори червоноармійців, які відбували дійсну військову службу, а також демобілізовані протягом року від їх мобілізації [1073, c. 154–155]. Для прибуткової діяльності “нижчих форм колгоспів” мало бути об’єднано не менше 100 дес. землі [551, c. 18]. На двір у середньому припадало від 3,6 дес. посівної площі, а на одного їдока – 0,77 дес. Для степу такі показники були вищими та сягали 8,7 дес. землі, що оподатковувалася, посівів – 5,8 дес. [336, c. СLХІХ]. У лісостеповій зоні кількість землі була меншою і сягала відповідно 4,4 дес. та 2,6 дес. Щоб об’єднати понад 100 дес. землі, потрібно було залучити приблизно 20 одноосібних господарств. Насправді до складу колективного об’єднання входило 9–10 селянських господарств, а площі посівів становили від 40 до 80 дес. 
	Протягом 1920-х рр. учені-економісти переважно намагалися диференціювати господарства, а політики – селян. Середній показник частки середняків коливався у межах 75 %, що засвідчило досить однорідний склад сільського населення УСРР. Якщо узагальнити всі економічні показники розшарування села, отримаємо найвищий відсоток заможних і середняцьких господарств саме в УСРР. Проте найчастіше вони мали менший прибуток, ніж індустріальні робітники. На одноосібні (індивідуальні) селянські господарства та “куркулів” намагалися перекласти основний тягар фінансового забезпечення індустріалізації. Селяни змушені були додатково підробляти у містах, щоб сплачувати податки. Українські селяни сплачували найбільше податків у СРСР. Більшість селян, які очікували покращення ситуації після запровадження непу, розчарувалися у новій економічні політиці, називаючи її “новою експлуатацією, але вже робітників”. Частина українських селян з метою захисту своїх прав намагалися об’єднуватися у “селянські спілки”. 
	Влада після запровадження індустріалізації категорично відмовлялася враховувати об’єктивні чинники аграрних відносин в Україні, зокрема традиційні для індивідуального господарювання строкове та поденне наймання на роботу, різні види обміну, позички, “притримування” врожаю до зими з метою отримання більшого зиску. Відповідно до перепису 1926 р. наймали робітників лише 0,6 % сільських господарств. Офіційна статистика коливалася в межах 7–9 %. Станом на 1927 р. 81 % орендарів не користувався постійною найманою працею. Крім наймання, використовували на селі орендні відносини, різні види обміну, позички та ін. При формуванні поденної ціни на сільськогосподарських роботах значення мала наявність у робітника робочого коня, а також, чиїми продуктами він буде харчуватися.
	ІІ конференція КП(б)У схвалила накреслений планом темп виробничого усуспільнення (колективізації), що передбачав охоплення 25 % посівної площі до весни 1933 р. (7 млн. га замість 1,3 млн. га у 1928 р.) та 30 % селянських господарств. Станом на 1928 р. в УСРР загальна площа земель трудового користування коливалася в межах 36 785 250 га [16, арк. 18]. Особливо відзначалась роль селян-комуністів у справі колективізації, а “поголовний вступ сільських комуністів до колективних господарств вважався першим обов’язком” [286, с. 544–545; 592–593]. Масова колективізація передбачала перехід на усуспільнення земгромад і сіл, кущове об’єднання колгоспів (кущ – первісна форма єдиного централізованого господарства) і концентрацію механічної тяглової сили у формі організації машинно-тракторних станцій, “перетворення” часитни кредитів у довгострокові, зменшення позичкового відсотку. Землі колгоспам мали виділяти “єдиним масивом”, це передбачало примусове вилучення земель у одноосібних господарств. У 1929 р. кількість колективних господарств мала зрости до 12 742. Відповідно до плану колективізації сільського господарства на період весняної посівної кампанії 1929 р. мали організувати 30 комун, 270 артілей, 1360 тсозів, разом – 1 660 колгоспів на площі близько 400 тис. дес. [15, арк. 8; 166]. Серед нововведень було обов’язкове створення у районах агрокабінетів (агропунктів), до складу яких входили: районний агроном, агроном-колективізатор, агроном-рільник, агроном-зоотехнік [15, арк. 237]. Навесні оголосили мобілізацію студентів сільськогосподарських інститутів, технікумів, педагогічних ВНЗ у села для допомоги в проведенні посівкампанії [24, арк. 14]. Шлях на усуспільнення як єдиний можливий шлях розвитку було задекларовано на офіційному рівні [561, с. 7]. 
