Лекція 11. УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
20-ті роки в Україні можна з повним правом назвати новаторськими.
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Нова економічна політика досить швидко принесла

позитивні результати. За короткий час в Україні була відроджена економіка,
створені умови для її подальшого розвитку. Цікавим, насиченним і в той же
час суперечливим було суспільно-політичне та культурне життя. В цей
період мав місце невиданний зліт у розвитку освіти, науки і культури. Цьому
сприяло проведення українізації. В той же час у суспільно-політичному житті
республіки, як і

в цілому в СРСР, все більше проявляються риси

авторитаризму. Розкриттю цих та інших проблем присвяченя дана лекція, яка
буде викладена за слідуючим планом:
1. Міжнародне становище і утворення СРСР.
2.

Перехід до нової економічної політики.

3.

Відбудова народного господарства на засадах непу.

4. Суспільно-політичне та культурне життя.
1.Міжнародне становище і утворення СРСР. На початку 20-х років
основна частина українських земель входила до складу УСРР, площа якої
становила 452 тис. кв.км., а населення за даними перепису 1920 р. – 25,5 млн.
чоловік. На селі проживало 20,9 млн., в містах – 4,6 млн. чоловік. Але не всі
українські землі увійшли до складу Радянської України. Ще у 1919 р. Польща
анексувала Східну Галичину, яка раніше входила до складу АвстроУгорської імперії. Після невдалої для Радянської держави війни з Польщею у
1920 р. до останньої були приєднані ще декілька етнографічних українських
земель зі складу колишньої Російської імперії як частково полонізованих

(Холмщина, Підляшшя, Посяння), так із майже однорідним українським або
українсько-білоруським

населенням

(Західна

Волинь,

північно-західні

райони Полісся). Із цих українських земель у Польській державі утворився
новий регіон – Західна Україна. За переписом 1931 р. на цій території
проживало 8,9 млн. чоловік, у тому числі 5,6 млн. українців і 2,2 млн.
поляків. На цій території, яка разом з Західною Білорусією складала третину
Польщі, розгорнулась активна боротьба українців та білорусів за національне
самовизначення, що значно послабляло цілісність цієї держави.
Румунія під час розпаду Австро-Угорської імперії захопила одну із її
провінцій – Буковину. Більшість населення в її північній частині становили
українці. Майже одночасно румунські війська окупували Бесарабську
губернію, яка раніше входила до Російської імперії, в північній частині якої
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Закарпатська Україна за часів Австро-Угорської монархії була частиною
угорських земель, а тому після проголошення самостійності Угорщини
увійшла до її складу. З ліквідацією Радянської Угорщини за рішенням країн
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Чехословацької держави.
В досліджуваний період УСРР мала статус самостійної держави –
однієї з тринадцяти, які виникали на території колишньої Російської імперії.
Фактично вони разом їз п’ятьма іншими радянськми (Росія, Білорусія, Грузія,
Вірменія та Азербайжан) і двома народними (Хорезм і Бухара) республіками
утворювали єдину державу – Країну Рад.
Цьому сприяло декілька причин. У широких колах більшовицької
партії, включаючи і її керівництво, у цей період ще існувала переконаність у
тому, що Радянська держава, народжена Жовтневою революцією, з часом
включить в себе основні європейські держави, а можливо і держави інших
континентів світу. Продовжували залишатись стійкими економічні, культурні
та інші зв’язки, які формувалися в Російській імперії протягом сотень років.
До того ж надзвичайно складні умови громадянської війни та іноземної

інтервенції ще у 1919 р. заставили республіки об’єднати військові сили і
управління головними галузями народного господарства в єдиному центрі. І,
нарешті, головне – в цей період вони мали однакову політичну структуру, яка
характеризувалась насамперед монопартійністю. В республіках, в тому числі
і в Україні, продовжували діяти деякі дрібні політичні партії, проте лише
РКП(б) здійснювала
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Радами,
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економікою, армією, органами державної безпеки. Організаційна будова
комуністичної партії відзначалася найвищим ступенем централізації. І хоч
керівні органи парторганізацій у національних республіках і звалися
центральними, в дійсності вони користувалися не більшими правами, ніж
обласні або губернські партійні комітети в РСФРР. Все це приводило до того,
що за своїм політичним становищем радянські республіки мало чим
відрізнілись від автономних утворень Російської Федерації.
При цьому політичне і державне керівництво весь час наголошувало на
незалежному статусі радянських республік. Вони іменувались суверенними і
самостійними державами. Так, 28 грудня 1920 р. згідно доручень вищих
органів РСФРР В.І.Ленін і Г.В.Чичерін та Голова Раднаркому УСРР
Х.Г.Раковський підписали договір про військовий та економічний союз між
двома державами. У преамбулі договору підкреслювалися незалежність і
суверенність обох держав, а також усвідомлення ними необхідності
згуртувати свої сили для оборони в інтересах господарського будівництва. З
факту колишньої приналежності території України до Російської імперії,
вказувалось у статті 2, для України не випливало жодних зобов’язань
відносно кого б то не було. Оголошувалися об’єднаними сім наркоматів:
військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів
сполучення, пошти і телеграфу та ВРНГ. Цей договір відразу ж був
ратифікований VIII Всеросійським з’їздом Рад РСФРР.
2 березня 1921 р. V Всеукраїнський з’їзд Рад доручив ВУЦВК негайно
приступити до конкретизації, розвитку й виконання тих пунктів договору, які
регламентували відносини між законодавчими органами обох держав.

Всеросійський ЦВК, куди республіки надіслали своїх представників, і
Раднарком РСФРР, до якого входили об’єднані наркомати, стали по суті
загально федеративними органами.
Фактичне злиття федеративних комісаріатів з комісаріатами РСФРР,
як виявилося, було істотним недоліком. Адже при цьому зв’язки
національних республік РСФРР зразу стали розвиватися у напрямку
поступового поглинення (“автономізації”), тобто перетворення їх в автономні
утворення у складі єдиної суверенної держави – РСФРР.
Це відразу ж негативно позначилось на міжнародній діяльності, яку на
початку 20-х рр. стала активно проводити УСРР. Вона уклала в цей час
значну кількість міжнародних договорів. 18 березня 1921 р. після тривалих
переговорів у Ризі було укладено договір між РСФРР та Українською СРР, з
одного боку, і Польщею – з другого, про припинення польсько-радянської
війни 1920 р. і визнання Радянської України незалежною державою. У квітні
1921 р. у Берліні було підписано договір між УСРР і Німеччиною про обмін
військовополоненими та інтернованими громадянами. Укладення цього
договіру свідчило про успіхи української дипломатії, оскільки воно означало
визнання УСРР де-факто з боку Німеччини. Протягом 1921 р. Радянська
Україна встановили дипломатичні відносини з Литвою, Латвією та Естонією.
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Чехословаччиною, Австрією та Італією. 2 січня 1922 р. був підписаний
договір про дружбу з Тучеччиною.
Але поступово загальнофедеративний наркомат зовнішніх справ
РСФРР почав обмежувати міжнародну діяльність України. З ініціативи
Х.Г.Раковського, якого таке “випаровування” суверенітету України дуже
хвилювало, Політбюро ЦК КП(б)У 11 березня 1922 р. розглянуло питання
про взаємовідносини РСФРР і УСРР. Для глибокої його розробки було
ухвалено створити комісію з членів ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У. Майже
одночасно подібне рішення прийняв ЦК Компартії Білорусії. В липні
надійшла така ж пропозиція від Закавказьких республік.
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парторганізацій, Політбюро ЦК РКП(б) у серпні 1922 р. визнало за доцільне
утворити комісію для підготовки на черговій пленум ЦК проекту
вдосконалення федеративних відносин. Оргбюро ЦК РКПб) (де вже у цей час
владно розпоряджався Сталін) затвердило її у складі В.В.Куйбишева,
Г.К.Орджонікідзе, Х.Г.Раковського, Г.Я.Сокольни-кова, Й.В.Сталіна, а також
представників від національних республік (зокрема Україну представляв
голова ВУЦВК Г.І.Петровський). Проект комісії “Про взаємовідносини
РСФРР з незалежними республіками” підготував Сталін. Він отримав
підтримку всіх її членів (за винятком Х.Г.Раковского) і передбачив
входження національних республік у Російську Федерацію на правах
автономних утворень.
У другій половині серпня сталінський проект надійшов на обговорення
в ЦК республіканських парторганізацій. Отже ініціатива Х.Г.Раковського,
який хотів відстояти