	14 грудня 1931 р. розпочала роботу ІІІ сесія ВУЦВК. Окрім членів ВУЦВК, на її засідання було запрошено голів РВК, де не виконали плани хлібозаготівель. Офіційно мали оголосити про 200 районів суцільної колективізації в УСРР [363, c. 1]. 29 грудня 1931 р. було прийнято Постанову політбюро ЦК КП(б)У, в якій усі райони розбивалися на шість груп: Харківську, Київську, Вінницьку, Запорізьку, Полтавську, Одеську [246, c. 219]. За кожною з них закріплювали відповідальних із числа партапаратників. Кожен окремий район також дробився на ділянки, до яких прикріплювали членів бюро райпарткому з покладенням усієї відповідальності за виконання плану хлібозаготівель [166, арк. 23; 167, арк. 6]. Станом на грудень 1931 р. хлібозаготівельний план було виконано на 54,7 % [166, арк. 22]. Колгоспників зі сторінок газет і журналів застерігали, що перший обмолот хліба потрібно віддавати державі, прибутки розподіляти відповідно до трудоднів та якості праці, а не за кількістю їдоків, заборонялось наперед видавати аванси, колгоспи закликали не ставати на шлях собезництва і не допомагати всім, не робити великих відрахувань із валових прибутків до всіляких громадських і культурно-побутових фондів (на “культгектари”, каси взаємодопомоги, “жіночі гектари”, підшефні частини) [521, c. 10–11]. 
	У 1931 р. селяни відмовлялися працювати на колгоспних полях, погоджуючись на роботу у радгоспах “бо там їсти дають, а в колгоспах кажуть, що хліб з’їли під час засіву”, почастішали виступи селян проти радянської влади [164, арк. 194–195]. Ціни на продукти харчування на базарах були “надвисокими” (1 літр молока коштував 4 крб., склянка пшона – 2 крб., 5 кг картоплі – 30 крб.) [73, арк. 227]. 
	Заступник голови ДПУ УСРР К. Карлсон 13 серпня 1932 р. інформував ЦК КП(б)У про масове стійке зростання кількості поданих заяв на вихід селян з колгоспів. На той момент таких заяв було понад 14 тис. Селяни супроводжували заяви вимогами негайного повернення їм тяглової худоби, інвентаря, виділення озимих і ярих посівів [263, c. 50]. Селян частково від виходів з колгоспів зупиняло розкуркулення, у 1931 р. було розкуркулено 32 127 господарств. У грудні 1931 р. різні державні органи почали фіксувати в Україні випадки голодування та смерті від голоду [847, c. 12]. Наприкінці 1932 р. селяни були змушені повернутися до колгоспів, щоб частково убезпечити себе від помсти місцевого керівництва, ще й вступали до лав партії. У 1932 р. членами КП(б)У стали 39,6 тис. селян [1218, c. 91]. Й. Сталін закликав сільських жінок до безальтернативної суспільно-політичної діяльності у колгоспах [1199, c. 250]. Кількість постійно закріплених у колгоспі й для роботи в бригаді робітників коливалася від 40 до 70 осіб [579, c. 95] (чисельно колгосп нагадував поземельну общину, що складалася від 30 до 100 дворів [1435, c. 361]). У 1930 р. на початку колективізації в колгоспах панувала поденщина, у 1931 р. – відрядництво, у 1932 р. – відрядництво та бригадна форма праці (бригада стала первинною виробничою одиницею колгоспного господарства).
	Насильницька масова колективізація призвела до того, що ресурсна база республіки зазнала непоправних втрат. У непристосованих колгоспних приміщеннях масово гинула худоба, а в селянських господарствах, щоб уникнути колгоспу, її майже повністю вирізали. Поголів’я худоби у 1930–1933 рр. зменшилося до критичних показників [222, арк. 14; 16; 31–33; 331, с. 24–35]. Динаміка поголів’я худоби (відповідно до офіційних даних), якщо порівнювати 1928 р. із 1933 р., була такою: коней збереглось лише 47,5 %, великої рогатої худоби – 51,7 %, свиней – 30 %, овець та кіз – 24,7 %. Поголів’я худоби в УСРР у 1930 р. (у відсотках до 1928 р.) становило 96,7 %; у 1931 р. – 87,1 %; у 1932 р. – 66,7 %; у 1933 р. – 47,5 % [331, с. VІІ; 26]. У 1933 р. були села, в яких майже не було свиней, корів, коней [31, арк. 211; 73, арк. 211]. Аналізуючи динаміку поголів’я худоби, варто зауважити, що найбільше зниження відбулось в одноосібному секторі, у функціонуванні якого держава була не зацікавлена. 
	У 1933 р. Україна, яка переживала голод, віддала державі 317 млн. пудів хліба внаслідок накладання натуральних та грошових штрафів, занесення на “чорні дошки”, тиску з боку карних органів, додаткової заготівлі хліба, заборони торгівлі хлібом на базарах та інших форм впливу на селян [1218, с. 104]. На місцях часто занижували оцінку праці колгоспників відповідно до рекомендованих Наркомземом УСРР норм. Трудодень часто виходив лише 45 коп. [119, арк. 3–5; 258, с. 164]. Запроваджений 17 березня 1933 р. урядовою постановою річний виробіток трудоднів працівника рільничої бригади міг ледь досягати у 1933 р. 94,7 трудоднів, а управлінського і технічного персоналу – 348 трудоднів. Колгоспники заробляли також трудоднів менше, ніж охоронці полів [48, арк. 95; 150]. 
	Отже, “всеосяжна” або “суцільна” колективізація як інституціональний механізм мала примусовий характер та мету – змінити господарські традиції українців. Вона використовувалася владою для досягнення тотального контролю над селянством, корелювалася з хлібозаготівельними кампаніями, оскільки гарантувала постачання хліба державі за низькими цінами. Політичне ранжування селян узгоджувалося з кампаніями колективізації та розкуркулення й проводилися з метою знищення на селі всіх альтернативних колгоспній форм господарювання; підсилення владних повноважень на селі; отримання додаткових коштів на проведення індустріалізації тощо. 
	Після війн та революцій новим випробуванням для українців став голод 1921–1923 рр., спричинений командною економікою більшовиків та погодними умовами (зима 1921–1922 рр. була холодною, часті відлиги сприяли вимерзанню озимих, весна була також холодною та дощовою, тому сіяли з запізненням), нестачею посівних матеріалів, низькими врожаями [323, c. 1]. Американська Християнська Допомогова Місія восени 1922 р. опублікувала окремі дані про голод в Україні, зазначивши, що голодувало від 5 до 6 млн. людей” [1153, c. 606]. Розповсюдженість інфекційних хвороб досягала граничних меж [322, c. XI; 184, арк. 43]. За підрахунками Б. Кравченка, унаслідок голоду втрати населення становили близько одного мільйона осіб [869, c. 70].
	У 1922 р. населення УСРР становило майже 26,0 млн. осіб [1104, c. 158; 9, арк. 4]. Якщо порівняти із середнім населенням України 1913 р., що коливалося в межах 27,5 млн. осіб, то маємо зменшення чисельності у межах 5 %. У 1923 р. населення УСРР збільшилося до 26,6 млн. осіб, при цьому його чисельність коливалася в межах середнього показника за 1909–1913 рр. – 26,6 млн. осіб. Смертність серед немовлят у 1923 р. досягала 70 %: на десятеро при житті лишалося пересічно тільки троє [1153, c. 663]. На жаль, міський перепис населення, проведений 15 березня 1923 р., не дає нам інформації про сільське населення, тому становить лише опосередкований інтерес. З даних перепису ми прослідковуємо, що серед міської людності УСРР у 1923–1924 рр. було досить мало прийшлого елементу, що свідчило про бажання українських селян господарювати на землі. До 1923 р. число неодружених у містах перевищувало, число неодружених у селах (при цьому у великих містах 1/5 одружених сільських чоловіків жили окремо від своїх жінок), збільшувалася кількість розлучень [333, c. XLII; 183, арк. 18].
	Сільське населення у 1924 р. становило 22,7 млн. осіб [346, c. 31–33]. У сільській місцевості у 1924 р. (відповідно до даних перепису населення 1926 р.) у віці 100 років і більше було 1 134 чоловіків і 1 297 жінок [346, c. 8–9]. Аналіз розподілу народжених за місяцями показує, що найбільша кількість народжень припадала на січень, листопад, жовтень, липень, серпень, лютий (причини: господарські та релігійні чинники, час реалізації урожаю) [318, c. XXIII]. Шлюбність зберігала виражені сезонні коливання, у містах – нижчі (через занепад, зокрема релігійного побуту), у селах – вищі. Два виразних мінімуми в березні та грудні, два максимуми у січні та жовтні, перевищення пересічного рівня – в лютому, травні та листопаді. Мінімуми пояснюються впливом релігійного чинника (до жовтневого перевороту реєструвався церковний обряд вінчання, який не відбувався під час Великого посту, Великоднього тижня, Петрівки, Спасівки, Пилипівки, Різдвяних свят тощо). Січень і жовтень для українців завжди були місяцями активного природного руху людності. Жовтневий максимум – це вплив господарчого і релігійних чинників (закінчення сільськогосподарських робіт, певна матеріальна забезпеченість на найближчий час, відсутність заборони церквою брати шлюб) [315, c. 125].