і підвищити незалежний статус УСРР, дала

протилежний результат. Центральне політичне керівництво на чолі з
Сталіним прагнуло нав’язати державі, яка тільки фактично утворювалась,
централізовану унітарність.
В.І.Ленін, який в цей час тяжко хворів і знаходився по суті в повній
ізоляції, все таки 26 вересня знайшов можливість ознайомитись з
сталінським проектом та матеріалами обговорення їх в ЦК республіканських
компартій, де вони у більшістю вже були схвалені. В цей же день він написав
листа членам Політбюро. В ньому принцип “автономізації” відкидався і
обгрунтовувалася цілком нова форма державного союзу: Російська та
Закавказька Федерації разом з Україною та Білорусією повинні були
утворити федерацію другого порядку. Жовтневий (1922 р.) Пленум ЦК
РКП(б) підтримав ленінську ідею утворення Радянського Союзу як федерації
рівноправних республік.
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центральному партійному керівництві, від особистих якостей його членів.
Сама ж організаційна побудова РКП(б) як інструменту влади не гарантувала
збереження суверенітету республік. Поки на чолі партії залишався Ленін, на
передній план виступали переваги централізованого управління. За його
відсутності більш яскраво виступали недоліки абсолютного централізму. На
них вже в той час звертали увагу проникливі політики. “Цей централізм, писав восени 1920 р. В.К.Винниченко, - стоїть у глибокій суперечності з
програмою партії й тенденціями самої революції. Через те вся діяльність
керуючої партії має дві сторони: одну формальну, програмну, декларативну,
другу – дійсну, реальну, не декларативну”.
Тенденція будувати відносини в майбутній Федерації так само, як в
партії повною мірою виявилася вже під час роботи утвореної жовтневим
(1922 р.) Пленумом ЦК РКП(б) конституційної комісії, до складу якої
входили

Й.В.Сталін

(голова), М.І.Калінін,

Л.Б.Каменев,

Г.Л.Пятаков,

Х.Г.Раковський і Г.В.Чичерін. Вона мала своїм завданням виробити
конституційні засади єдиної держави. Яким же був її підхід до розв’язання
головного питання – управління цією державою?
Передбачалося утворити народні комісаріати трьох типів – злиті,
об’єднані й автономні. До злитих відносилися наркомати: з військових і
закордонних справ, зовнішної торгівлі та зв’язку, пошти і телеграфу. Вони
повинні були діяти на всій території Радянського Союзу. Спільними для всіх
республік органами мали стати також Державне політичне управління
(ДПУ), Державний банк і Верховний суд. Об’єднаними передбачалось
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господарства і робсільінспекції. Різниця між злитими та об’єднаними
наркоматами була досить умовна. Вона полягала, головним чином, в тому,
що підпорядковані союзній колегії республіканські підрозділи зберігали
назву наркоматів. Нарешті всі інші наркомати – юстиції, внутрішніх справ,
землеробства, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення –
залишилися автономними. Вони існували тільки в республіках. Не маючи

союзних відповідників, вони зберігали статус самостійних управлінських
ланок. Ця схема державного управління набагато більше обмежувала права
республік ніж військово-політичний союз та об’єднання найважливіших
наркоматів, який був підписаний 1 червня 1919 р. з метою перетворення
країни в єдиний військовий табір.
Х.Г.Раковський у комісії рішуче, хоч і безрезультатно, виступив против
висунутої і обстоюваної Сталіним концепції “безроздільної” влади союзних
наркоматів у республіках. Безуспішно наполягав він і на тому, щоб
республіканським ЦВК і РНК було надано законодавчу або адміністративну
ініціативу в сфері компетенції цих наркоматів. Не знайшла підтримки в
інших членів комісї його ж пропозиція про підпорядкування наркоматів
фінансів, продовольства, праці, робітничо-селянської інспекції союзних
республік та рад народного господарства не відповідним загальносоюзним
наркоматам, а тільки союзному Раднаркому або Раді Праці і Оборони.
30 грудня 1922 р. розпочав свою роботу 1 з’їзд Рад СРСР. 2215 його
делегатів, у тому числі 364 від Радянської України, представляли всі народи
багатонаціональної держави. За пропозицією керівника делегації УСРР
М.В.Фрунзе з’їзд в основному затвердив Декларацію про утворення Союзу
РСР і Союзний договір, обрав ЦВК СРСР у складі 371 члена і 138 кандидатів.
У січні 1923 р. ЦВК СРСР утворив конституційну комісію, яку очолив
М.І.Калінін. Разом з ЦВК союзних республік вона почала працювати гласно,
у піднесено-урочистій обстановці, але насправді змушена була тільки
повторювати все те, що в принципі вже вирішила невідома в широких масах
партійна конституційна комісія, яку обрав жовтневий (1922 р.) Пленум ЦК
РКП(б). Поданий комісією М.І.Калініна проект конституції затвердив ІІ з’їзд
Рад СРСР, який відкрився 26 січня 1924 р.
З цього часу розпочався швидкий процес перетворення СРСР в
централізовану унітарну державу. Він особливо прискорився з кінця 20-х
років, коли в країні стала утверджуватися бюрократична командноадміністративна система. УСРР, як і інші союзні республіки, втратила будь-

які реальні можливості впливати на розвиток свого внутрішнього життя,
проводити самостійну міжнародну діяльність.
2. Перехід до нової економічної політики. Після закінчення
громадянської війни внутрішнє становище в Україні було надзвичайно
складним і тяжким. Воєнні дії, які точилися на її території протягом семи
років, починаючи з першої світової, потім громадянської війни, іноземної
військової інтервенції, завдали економіці УСРР величезних збитків і шкоди.
Загальні збитки в народному господарстві склали близько 10 млрд. золотих
карбованців. Розруха вразила велику машинну індустрію, залізорудну,
вугледобувну промисловість, металургію. Зокрема обсяг продукції останньої
на кінець громадянської війни становив 5% довоєнної (із 57 доменних печей
у 1921 р. діяла тільки одна – на Петровському заводі в Єнакієвому). Того
року виробництво сталі становило 1,7%, прокату – 1,8%, видобуток вугілля в
Донбасі – 22% довоєнного рівня. За роки війни занепав залізничний,
річковий та морський транспорт.
В стані глибокого занепаду знаходились провідні галузі легкої та
харчової промисловості України. У 1920 р. із 192 цукрових заводів, що в
1914 – 1915 рр. виробляли 85 млн. пудів цукру, діяли тільки 76 із загальним
обсягом продукції близько 4 млн. пудів (4,8% зазначеного рівня).
Виробництво текстильної промисловості у 1921 р. знизилось в порівнянні з
1913 р. майже у 5 разів.
Внаслідок закриття підприємств скоротилась чисельність промислових
робітників. Всього на початок 1921 р. у цензовій промисловості налічувалось
252 тис. робітників. Змінився і їх якісний склад. Різко зменшився прошарок
кадрових високваліфікованих працівників.
В скрутному становищі опинилось і сільське господарство. Плуг, серп і
ціп

продовжували

залишатися

основними

знаряддями

сільськогосподарського виробництва, а єдиною тягловою силою була робоча
худоба, кількість якої за роки війни значно зменшилась. Незабезпеченість

сільського господарства реманентом і робочою худобою привела до
скорочення посівних площ з 20 до 16 млн. гектарів, або на 20% у порівнянні з
1913 р., відбувалось погіршення якості обробітку землі. В результаті розрухи
і неврожаю у 1921 р. катастрофічно знизився валовий збір зернових – до 45
млн.пудів проти 231,6 млн.пудів у 1913 р.
Поряд

з економічними труднощами республіка, як і вся країна,

переживала серйозні ускладнення політичного характеру. Незадоволення
селян воєнно-комуністичною політикою з її реквізиціями продовольства і
забороною торгівлі після ліквідації фронтів стало відчуватися гостріше.
Продовольча розкладка виконувалася з величезним напруженням. Навесні
1921 р. продрозкладку з урожаю попереднього року в Україні було виконано
менш ніж на 40%. Державний продовольчий фонд у запланованих розмірах
створити

не

вдалося.