	Для відтворення неперервності процесу подаємо аналіз смертності. Загалом смертність у 1924 р. в УСРР характеризувалася зниженням показників. Українські демографи вагалися щодо остаточної оцінки загальних показників. Ю. Корчак-Чепурківський з’ясував, що різке зниження кількості смертей спричинене частковою відсутністю реєстрації (так, перед Першою світовою війною померло 650 тис. осіб, а в 1924 р. не було зареєстровано й 500 тис.); далі науковець проаналізував окремі верстви населення та різні вікові групи і дійшов висновку, що найбільше зменшилося померлих дітей віком до 10 р. (ця група була нечисельною, бо це були діти, народжені під час Першої світової та громадянської воєн) [333, c. LVIII]. Демографічні таблиці смертності населення 1925–1926 рр. не так заперечили припущення Ю. Корчака-Чепурківського щодо неповної реєстрації померлих людей похилого віку, як підтвердили окремі випадки неповної реєстрації немовлят в УСРР. Коефіцієнт смертності в УСРР у 1924 р. становив 17,6, у 1925 р. він збільшиться до 19,2. Збільшення смертності у 1925 р. порівняно із 1924 р. українські демографи пояснювали недородом 1924 р., а також підвищенням народжуваності, що призводило до збільшення дитячої смертності [333, c. XX; 141, арк. 28]. Коефіцієнт смертності 17,6 (за іншими даними 17,9) був досить високим порівняно з країнами Західної Європи, що також воювали. Наприклад, у Німеччині він складав 12,5; у Бельгії – 13,2; у Австрії – 14,9. У країнах Сходу Європи, що воювали, цей коефіцієнт був ще вищим, ніж в УСРР, наприклад, у Болгарії – 20,7; Румунії – 22,7 [333, c. XXXVII]. У 1924 р. було зафіксовано зменшення смертності жінок на фоні збільшення смертності чоловіків. Основними причинами зниження смертності жінок були: генеративне розвантаження (плідність жінок, що у 1896–1897 рр. становила 7,5 дитини, у 1925–1928 рр. знизилась до 5,1 дитини), організація охорони материнства і дитинства переважно у великих містах [920, c. 310]. Найбільш несприятливою у 1924 р. виглядала смертність 20–24-річних чоловіків, які були неповнолітніми у роки війн, революцій, запровадження нового радянського побуту. Ці фактори призвели до занепаду життєдіяльності та негативно вплинули на чоловіче здоров’я. Смертність чоловіків у віці 15–55 років виявилася у півтора рази вищою, ніж у Західній Європі (30-річні чоловіки в УСРР вмирали майже так само, як і 50-річні на Заході). Поступово почала знижуватися смертність серед дітей, це було, зокрема, наслідком боротьби із пошестями ще перед Першою світовою війною. У 1924 р. на 1000 народжень помирало, не доживши до одного року, в середньому 128 немовлят [333, c. LXIV; XXXVI; 2–3]. Найбільша смертність немовлят була зареєстрована на Чернігівщині, Поділлі, Харківщині, Донеччині, Київщині. У 1925 р. ці показники збільшилися, хлопців померло 158, дівчат – 132 [333, c. 6–7]. В УСРР у 1924 р. було зареєстровано померлих дітей віком до 1 року – 147 168 осіб, у 1925 р. – 172 563 особи [318, c. 12; 15]. Пересічна тривалість життя новонародженої дитини у 1924 р., становила для хлопців 44,1 роки, дівчат – 46,5 [333, c. 2– 3]. Аналізуючи смертність немовлят у 1924 р., Ю. Корчак-Чепурківський пише, що “про будь-які надмірні досягнення в боротьбі зі смертністю немовлят до 1925 р. казати зарано” [333, c. LXVI]. Основними причинами смертності немовлят визначали їхню природну кволість, недоношеність. Смертність дітей також викликали скарлатина, кір, коклюш, віспа та інші хвороби. Діти також часто помирали від хвороб дихальних шляхів та органів травлення [332, c. VIII–X]. Смертність серед немовлят поступово спадала, проте зменшувалася і народжуваність. Однією з причин знову ж таки була легалізація абортів, найменше вдавалися до аборту селянки, вони й утримували показники найвищої народжуваності. Поширення абортів переросло в справжню соціальну загрозу (у 1925 р. в Україні на сто народжень припадало 69 абортів, у містах майже половина вагітностей закінчувалися абортом [910, c. 326]).
	Формування нового шлюбного побуту у місті та селі мало свої відмінності. Згідно з Земельним кодексом 1922 р. кількість землі, виділеної на одну родину, залежала від кількості їдців у цій родині. Ю. Корчак-Чепурківський писав, що “переважно серед молоді вплив мало законодавство земельне й податкове” [333, c. XL]. Дитина і шлюбна, і позашлюбна, що жила з матір’ю, вважалася членом того двору, що і її мати. Як член двору, вона мала право на землю і майно двору. Дитина також могла бути членом певної земгромади та мати право на землю. У випадку розлучення, коли власного майна в батька було замало для забезпечення дитини, суд міг ухвалити стягнення недостачі на утримання з майна та прибутків всього сільського двору. Подальші зміни, зокрема після проголошення кампанії індустріалізації країни, засвідчили те, що частина населення почала брати шлюб вже незалежно від обряду вінчання, переважно це були мешканці міста. Характерною тенденцією одружень у 1925 рр. була належність молодих до однієї національності, показник тяжіння становив майже 100 %: євреї давали показник тяжіння +96,15; українці – +86,52; росіяни – +75,07; поляки – +62,08; білоруси – +33,93. Змішані шлюби швидше розпадалися, пересічно найкоротшими були шлюби, де чоловік росіянин, а жінка українка. Більшу ініціативу при розлученні виявляли чоловіки євреї та росіяни у парі, де жінка була українкою. Подружжя, де чоловік українець, жінка українка, розлучалося нарівні (за ініціативою обох) [333, c. XLIX; LI–LII]. 
	Окремо варто зупинитися на рівні розлучень, який в УСРР був чи не найвищим (УСРР випереджала лише Японія, де практикувалися “пробні шлюби” і чоловік міг легко отримати розлучення). Нове радянське законодавство надзвичайно спростило процедуру розлучень. Було відмінено випробувальний термін; дозвіл на розлучення видавали не судові установи, а рагси (було достатньо навіть немотивованого бажання однієї сторони; за обопільної згоди розлучали відразу після подання заяви; той, хто подавав заяву, не був зобов’язаний навіть зазначати мотиви [346, c. XXI]). Українські демографи 1920-х рр. заговорили про те, що шлюбність в УСРР “замериканізувалася”. Рівень розлучень в УСРР виявився найвищим у СРСР. Розлучення з одиничних випадків зросли до десятків тисяч. За якихось 2–3 роки українці випередили навіть США. У 1925 р. один випадок розлучення припадав на 5–6 шлюбів. У містах на 100 заяв від дружин припадало 139 від чоловіків, у селах – 172 (27 % розлучень за обопільною згодою) [862, c. 113; 115]. Найбільш недовговічними виявлялися “молоді” шлюби (до 1 року). Середня тривалість розірваних шлюбів у 1925 р. в селах становила 3,8 року, у містах – 5,4, тобто в півтора рази більше, при цьому середня тривалість розірваного шлюбу досить швидко знижувалася [862, c. 115]. На шлюби тривалістю менше 1 року у сільській місцевості припадало ледве не дві п’ятих розлучень, натомість, у містах – тільки чверть. Серед сільських чоловіків активно розлучалися у віці 35–39 р. (16 %). Це було пов’язано із тим, що шлюбне життя на селі починалося раніше. Сімейний стан жінок майже повторював ситуацію із чоловіками. Значна частина розлучених членів подружжя укладала повторний шлюб. При цьому, високі показники розлучуваності поєднувалися з високими показниками шлюбності населення, адже УСРР залишалася аграрною республікою з високою питомою вагою сільського населення й характерною для селян високою шлюбністю.
	Характерною тенденцією в УСРР було збільшення кількості підкинутих та покинутих дітей, що свідчило не лише про складнощі економічного, але й соціального характеру, зокрема руйнацію традиційного інституту сім’ї [6, арк. 1–23; 5, арк. 1–10]. За неповними даними, було підкинуто 1 096 осіб. Варто зауважити, що 899 дітей із 1 096 було підкинуто у 52 містах УСРР (таке явище не набуло поширення у сільській місцевості) [334, c. 22–23].
	Сільське населення (відповідно до Всесоюзного перепису населення 1926 р.), зайняте у галузі народного господарства УСРР, розподілялося так: у сільському господарстві було зайнято 14 686 767 осіб; у фабрично-заводській промисловості – 144 363 особи; у кустарно-ремісничій промисловості – 164 538 осіб; на будівництві – 22 065 осіб; у залізничному транспорті – 54 660 осіб; на інших видах транспорту – 8 803 особи; у сфері торгівлі та кредитування – 58 043 особи; в установах – 101 357; інших галузях – 111 442; разом було зайнято 15 352 038 осіб [328, c. 62].