Тоді

ЦК

КП(б)У

запропонував

військовому

командованню надавати всілякого сприяння при здійсненні продрозкладки.
Складною була ситуація в промислових центрах республіки. Денний
пайок на одну людину скоротився до 100 грамів. Та й видавали його не
кожного дня. Це привело до активізації страйкового руху, найчастіше у
формі

“італьянок”, коли трудівники не покидали свої робочі місця, але

значно вповільнювали темп праці. Ці акції рішуче придушувалися владою.
Так, в червні 1921 р. зазнали репресій робітники катеринославських
залізничих майстерень, котрі були закриті, а всі робітники та службовці
перереєстровані. Той, хто не пройшов перереєстрації, виключався з
профспілок з позбавленням усіх прав і продовольчих карток.
Стягнення

продрозкладки

за

допомогою

робітничих

і

червоноармійських загонів натикалося на збройний опір селянства. Майже по
всій

території

України,

насамперед

у

Полтавській,

Кременчуцькій,

Катеринославській, Донецькій губерніях, поширився повстанський рух.
Офіційна

пропоганда

оголосила

селянські

повстання

“політичним

бандитизмом”. В боротьбі з повстанцями активну участь брали формування
Червоної Армії, керовані героями боїв з білогвардійцями М.В.Фрунзе,

В.І.Блюхером,

П.Ю.Дибенком,

І.Н.Дубовим,

Г.І.Котовським,

О.Я.Пархоменком та іншими. Військам надавали допомогу самодіяльні
частини особливого призначення (ЧОП), які складалися з робітників і селяннезаможників. Отже, насувалася нова громадянська війна. Використання
регулярної армії в боротьбі проти селянських мас становило смертельну
небезпеку для правлячої більшовицької партії і ставило під сумнів усі її
попередні здобутки. У керівних колах РКП(б) все більше починають
розуміти, що треба вживати заходів до припинення деградації сільського
господарства.
В таких умовах у березні 1921 р. відбувся Х з’їзд РКП(б). В
політичному відношенні з’їзд ще більше зміцнив монолітність більшовицької
партії, прийнявши резолюцію “Про єдність партії”, згідно з якою
розпускалися вже існуючі фракції і заборонялося створювати нові. В галузі
економічній він прийняв постанову про заміну продрозкладки натуральним
податком. Тим самим керівництво РКП(б) по ініціативі В.І.Леніна
відмовилось від “воєнно-комуністичних ілюзій” і прийшло до висновку про
необхідність

задовольнити

бажання

селян

і

замінити

розкладку

продовольчим податком. Селянам була надана можливість на свій розсуд
використовувати залишки продуктів після здачі продподатку. Тим самим
було розпочато уведення в нашій країні нової економічної політики (непу).
Нової у порівнянні з політикою воєнного комунізму.
Головна мета непу – заспокоїти селян, зміцнити їх союз з
пролетарською владою, вивести країну з глибокої соціально-економічної
кризи і направити її розвиток на відродження зруйнованого господарства і
підвищення матеріального добробуту народу. Для досягнення цих цілей в
процесі проведення непу були використані такі найважливіші засоби як
відродження еквівалентного обміну між містом і селом, впровадження
господарського розрахунку в сфері промисловості і торгівлі, створення
твердої валюти і

розвинутої кредитно-банківської системи, широке

використання різних методів стимулювання праці робітників і селян.

Все це означало визнання можливості і необхідності використання для
забезпечення прогресу країни товарно-грошових відносин і відповідних їм
методів впливу на розвиток народного господарства. В більш широкому
плані неп розумівся як шлях до соціалізму через державний капіталізм при
збереженні твердої і монопольної політичної влади партії більшовиків. При
цьому державний аппарат мислився як інструмент, покликаний стримати
товарно-грошові відносини у відповідних межах.
Масштаби й рішучість здійсненої перебудови можуть вразити уяву
нашого сучасника. Перехід від обов’язкової праці (загальної трудової
повинністі, трудових мобілізацій людей різних професій, створення трудових
армій) до системи вільного найму робочої сили, від розподілу за картками до
ринкової торгівлі, від інфляційного “радзнаку” (паперового карбованця) до
конвертованого червінця, від нарядів-замовлень до стимулювання випуску
необхідної суспільству продукції економічними методами, децентралізація
управління підприємствами, переведення їх на госпрозрахунок, організація
кредитно-фінансової системи та оптової торгівлі засобами виробництва – все
це було розпочато, а частково й завершено в перші два роки непу. Таким
чином переконавшись у безперспективності воєнно-комуністичної політики
Ленін доклав величезних зусиль, щоб повернути країну на рейки ринкової
економіки.
3.Відбудова народного господарства на засадах непу. Виходячи з
партійних рішень, надзвичайна сесія ВУЦВК 27 березня 1927 р. прийняла
закон про заміну продовольчої розкладки податком. РНК УСРР 28 березня
видала декрет про норми і розмір продподатку. Податок з урожаю 1921 р.
визначався в 111 млн. пудів замість встановленої розкладки у 160 млн. пудів.
Селяни, які виконали продрозкладку з урожаю 1920 р., отримали право
вільно реалізувати лишки своєї продукції. По чотирьох губерніях, які мали
найбільший процент виконання продрозкладки, залишок заборгованості
списувався.

Зміни в державній політиці були з задоволенням сприйняті селянами.
Вже у 1921 р. розпочалось пожвавлення господарського життя на селі.
Розширилися посіви ярових на 18 % у порівнянні з 1920 р. Однак на цих
позитивних змінах негативно позначилась катастрофічна посуха. Вона
охопила багато територій Радянської держави: Поволжя, Південний Урал,
Північний Кавказ, а також степові райони півдня України.
Нестача продовольства в містах і на селі привела до голоду. В цілому в
країні у 1921 р. від нього постраждало близько 35 млн.чоловік, у тому числі 9
млн.чоловік в нашій республіці. Мільйони людей загинули. В такій
критичній ситуації яскраво виявилась братерська солідарність радянських
народів, які допомагали один одному справитися з наслідками посухи.
Населення України, яке також постраждало від неї, надало притулок 442,8
тис. голодуючим з Поволжя, Уралу, Казахстану. Було зібрано і направлено в
ці райони багато грошей, мільйони пудів продовольства.
З 1922 р. продовольче становище в Україні починає поліпшуватись
незважаючи навіть на те, що рік знову був посушливим для півдня України.
Безумовно, свій позитивний вплив почала проявляти постанова ВУЦВК
УСРР від 19 квітня 1921 р. “Про відродження і зміцнення сільського
господарства України”. У відповідності з нею було створено акціонерне
товариство “Село-допомога”, якому держава виділила значні фінансові
кошти і матеріальні засоби. За допомогою цього товариства селяни одержали
значну

кількість

посівного

матеріалу,

робочої

худоби,

сільськогосподарського реманенту. Цільові кредити селянам на збільшення
посівів технічних культур і на придбання для цього машин, добрив, робочої
худоби та інших необхідних товарів надавав Сільськогосподарський банк
України, створений у 1923 р.
Позитивно позначилось на розвитку сільського господарства рішення
ВУЦВК і РНК УСРР від 19 травня 1923 р. про заміну продовольчого
натурального податку єдиним грошовим. Воно враховувало зростаючу
товарність сільського господарства республіки і поступову нормалізацію

товарно-грошового обігу між містом і селом. Відзначимо, що єдиний
грошовий податок складав тільки 2/3 загального прибутку селянського
господарства.
Разом з тим слід підкреслити, що поступове піднесення сільського
господарства протікало на фоні суперечливого соціально-економічного
становища на селі. В цілому українське селянство стало більш однорідним. В
результаті

земельних

перетворень

наділи

бідняцько-середняцьких

господарств виросли в 1,5 рази – а за рахунок передачі їм поміщицьких,
удільних, церковних та частини куркульських господарств. В середині 20-х
років бідняцькі господарства складали 33% у порівнянні з 58% у
дореволюційний період, а середняцькі – близько 63% замість 30-35%. Число
заможних господарств скоротилося відповідно з 12-15% до 3-5%.
Держава економічними і адміністративними засобами підтримувала
бідняцько-середняцькі прошарки і обмежувала ініціативу і тиск більш
заможних верств, хоч зробити це було і не просто. Адже неп фактично
відкрив

простір для розвитку капіталістичних відносин на селі. Була

дозволена оренда землі і використання праці наймитів. Особливо широко
оренда і найм були розповсюджені в південних губерніях республіки.
Серед різних форм орендної плати переважала розплата частиною
врожаю, найменш всього вигідна для невеликих селянських господарств. У
1927 р. вона використовувалась в 61,6% випадків оренди. Орендатор при
цьому брав

половину, а інколи й більше половини врожаю. В багатьох

випадках орендатор намагався перекласти сплату сільгоспподатку на
селянина, якому здав землю, хоч по закону передбачалось, що сплачувати
податок повинен той, кому фактично належить земля.
Експлуатація на селі обтяжувалась угодами кабального типу. Широко
практикувалось лихварство, здача в оренду засобів праці. Все це створювало
гостро конфліктні ситуації і закладало основу для соціально-економічних
потрясінь на селі. Який же вихід був з цього становища ?

Це був шлях широкого розвитку різних форм кооперації. Вона, до речі
активно діяла в Україні і до Жовтневої революції. Державні органи в роки
непу

всіляко

підтримували

кооперативне

будівництво.

Кооперація

розглядалась як засіб підтримки бідняцько-середняцьких елементів села, як
спосіб протистояння

куркульству, а в стратегічному плані – як шлях

селянства до соціалізму.
За постановою Раднаркому УСРР від 13 квітня 1921 р. в республіці
було створено єдину систему споживчої кооперації. Їй надавалось право
здійснювати
продукції.

заготівлю і збут сільськогосподарської та промислової
У

жовтні

цього

ж

року

з

її

системи

була

виділена

сільськогосподарська кооперація. Досить скоро вона зосередила в своїх руках
заготівлю значної частини товарної продукції селянських господарств. Вже у
1923 р. вона обслуговувала 416 тис. селянських господарств і на неї
припадало 37% планової заготівлі зерна і близько половини врожаю
технічних культур. Набувають розвитку спеціальні види виробничої
сільськогосподарської
молочарські,

кооперації:

насінницькі,

машинно-тракторні,

цукробурякові

та

інші.

тваринницькоВони

сприяють

підвищенню врожайності селянських господарств, впровадженню на селі все
більш складних машин. Так, тільки у 1924/1925 господарському році через
всі види сільськогосподарської кооперації було продано 3208 тракторів, з
яких 3070 було закуплено за кордоном.
Значна частина селянських господарств одержала можливість за
допомогою кооперативних організацій збувати свою продукцію на світовому
ринку. Створена у жовтні 1924 р. Всеукраїнська спілка тваринницької і
молочарської кооперації “Добробут” здійснювала експорт своєї продукції до
багатьох країн Європи. Її продукція мала великий попит, особливо вершкове
масло, яке не поступалось кращому в світі – новозеландському. Про
масштаби її операцій свідчить, наприклад, те, що тільки в 1925/1926
господарському році спілкою для продажу на експорт було заготовлено 682
тис. пудів вершкового масла.

Кооперативне об’єднання “Кооптах” завоювало ринки Німеччини,
Англії, Італії, Швейцарії та інших країн. Про масштаби його діяльності
говорить те, що вже через півтора місяця після свого створення заготівля і
обробка яєць та птиці проводилась на 28 складах і 28 переробних пунктах і
до нього входило 3 тис. товариств. Вже у 1925 р. вони зібрали 1580 вагонів
яєць, у тому числі 340 було експортовано за кордон.
У 1927 р. розпочала свою еспортну діяльність республіканська спілка
садово-городніх,

виноградарських

та

бджолярських

кооперативів

(“Плодоспілка”).
Не дивно, що довіра селянства до кооперації і її вплив постійно
зростали. Кооперативні організації поступово зосередили в своїх руках
значну частину виробництва сільськогосподарської продукції. До кінця 20-х
років до них в різних формах було залучено більше половини, а якщо
включити і споживчу кооперацію, то 85% селянських господарств.
Існувала в республіці і система колективних косподарств – колгоспів і
комун. Організовувалися вони переважно біднотою, сільськими комуністами
і комсомольцями, колишніми червоноармійцями. Постановою ВУЦВК від 9
серпня 1922 р. цим господарствам надавалися великі пільги. За ними
закріплювались колишні поміщицькі садиби, надавалися довгострокові
кредити. Був створений спеціальний фонд допомоги колгоспам. Кількість їх
росла в 1921 р. – 2119, 1923 р. – 3356, 1925 р. – 5454, 1928 р. – 12042. Але
питома вага колективного виборництва була невеликою. В 1925 р. колгоспи
об’єднували тільки 1,2% селянських господарств і займали 1,4% земельних
площ, у 1928 р. було колективізовано менше 4% площі селянського
землекористування.
Пояснювалось це слабкою економічною ефективністю колективних
господарств, відсутністю належної матерільної бази, низьким рівнем
загальнокультурних знань, лякаючими селян принципами усуспільнення,
зрівнялівки у розподілі й т. ін. Переважна більшість селян, включаючи і
бідноту, не хотіла ламати усталений уклад життя.

Загальні підсумки відродження сільського господарства в республіці на
засадах непу були досить значні, хоч і суперечливі. Вже весною 1925 р.
посівні площі в Україні складали 90% довоєнного рівня, загальний збір зерна
наблизився до середніх показників передвоєнної п’ятирічки. У 1927/28
господарському році розміри валової продукції сільського господарства
УСРР вже перевищили рівень урожаю 1913 р. Виріс добробут селянських
господарств.
Разом з тим кількість товарної продукції, яка надходила на ринок з
села,

не

задовольняла

попиту

міського

населення

і

зростаючої

промисловості. Товарна частина валового збору зерна в деякі роки навіть
зменшувалася. Так, у 1923/1924 господарському році вона складала 26,2%, а
через два роки – тільки 20%. У 1927/28 господарському році цей показник
був вищий – 25%, але це не досягло навіть 70% товарності 1913 р.
Зниження товарності пояснюється збільшенням кількості господарств,
які більше орієнтувалися на власне споживання виробленої продукції, а не на
її

продаж.