	Провідною тенденцією перебігу процесу народжуваності в період індустріалізації було доволі швидке зниження інтенсивності дітонародження внаслідок відпливу населення із села, руйнації традиційної селянської сім’ї, залучення жінок у позасімейне виробництво [910, c. 325]. 1926 р. характеризувався і високим коефіцієнтом народжуваності, і високим коефіцієнтом смертності. Після 1926 р. почав зменшуватися загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб у 1925 р. коефіцієнт становив 42,71; у 1926 р. – 42,10; у 1927 р. – 40,33; у 1928 р. – 37,80 [346, c. 30–31]). Відтак, нова економічна політика не встигла забезпечити суттєвого зростання чисельності населення та збільшення тривалості життя до рівня розвинених західних країн. У 1926–1927 рр. відповідно до розрахунків радянських демографів тривалість життя новонароджених в СРСР мала досягати 47 років, відповідно до сучасних оцінок – 37,5 років (у розвинених країнах Європи та США очікувана тривалість життя складала 62 роки) [807, c. 73]. 
	Сімейним кодексом 1926 р. було скасовано обов’язкову реєстрацію шлюбу і зрівняно у правах фактичний і зареєстрований шлюб. Змін зазнала шлюбність сільських жінок. Для їх з’ясування проаналізуємо шлюбність жінок віком від 15 до 44 років: у віковій групі 15–19 років загальна кількість жінок становила 1 509 631, з них дівчат – 1 347 530, заміжніх – 155 090, удовиць – 705, розлучених – 4 664, невідомо – 1 642; у віковій групі 20–24 роки, загальна кількість була 1 116 019, з них дівчат – 328 317, заміжніх – 753 219, удовиць – 8 374, розлучених – 18 534, невідомо – 7 575; у віковій групі 25–29 р. загальна кількість жінок складала 1 036 872, зокрема дівчат – 85 465, заміжніх – 901 122, удовиць – 27 945, розлучених – 15 916, невідомо – 6 424; у віковій групі 30–34 нараховувалося 741 809, незаміжніх – 33 271, заміжніх – 647 964, удовиць – 47 815, розлучених – 8 200, невідомо – 4 559; вікову групу 35–39 р. складало 698 785 осіб, із них незаміжніх – 21 084, заміжніх – 583 200, удовиць – 84 728, розлучених – 5 776, невідомо – 3 997; у віковій групі 40–44, всього – 529 207, дівчат – 14 155, заміжніх – 410 347, удовиць – 98 817, розлучених – 3 197, невідомо 2 691 [346, c. 14–19].
		Загальний коефіцієнт смертності населення (у розрахунку на 1000 населення) у 1928 р. знизився до 18,1, здебільшого за рахунок зниження повікової інтенсивності смертності. На початку ХХ ст. новонародженим хлопчикам в Україні передбачалося прожити в середньому на 7,8 років менше, ніж у країнах Західної Європи, а у 1928 р. ця різниця зросла в середньому до 10 р. (розрив у відповідних показниках для дівчаток зберігався на рівні 9,5 р.). Близько 35–40 % померлих у 1928 р. становили діти до 1 року [920, c. 308; 317–318] (приблизно 15 % усіх пологів забезпечувалися медичною допомогою). У 1928 р. було зареєстровано позитивну динаміку виживання дітей, так, з кожної тисячі однорічних хлопчиків до 15 років доживало 844, а з кожної тисячі дівчаток – 852 [954, c. 273]. Сільське населення у 1928 р. становило 24,2 млн. осіб; народжень на 1000 населення – 40,5 %; смертність – 17,3 %; природний приріст – 23,2 %; шлюбів – 10,0 %; розлучень – 1,52 % [346, c. 30–33]. 
		Швидкий приріст населення у 1925–1928 рр. частково був результатом зменшення народжуваності у 1915–1922 рр. На думку Ю. Корчака-Чепурківського, “це не досягнення кінця 20-х рр., а спадок минулого: по-перше, велика вікова крива жіночого населення в дітородному віці спричинила високу питому вагу молодих жінок серед усіх здатних до дітонародження та збільшила загальний коефіцієнт народжуваності; по-друге, невелика доля у всьому населенні дітей (незначна кількість у складі населення дітей, котрі знижують показники, пояснюється Першою світовою та громадянськими війнами) та частково людей похилого віку (саме цим групам була характерна відносно висока смертність) знизили величину загального коефіцієнту смертності; по-третє, на чисельність населення вплинуло інтенсивне виселення з України у Сибір та Середню Азію після революції 1905 р. й до початку Першої світової війни переважно осіб 1850–1895 рр. народження (тобто сімей, котрі мали у своєму складі молоді робочі руки, власникам яких було б на початок 1927 р. 35 р. і більше)” [862, c. 38]. 