Низькою

залишилася

культура

сільськогосподарського

виробництва, а керівництво країни не бажало збільшувати капіталовкладення
в розвиток сільського господарства, в результаті чого воно залишалося, в
кращому випадку, на рівні, якого воно досягло в дореволюційний період.
Таке становище не могло задовольнити тодішнє керівництво СРСР,
особливо у зв’язку з постановкою завдання про прискорення процесу
індустріалізації. Про це, наприклад, прямо говорив на Всеукраїнській
конференції КП(б)У її генеральний секретар С.В.Косіор у квітні 1929 р.
Суперечність між розвитком сільського господарства і промисловістю не
була розв’язана, так як не була знята внутрішня розбіжність у політиці самої
держави. Деякий час керівництво ВКП(б) і СРСР намагалось балансувати
між інтересами індустрії і сільського господарства. Але у кінці 20-х років
воно зробило остаточний вибір на користь розвитку промисловості за
рахунок пограбування сільського господарства і створення насильницьким
шляхом колгоспної системи.

Запровадження нової економічної політики мало великий вплив на
розвиток промисловості. Зокрема, в руках держави зосереджувались тільки
великі підприємства. Всі дрібні і частина середніх передавались в оренду. В
республіці як організаціям (кооперативам, комнезамам, артілям), так і
приватним особам, не виключаючи колишніх власників, було здано 5200
підприємств, тобто близько половини від кількості націоналізованого фонду.
І хоч майже всі великі і частина середніх підприємств залишались за
державою, режим користування цією власністю докорінно змінювався. Під
час громадянської війни всі націоналізовані заводи, фабрики, шахти і
рудники підпорядковувались галузевим головним комітетам (главкам) Вищої
Ради народного господарства (ВРНГ), а в Україні – відповідно Українській
Раді народного господарства (УРНГ). Ця вкрай зацентралізована вертикальна
система управління з дріб’язковою опікою над підприємствами (главкізм) не
залишала місця для ініціативи і самодіяльності виробничих колективів. Свою
продукцію вони не продавали, а здавали главкам на основі замовлень, не
купували, а отримували за нарядами необхідну сировину і матеріали.
Тепер в основу їх діяльності був покладений принцип господарського
розрахунку, що значно розширювало їх самостійність. Головним показником
ефективності будь-якого виробництва став рівень одержаного прибутку, за
рахунок якого тепер повинен жити колектив підприємства. В процесі
проведення непу передбачалось, що прибуток державних підприємств
повинен стати як джерелом розширення і поліпшення виробництва, так і
засобом фінансування витрат в інших галузях народного господарства,
соціальних програм і всього життя держави.
Особливістю впровадження госпрозрахунку в умовах непу було те, що
самостійністю наділялись не окремі підприємства, а галузеві територіальні
трести, які об’єднували споріднені виробництва. Вони дійсно отримали
майже повну оперативну господарську самостійність і орієнтацію на
одержання прибутку. Трести, які збанкрутували, повинні були докорінно
реорганізуватись або бути розформованими.

За ВРНГ і УРНГ залишалося тільки загальне керівництво державною
промисловістю. Формувався ринок засобів виробництва шляхом утворення
синдикатів (організацій для закупівлі сировини, проведення торговельних
операцій і збуту однорідної продукції групи трестів), влаштування оптових
ярмарків, організація товарних бірж.
В республіці трести почали створюватися восени 1921 р. Серед перших
були: “Хімвугілля”, організований на базі заводів і шахт Лисичанського
району в Донбасі, “Південсталь”, який об’єднав 15 металургійних заводів,
“Цукортрест”, “Український текстильний трест” та інші. Найбільш великі і
важливі з них підпорядкувалися безпосередньо ВРНГ РСФРР (потім СРСР).
Менш значні трести були в розпорядженні Української Ради народного
господарства. Частина промислових підприємств була залишена губернським
раднаргоспам. На початку 1922 р. Українській РНГ безпосередньо
підпорядкувалися 24 трести, які об’єднували 433 підприємства всіх галузей.
Як вже відзначалось, в роки громадянської війни націоналізована
промисловість була на повному утриманні держави. Тому впровадження
господарської самостійності супроводжувалося великими труднощами.
Трести утворювались по розпорядженню центра. Причому створювались
швидко при відсутності чіткого уявлення про принципи та порядок їх
діяльності. До того ж підприємства на час реорганізації мали обмежені
фінанси, спрацьоване устаткування, відчували нестачу сировини і палива.
Існували проблеми із забезпеченням робочою силою. Слід зазначити і те, що
вся промисловість протягом тривалого часу вимушена була поставляти свою
продукцію по низьким цінам, які визначались центральними господарськими
органами, що не завжди давало змогу покривати витрати виробництва і
змушувало входити підприємства у великі борги.
Розвиток нових економічних відносин вимагав відродження кредитнобанківської системи. VI Всеукраїнський з’їзд Рад ще у грудні 1921 р.
відмітив, що створення і зміцнення працюючого банківського апарату “є
справа першорядної вимоги”. В цей час в Харкові вже розпочав працювати

Всеукраїнський торгово-промисловий банк, який швидко

перетворився в

центр кредитування усієї республіканської промисловості. В проведенні
товарообігу велику роль починають відігравати біржі. Перша з них розпочала
свою роботу в Харкові у лютому 1922 р. Скоро вони виникають у всіх
губернських і навіть деяких повітових центрах.
Неп означав зміни не тільки в системі організації управління
виробництвом. Була ліквідована зрівнялівка в заробітній платі. Натуральне
забезпечення працівників поступово змінили грошовим. При цьому почали
враховуватись якість і кількість праці. Впровадження цього дало значний
ефект. За підрахунками відомого економіста С.Г.Струмліна, ефективність,
іншими словами, залежність оплати праці від її напруження у 1920 складала
всього 5,6% заробітку, у 1921 р. – 23,6 %, а в середині 1922 р. вона піднялась
до 71,8%.
На початку 1923 р. заробітна плата в легкій і харчовій промисловості
майже досягла довоєнного рівня. Значно складнішими були справи у важкій
промисловості, де процес відродження йшов більш повільно і нерівномірно і
викликав необхідність подолання цілої низки кризових ситуацій.
Однією з найскладніших серед них була криза збуту, яка виникла в
кінці 1923 р. Причини її були різні, і до них насамперед треба віднести те, що
до 1924 р. об’єктом регулювання державних планів в промисловості був в
основному обсяг виробництва. Вони складали тільки виробничі завдання і
слідкували за їх виконанням. Обмін і розподіл товарів у значній мірі були
поза межами впливу держави. Промислові трести, враховуючи високі втрати
виробництва і зростання потреб на товари широкого вжитку, ще з кінця 1922
р. стали підвищувати ціни на свою продукцію. Це привело до перевищення їх
над рівнем цін на сільськогосподарську продукцію у 1923 р. в 3,9 разів. Так,
восени цього року на гроші від проданого одного пуду жита в Донбасі
селянин міг купити 5,6 фунта солі (у 1913 р. – 70 фунтів), або 0,4 арш.ситцю (
у 1913 р. – 6,3 арш.), 1,2 фунта цвяхів (у 1913 р. – 8,8 фунта ) і т.ін.

Це привело до падіння попиту села на промислові вироби. Розпочався
процес затоварювання. Слабка реалізація продукції різко зменшила фінансові
можливості підприємств, їх обігові кошти. Виникли перебої з виплатою на
підприємствах заробітної платні, розпочалось скорочення виробництва.
“Криза збуту” показала, що використання економічних важелів впливу
на

розвиток держави справа надзвичайно складна. Вона вимагала

враховувати багато факторів, в тому числі і мати необхідний досвід і знання.
Державні

органи виявились неспроможними оволодіти стихійними

процесами руху цін.
Вихід був знайдений фактично у вольовому адміністративному
регулюванні. Була використана практика державного визначення ціни на
кам’яне вугілля, по якій шахти Донбасу та інших вугільних басейнів
зобов’язані були продавати свою продукцію споживачам. 29 лютого 1924 р.
РНК СРСР прийняла постанову про зниження цін. Ця акція розглядалась як
політика, розрахована на тривалий час. При цьому вимагалось посилити
увагу трестів до зниження собівартості продукції, скорочення накладних
витрат і т.д. В результаті усіх цих зусиль почалось зниження оптових цін на
одну третину вже весною 1924 р., а на деякі товари селянського попиту ціни
стали ще дешевші.
Позитивну роль у розвитку економіки республіки відіграла проведена в
країні грошова реформа. Розпочалась вона у жовтні 1922 р. з впровадження
в обіг банківських білетів достоїнством в 10 золотих карбованців
(“червінців”), забезпечених дорогоцінними металами, валютою і товарами.
Спочатку вони використовувались для розрахунків між державними
підприємствами, а в

роздрібній торгівлі продовжував функціонувати

нестійкий

який

“радзнак”,

паралельність

продовжував

знецінюватись.

Пізніш

валют була ліквідована, а з 1924 р. на основі червонця

з’явилась можливість проводити розрахунок справжньої собівартості,
здійснювати контроль за витрачанням державних коштів й т.ін.

Використовуючи потенціал непу, промисловість України вже в першій
половині 20-х років змогла подолати труднощі відродження. У 1923/24
господарському році вся велика промисловість республіки виконала
виробничі плани на 108%, а ще через рік – на 110%.
З середини 20-х років значно збільшились капіталовкладення в
металургійну промисловість. Вона освоювала щорічно від 50 до 75%
союзних коштів відпущених цій галузі. Це дозволило не тільки успішно
організувати

її

діяльність,

а

й

розпочати

підприємств. Так, у 1926 р. були

реконструкцію

окремих

реконструйовані доменні печі на

Дніпровському заводі. На Макіївському

металургійному заводі була

збудована нова, найбільша в країні, повністю механізована домна.
Розвивалось

коксохімічне

виробництво.

Таким

чином,

вирішувалось

завдання зростання промислового потенціалу. Воно мало значення не тільки
для України, а й для вього Радянського Союзу. У 1925/26 господарському
році в УСРР було виплавлено 89 % союзного виробництва чавуну, 53 % сталі
і 57% прокату чорних металів.
В республиці інтенсивно розвивалось машинобудування, особливо
сільськогосподарське. На 32 великих заводах цього профілю довоєнний обсяг
виробництва більш ніж в 1,5 рази. Новою галуззю стало тракторобудування.
Трактори випускались на 5 підприємствах республіки.
Підйом промисловості вимагав значного розвитку енергетичної бази.
До кінця 1925 р. в Україні було відбудовані і розширені усі перспективні
електростанції. Їх сукупна потужність перевищувала довоєнний рівень на 27
% . За відомим планом ГОЕЛРО восени 1927 р. розпочалось будівництво
Дніпрогесу. А всього згідно цього плану в кінці 20-х років в республиці
будувалось 50 електростанцій, в тому числі Харківська, Луганська,
Полтавська, Артемівська, Київська та ін.
Велике значення для економіки республіки мало відродження вугільної
промисловості Донбасу. Вже в кінці 1925 р. ВРНГ СРСР дозволила тресту
“Донвугілля” розпочати будівництво 45 нових і розконсервацію 39 старих

шахт. Активна робота в цьому напрямку дозволила перевищити найвищий
показник дореволюційного виробництва (28 млн. т. в 1916 р.) У 1928/29
господарському році було видобуто 30,73 млн. т. вугілля.
Порівняння темпів розвитку сільського господарства і промисловості
свідчить, що в останній, особливо у важкій, відбудова йшла більш повільно.
Кращими були справи в легкій промисловості. Пояснюється це тим, що вона
вимагала менше капіталовкладень, в ній більш проста технологія, швидша
віддача від вкладених коштів. Велике значення мало і те, що в

легкій

промисловості було значно більше середніх і малих підприємств приватного
сектору. В перші роки непу вони давали майже третину всієї промислової
продукції республіки.
В першій половині 20-х років обсяги приросту промислової продукції
росли досить швидко (1922 р. – на 43%, 1923 р. – на 30%, 1924/25 госп.р. – на
62%). Але такі темпи не свідчили про якісне зростання промисловості. Вони
були значними, але за рахунок введення в дію не використаного основного
капіталу (устаткування, виробничих площ й т.ін.), створеного ще до
революції.
Відбудова промисловості України, як і всього СРСР, в результаті
проведення непу наближалась до показників 1913 р. і таким чином
завершувалась.

На

порядок денний

поставало

завдання не

стільки

преобладнання діючих заводів, фабрик, шахт, скільки будівництво нових
промислових об’єктів. Адже країна залишилась переважно аграрною,
основна маса працюючих була зайнята ручною працею, в містах зростало
безробіття, села все більше ставали перенаселенними.
Про необхідність розширення масштабів індустріалізації, повороту до
нового будівництва з середини 20-х років все більше стали говорити на
з’їздах, конференціях, писати в газетах і журналах. Найбільшу активність у
проведенні цих ідей в життя проявляв Л.Троцький, який в той час працював
у ВРНГ. Успіхи відбудови, вважав він, привели країну до “старту”, з якого
розпочинається змагання СРСР з світовим капіталізмом, а тому особливу

роль повинні відіграти темпи. Опоненти Троцького побачили в такій
постановці заклик до

“надіндустріалізації”, яка здійснюватиметься за

рахунок села. Дискусія, розгорнута в країні, ускладнювалась боротьбою за
владу між лідерами більшовицької партії і держави.
На XIV з’їзді ВКП(б) Сталін говорив про індустріалізацію, як про
генеральну

лінію.

Тоді

ж

було

сформульоване

головне

завдання

індустріалізації: перетворення СРСР з держави, яка ввозить машини і
устаткування, в країну, яка повинна їх виробляти, щоб стати економічно
самостійною.
Але розробка плану конкретних заходів, визначення шляхів і методів
змін в народному господарстві, мобілізація засобів для прискорення
створення важкої індустрії – все ж були ще попереду.
У 1928-1929 рр. остаточно стало ясно, що в промисловості,як і у всьому
народному господарстві не має достатніх вільних ресурсів для реалізації
оголошених програм індустріалізації. Не вдалося скласти і звести баланс
доходів і втрат плану першої п’ятирічки. Це поставило керівництво країни в
становище принципового вибору.
Нова економічна політика вже в середині 20-х років забезпечила
вирішення багатьох проблем розвитку радянського суспільства. Зміцніла
змичка між селом та містом, успішно відроджувалось сільськогосподарське і
промислове виробництво, зріс добробут трудящих. Разом з тим неп виявив і
свою внутрішню суперечливість і можливість кризових ситуацій.
У 1925-1926 рр. активні члени більшовицької партії, враховучи успіхи,
досягнуті на гребіні непу, і упевнившись у величезні можливості країни,
рішуче

підтримали ідею побудови соціалізму в СРСР. На перший план

вийшла проблема визначення шляхів і методів побудови нового суспільства.
Такі

діячі

ВКП(б),

як

М.І.Бухарін,

О.І.Риков,

М.П.Томський,

спираючись на кваліфікованний і ретельний аналіз економістів Держплану і
ВРНГ СРСР, виступили за збалансований розвиток промисловості і
сільського господарства. Передбачалось, що розвиток індустрії буде

відбуватись на основі

підйому всього народного господарства, при

невпинному зростанні життєвого рівня народу. Планувалось оптимальне
поєднання розвитку важкої і легкої промисловості. Підтримка різних видів
кооперації не трактувалась як прискорена колективізація. Індивідуальне
виробництво бачилось як основа виробництва на тривалий строк. Вся
стратегія розвитку розроблялась ними на основі непу, а тому відкидала різке,
не зумовлене ринковою кон’юнктурою підвищення чі зниження цін, зміни в
податковій політиці і т.ін.
Одночасно з’явився й інший варіант розвитку. За ним стояли
Й.В.Сталін,

В.В.Куйбишев,

Проголошуючи ті ж

В.М.Молотов,

Г.К.Орджонікідзе

та

ін.