	Більш детальний аналіз шлюбності населення у 1924–1928 рр. засвідчує, що шлюбність 12,0–12,9 % мала тільки незначна кількість округ, зокрема Проскурівська (12,0 %), Маріупільська (12,5 %), Одеська (12,7 %), Дніпропетровська (12,4 %), Артемівська (12,9 %). Групу з найвищою шлюбністю (13,0 % і більше) складали промислові округи: Луганська (13,0 %), Сталінська (13,1 %). Для України коефіцієнт шлюбності близько 11,0 % вважали більш-менш нормальним [316, c. 150]. Найнижчий коефіцієнт шлюбності був характерним для Глухівської (10,0) та Херсонської (7,7) округ. У 1925–1928 рр. тільки 2,4 % жінок протягом життя не брали шлюб, до 20 років укладала шлюб третина всіх дівиць [1165, c. 336]. 
	Починаючи з 1930 р., природний приріст населення СРСР почав знижуватися і становив 3,1 млн. осіб [226, арк. 1]. Населення УСРР у 1930 р. становило 30,8 млн. осіб [954, c. 268]. Загальний коефіцієнт смертності (зареєстровані показники) коливався в таких межах: 1928 р. – 18,1 °/оо (за іншими даними 16,5); 1929 р. – 17,5; 1930 р. – 17,2. На переконання Е. Лібанової, розрахункові показники були вищими: у 1928 р. – 18,2 °/оо; 1929 р. – 19,1; 1930 р. – 18,7 [954, c. 269–270]. 
	Відомо, після ХVІ з’їзду ВКП(б) з подачі Й. Сталіна було запроваджено практику корегування демографічної статистики та переслідувань учених-демографів. Тому використання офіційних статистичних матеріалів початку 1930-х рр. дозволяє прослідкувати лише окремі тенденції в динаміці змін народонаселення.
	Протягом 1929–1931 рр. до міст СРСР прибуло 27,3 млн. мігрантів, водночас вибуло – 19,2 млн. осіб. Серед переселенців домінували чоловіки, а це означало тимчасову або постійну руйнацію сім’ї та зниження народжуваності. У 1929–1931 рр. народжуваність у містах країни знизилась на 6 %, у сільській місцевості – на 13 % [807, c. 78]. Після запровадження паспортів і системи прописки у 1932 р. механічний приріст міського населення в СРСР за перше півріччя 1933 р. (уперше за реконструктивний період) характеризувався від’ємними показниками [226, арк. 51–53; 55]. 
	Потужні внутрішні міграції внесли значну дестабілізацію у сімейно-шлюбні взаємини українців, змінивши їхню матримоніальну поведінку [3, арк. 6–12; 125, арк. 1–2]. Небачені за розмахом внутрішні переміщення сільського і міського населення супроводжувалися помітним зниженням міцності шлюбу й у місцях виходу мігрантів, і в місцях їх вселення, внутрішньосімейним регулюванням народжуваності (масового поширення набули аборти). Ситуацію в Україні погіршувала житлова криза та надто спрощений процес розлучення.
	У Російському державному архіві економіки зберігаються документи, які становлять інтерес для нашого дослідження: “Кон’юктурний огляд руху населення СРСР 1930–1934 рр.” (надрукований лише у трьох примірниках). У ньому, зокрема, розглядається локалізація смертності в окремих регіонах СРСР. Першою республікою зазначена УСРР із кількістю померлих 2,9 млн. осіб, що становило більше половини померлих в СРСР [226, арк. 1–2; 953, с. 173]. Аналіз помісячних даних смертності населення УСРР у 1932–1933 рр. засвідчує, що протягом 1932 р. найбільша смертність у сільській місцевості була: в квітні – офіційно зареєстровано 59 тис. померлих; травні – 61 тис., червні – 58 тис., липні – 56 тис., серпні – 54 тис., жовтні – 54 тис. В інші місяці чисельність померлих коливалася в межах 50 тис. осіб. У містах кількість померлих коливалася в межах 20 тис. осіб щомісяця. У 1933 р. найбільші втрати населення були зареєстровані в березні і склали 107 тис. померлих, у квітні – 129 тис., в травні – 178 тис., у червні – 217 тис., в липні – 168 тис., серпні – 69 тис. (додаток Т).