цілі – підйом промисловості, кооперування на селі,

поліпшення умов життя трудящих, вони вважали, однак, неможливим
досягти цього одночасно. Ця група керівників зробила вибір на користь
першочергового і форсованого розвитку важкої промисловості, у тому числі і
за рахунок інших галузей народного господарства. В першу чергу за рахунок
селянства, яке в політичному відношенні розглядалась як “дрібнобуржуазна”
ворожа сила.
Усвідомлюючи величезні труднощі на шляху реалізації таких планів,
група Сталіна розраховувала на можливість адміністративно-вольовими
зусиллями, за допомогою партійно-державного апарату, а при необхідності і
прямого насильства в короткий строк побудувати суспільство, яке уявлялось
їм як соціалістичне.
Такий підхід не був поглядом тільки цих керівників. Йому відповідали
настрої досить широких прошарків, партдержапарату, в цілому ВКП(б),
комсомольців, робітничого класу і селянської бідноти. Адже неп сприймався
ними як тимчасовий “відступ”. Рух до соціалізму розумівся цими людьми як
наближення до зрівняння розподілу, як відмова від товарно-ринкових
відносин в країні.
Ці настрої ще підтримувались і тими діячами і теоретиками у ВКП(б),
котрі не знайшли способу вирішення основної суперечності в домінуючий

тоді концепції непу – між його ринковою стихією і “плановим” безтоварним
соціалізмом як кінцевою метою розвитку. “Вирішення” було знайдено у
висновку, що неп є короткий перехідний етап у розвитку радянського
суспільства.
В Україні групу Сталіна підтримувала більшість керівників партійних і
державних органів. Можливі опоненти вже були усунуті від прийняття
принципових рішень. Так, за ініціативою Сталіна був фактично звільнений
від посади у 1925 р. перший секретар ЦК КП(б)У Е.Й.Квірінг. На звільнене
місце

Сталіним був рекомендований Л.М.Каганович – один з найбільш

активних його прихильників, який приніс багато горя українському народу.
Змінивший Кагановича у 1928 р. С.В.Косіор можливо і не був
беззастережним сталіністом. Однак поставлений перед вибором між
позиціями

Бухаріна і Сталіна, він підтримав останнього . Листопадовий

(1928 р.) пленум ЦК КП(б)У показав, що в основному керівництво
республіканської парторганізації підтримало політичний вибір С.В.Косіора.
Відкрита сутичка цих двух стратегій розвитку відбулась у 1928-1929
рр. Її початком стала так звана “хлібна криза”, що виникла в силу різних
обставин: помилок у плануванні, ціноутворенні, нестачі промтоварів на селі
та ін. Під загрозою виявилось забезпечення хлібом міст, армії, експортні
поставки. Такі ситуації вже мали місце в минулому, щось подібне
спостерігалось і у 1925, і в 1926 рр. Досвід показував, що такі кризові явища
можна ліквідувати на основі непівських підходів.
Однак для Сталіна і його прибічників цей шлях

вважався

неприпустимим. Головним чином тому, що він не гарантував від повторення
подібних криз і в

майбутньому, а це ставило під сумнів стратегію

прискореного індустріального розвитку.
На початку 1928 р. було прийнято рішення про використання
надзвичайних,
конфіскацію

адміністративно-примусових
зерна.

Насильство

по

заходів,

відношенню

до

включаючи

і

селянства

як

товаровиробника фактично означало повернення до практики громадянської

війни, до “воєнно-комуністичної” політики. Одночасно набирала широкого
поширення сфабрикована Сталіним ідея загострення класової боротьби в
країні по мірі руху до соціалізму. Ця ж теорія була використана для
придушення опору сталінському політичному курсу.
Почались гоніння на технічну, економічну, гуманітарну і воєнну
інтелігенцію, здатну критично оцінити ці нові сталінські підходи в економіці
і політиці. Жорстокий тиск на неї був розпочатий широко відомою
“шахтинською справою”. Було арештовано понад п’ятдесят інженерів і
техніків, які працювали у вугільній промисловості Донбасу, а також в
центральних органах державного управління народного господарства УСРР і
СРСР. Всі вони були звинувачені в саботажі, шкідництві і шпигунстві. Ще
на об’єднаному квітневому пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) (за місяць до початку
судового процесу) було заявлено про розкриття “контрреволюційної
шкідницької організації в Донбасі” . “Шахтинська справа” стала сигналом до
проведення

серії

аналогічних

процесів

у

республіці.

Всього

було

заарештовано і засуджено біля 2 тисяч спеціалістів.
Протягом 1828-1929 рр. сталінській групі вдалось організаційно
ізолювати і розгромити своїх опонентів і в самій більшовицькій партії. Тим
часом з’ясовувалось, що здійснені на початку 1928 р. адміністративні заходи
по відношенню до селянства виявились недостатніми, щоб забезпечити
безперебійне надходження хліба і в подальшому. Силовий тиск спонукав
селян до скорочення посівних площ, до масового забою худоби і
самоліквідації високотоварних господарств. Все це привело до того, що в
кінці 1928 – на початку 1929 р. знову виникли великі труднощі з
продовольством. В багатьох містах були введені картки на хліб. Скоротився
його експорт.
В цій обстановці Сталін і його оточення, що досягло повної влади в
партії і суспільстві, завершує згортання непу. Це виявилось перш за все в
тому, що були переглянуті завдання першого п’ятирічного плану – в бік їх
різкого збільшення, без врахування реальних джерел і засобів їх виконання.

У промисловості невпинно стала скорочуватись роль господарського
розрахунку. Критерієм успішної роботи трестів ставав не одержаний
прибуток, а виконання державного плану. В нових документах зазначалось,
що госпрозрахункові відносини спускаються в низові ланки трестів – на
підприємства, однак їх діяльність суворо регламентувалась плановими
завданнями. Крім того господарський розрахунок не доводився до робочих
місць. Заробітна платня працівників не залежала від кінцевих результатів
роботи підприємства. Вона визначалась адміністративно встановленими
нормами, тарифами і розцінками. І це, до речі, відповідало бажанням
багатьох робітників. Адже дійсний господарський розрахунок означав би
залежність заробітної платні від ринкової стихії, позбавляв би їх стабільного
гарантованого доходу. Тому значна частина робітничого класу і не
підтримувала збереження

непівської, основаної на ринкових регуляторах

системи управління.
В сільському господарстві усі складнощі розвитку було вирішено
подолати розгортанням широкої і швидкої, а тому неминуче насильницької
колективізації селянських господарств. Вона дозволяла встановити жорсткий
адміністративний контроль за виробництвом в колгоспах, продиктувати їм
принципи, порядок і форми відносин з промисловістю і державою. Це
дозволяло закріпити нееквівалентний обмін і відповідно перекачати кошти і
матеріальні засоби з сільського господарства в промисловість, з села в місто.
Таким чином, вже у кінці 20-х років в Україні від нової економічної
політики практично відмовились. Господарська система з ринковим
механізмом

замінювалась

адміністративно-бюрократичною

системою

тоталітарного режиму, який поступово складався в СРСР.
4. Суспільно-політичне та культурне життя. Суспільно-політичне,
духовне та культурне життя в республіці у 20-ті рр. було складним і
суперечливим. Як відомо, в результаті перемоги Жовтневої революції в Росії
було проголошено встановлення диктатури пролетаріату. Дуже скоро вона