	Відповідно до розрахунків Н. Левчук втрати населення України через надсмертність у 1933 р. становлять 3529,3 тис. осіб, зокрема 194 тис. у міських поселеннях та 3335,3 тис. у сільській місцевості. Найвищі відносні показники втрат були у Київській та Харківській областях, друге місце за шкалою втрат посідали Вінницька, Дніпропетровська та Одеська області [919, с. 261]. Динаміка коефіцієнта смертності, починаючи з 1931 р., була такою: міське населення – 20,1; 1932 р. – 22,2; 1933 р. – 33,8; 1934 р. – 19,4; сільське населення – 19,4; 1932 р. – 18,8; 1933 р. – 49,3. Відповідно до розрахунків Е. Лібанової, в 1931 р. загальний коефіцієнт смертності складав 19,6; у 1932 р. – 25,6; у 1933 р. – 123,0 [954, с. 270].
	У 1929 р. природний приріст населення СРСР почав знижуватися. У 1932 р. було зареєстровано різке падіння народжуваності, така тенденція зберігалась до першої половини 1934 р. (додаток У). 
	Якщо до початку 1930-х рр. народжуваність у містах скорочувалася швидше, після 1931 р. надшвидкими темпами почала скорочуватись народжуваність у сільській місцевості. Сумарний показник народжуваності у 1933 р. у сільській місцевості України знизився до 2,6 дитини на одну жінку [1138, с. 282]. Очікувана тривалість життя у 1932 р. впала до 33,2 років для чоловіків та 38 – для жінок [954, с. 272]. Очікувана тривалість життя при народженні у 1933 р. знизилася до небачено низького рівня. Так, тривалість життя чоловіків скоротилась у місті до 18,8 року, у селі – до 4,2; тривалість життя жінок скоротилась у місті до 26,2 року, у селі – до 6,6 [1138, с. 283]. Т. Снайдер пише, що середня очікувана тривалість життя для хлопчика, народженого 1933 р., становила 7 років [1168, с. 58].
	Західні журналісти вже в 1930-х рр. дали перші кількісні оцінки померлих від голоду в УСРР: від 2 до 6 млн. осіб [842, с. 5]; сучасні Т. Снайдер – понад 3,3 млн. осіб [1168, с. 63]; Р. Осборн – близько 5 млн. [1058, с. 655]; Р. Конквест – приблизно 7 млн. мешканців [851, с. 334]. За підрахунками українського вченого С. Кульчицького, діапазон втрат, який обумовлювався реальним станом доступних для аналізу статистичних джерел, становив від 3 до 6,5 млн. [898, с. 393]. Дослідник Голодомору В. Марочко пише про близько 7 млн. померлих [987, с. 105]. На думку В. Романцова, варто оперувати цифрами від 3,5 млн. до 4–5 млн. осіб [1133, с. 59]. Ю. Шаповал зауважує, що 3–4 млн. осіб можна вважати “обережними оцінками” [1260, с. 50]. Демограф Е. Лібанова визначила втрати внаслідок Голодомору в 4,5 млн. осіб (3,4 млн. втрачено через підвищену смертність, а 1,1 – через знижену народжуваність) [954, с. 276]. П. Шевчук визначив втрати населення внаслідок Голодомору 1932–1934 рр. у 4528,5 тис. осіб, відповідно до типу поселення втрати у міських поселеннях становили 354,5 тис. осіб, у сільській місцевості – 4174,0 тис. осіб [1270, с. 292]. Аналізуючи динаміку змін чисельності населення, варто враховувати недооблік смертей у 1930–1933 рр. [898, с. 363]. Недооблік смертності рагсами в окремих випадках перевищував зареєстровану кількість у два рази [226, арк. 15]. 
	Авторка не ставила за мету визначити кількість жертв Голодомору та охарактеризувати різні способи розрахунків, адже сьогодні вже існує ціла низка ґрунтовних наукових праць. На основі історико-демографічного аналізу були показані особливості соціально-демографічних процесів, скорельовані із основними факторами соціально-економічного розвитку. 
	Станом на 15 грудня 1929 р. із 510 районів УСРР 294 мали частку колективізації, меншу за 15 %, і лише 14–70 % та більше. У 1930 р. в УСРР задекларували необхідність створення агроіндустріальних комбінатів (“колгоспів-гігантів”), що означало для селян втрату земель, поповнення рядів переселенців та ходаків. Середні показники колективізації протягом 1930–1931 рр. коливалися в межах 60–65 % селянських господарств та 67–70 % орних земель. Колективізація та розкуркулення як складники політики одержавлення села спричинили руйнування парагромадянського селянського суспільства, знищили не тільки традиційні форми господарювання, але й їхніх носіїв. 
	Селяни відповіли на відчуження від власності активними формами опору, характерною ознакою яких було руйнування інституцій радянської влади на селі, повернення до сходів, обрання сільських старост. Голодомор 1932–1933 рр. зламав супротив селян та примусив їх повернутися до колгоспів. Тотальне одержавлення власності селян ліквідувало економічну основу парагромадянського селянського суспільства.
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