перетворилась в диктатуру партійно-державної верхівки. Ця диктатура
здійснювалась через відповідну систему, яка включала в себе два види
організацій: державні і добровольні громадсько-суспільні. До державних
відносились Ради. На селі діяли ще комітети незаможних селян. Як державна
організація діяла КП(б)У. Вже на початку 20-х років вона перетворюється в
єдину легальну політичну партію.
Якщо говорити про інші партії, яких і до і після Жовтневої революції
було чимало, то вже в період громадянської війни їх чисельність поступово
зменшується. Цьому сприяла і їх не завжди продумана і вивірена політична
діяльність. Однак найголовнішу роль тут відіграла політика більшовиків,
спрямована на ізоляцію і обмеження діяльності інших політичних партії.
Про це не приховуючи і не одноразово, говорили більшовицькі керівники. В
політичному звіті на ХІ з’їзді РКП(б) у 1922 р. Г.Є.Зінов’єв підкреслював:
“Ми маємо монополію легальності, ми відмовили у політичній свободі
нашим противникам. Ми не даємо можливості легально існувати тим, хто
претендує на суперництво з нами”.
Під партійно-державним тиском починають розпадатись і заявляють
про саморозпуск багато політичних партій. Так, ще у

1920 р. припинила

свою діяльність Українська комуністична партія (боротьбистів). Основну
частину членів її тоді ж було прийняти в КП(б)У. У 1921 р. прийняла
рішення про розпуск єврейська партія – Бунд, у 1922 р. російська партія
есерів, у 1923 р. – меншовицька партія. Організації цих партій припинили
своє існування в республіці. Вимушені були припинити свою діяльність
навіть партії комуністичної спрямованості. Так, у 1922 р. саморозпустилась
Єврейська комуністична партія (ЄКП), у 1925 р. – Українська комуністична
партія (УКП).
Розпуск і ліквідація інших партій сприяли тому, що ВКП(б) і КП(б)У,
як один з її найбільших загонів, зміцнили і закріпили свої владні позиції.
Однак це мало і негативні для неї наслідки. В умовах однопартійної системи
по суті були ліквідовані можливості для альтернативності і змагання в
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найбільш

раціональної

політики.

Партійний

монополізм

породжував самозаспокоєність, догматизм. Несприйняття плюралізму думок
і негативні наслідки цього в кінцевому підсумку привели цю партію до
краху. З утверджденням позицій Сталіна у ВКП(б) і в країні ще більше
знижується роль партійних мас, небаченої сили набирає партійний аппарат, а
сама партія поступово перетворюється в ядро командно-адміністративної
системи.
Одночасно знижується роль і авторитет Рад. Про це свідчить і низька
участь трудящих в їх обранні. Наприклад, у виборчій кампанії у 1924 р. в 363
селах Київської губернії прийняло участь тільки 21% зареєстрованих
виборців, в 446 селах Харківської губернії відповідно – 23%, в середньому по
республіці – 55%. В самих Радах влада зосереджується в основному у
виконкомах, а останні втрачають будь-яку самостійність і повністю
переходять під контроль партійних органів.
Якщо говорити про добровільні і масові громадсько-суспільні
організації то їх кількість у 20-х роках була досить значною. За характером
своєї діяльності вони були різні: професійні, наукові, інженерно-технічні,
молодіжні, жіночі, спортивні, Червоного Хреста, друзів дітей, старих
більшовиків, колишніх політкаторжан та інші. Всього у 1928 р. в республіці
нараховувалось

близько
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організацій.
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їх

чисельність зменшується, а на початку 30-х років більша частина із них
припинила своє існування. Зростає чисельність тільки тих організацій, які
входили до системи “диктатури пролетаріату”: профспілок, комсомолу і
кооперативних організацій. Разом з тим їх значення з утвердженням
командно-адміністративної системи і їх одержавленням приводить до
зниження реальної ролі цих організацій в державному управлінні і
громадському житті.
Концентруючи в своїх руках всю повноту влади, бюрократичнокомандна система приймала заходи для свого захисту. Всеросійська
надзвичайа комісія, а з 1922 р. ДПУ (Державне політичне управління)

наділялось надзвичайними повноваженнями і використовувалось також для
усунення і ліквідації усіх неугодних системі – від її політичних опонентів,
старих спеціалістів, добросовісно служивих народові, і до чесних відданих
більшовиків, тих, хто здійснював революцію в Україні і захищав її зі зброєю
в руках.
З розширенням діяльності і прав ДПУ, залученням його до вирішення
економічних і національних питань, зростало коло людей, на яких
розповсюджувалась

позасудова

розправа,

адміністративне

виселення,

направлення в табори (будинки) примусової праці. При цьому органам ДПУ
не потрібно було доводити вину цих “соціально небезпечних” людей.
Достатнім було їх соціальне походження. В діяльності ДПУ все більше
помітною стає тенденція вийти із-під контролю і прокуратури, і вищих
державних органів республік. В результаті до кінця 20-х років вага ДПУ, а з
1934 р. НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) в житті суспільства
значно зростає, що і визначило його роль в розгортанні беззаконня і свавілля
в наступні роки.
Одночасно аппарат адміністративно-командної системи, який все
більше зростав чисельно, забезпечував розширення не тільки своїх
повноважень, а і матеріальних, і моральних привелеїв. Вже у 20-ті роки були
прийняті спеціальні постанови центральних органів партії про покращення
побуту відповідальних партійних, радянських і господарських працівників,
підвищення їм окладів, які значно перевищували заробітну платню
робітників промисловості. До того ж “активні партпрацівники” і особи, які до
них прирівнювались, члени їх сімей починають одержувати спецпайки,
безплатне житло, персональний транспорт і таке ін.
На суспільно-політичне життя в республіці у цей період великий вплив
мав процес небувалого до цього часу відродження культури українського
народу. Це надзвичайно цікаве явище в історії народу України, яке, на жаль,
мало досліджене. Безсумнівним є те, що громадсько-культурне відродження
мало своє коріння в період відродження недовготривалої української

державності. Динаміка духовного розвитку нації була настільки сильною, що
він розвивався далі, незважаючи на великі втрати серед інтелігенції та інших
верств активного населення під час громадянської війни, на значну еміграцію
творчих сил за межі Радянської України. Цей процес розвивався по висхідній
в умовах загальної лібералізації часів непу і проголошеного курсу на
українізацію. Культурне відродження охопило різні сторони національного і
культурного життя, особливо позначившись на розвитку освіти, літератури,
науки та мистецтва.
Відомо, що культурний розвиток того, чи іншого народу визначається
рівнем його освіченості. Тому одним із найважливіших завдань після
закінчення громадянської війни стала ліквідація неписьменності. Для
республіки ця проблема була досить актуальною (приблизно 75% її
населення було неписьменним). В боротьбі з нею активну участь брали
Наркомат освіти УСРР, Ради, профспілки, комсомол, комітети незаможних
селян, добровільно-масові організації, громадськість, вчителі, культурноосвітні установи. У 1923 р. було створене добровільне товариство “Геть
неписьменність”. Воно швидко завоювало авторитет, лави його зростали.
Вже у 1924 р. в ньому нараховувалось понад 300 тис. членів. На кошти
товариства утримувалося близько 2,5 тис. пунктів ліквідації неписьменності,
в яких началося до 100 тис. чоловік. Було закуплено багато навчальної
літератури.
Для
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застосовувались різноманітні заходи заохочення. Так, неписьменні робітники
звільнялися на дві години від роботи із збереженням заробітної плати для
навчання в пунктах лікнепу. Селянам при обов’язковому страхуванні майна
при їх навчанні в цих пунктах надавалася знижка на 20%. Сприяло цьому і
покращення економічного становища республіки. Безумовно, це відіграло
велику роль для залучення широких мас до навчання. Так, на 1 грудня 1925 р.
в республіці діяло понад 13 тис. шкіл і пунктів лікнепу, в яких навчалось
близько 540 тис. чоловік, в тому числі трохи більше 200 тис. жінок.

Одночасно було відкрито близько 1000 шкіл для малописьменних.
Останніх широко залучали до участі в різних грутках при культурно-освітніх
установах, мережа яких зростала з кожним роком, і де вони поповнювали і
розширювали свої знання. У 1925 р. в республіці діяло понад 2 тис. клубів,
близько 8 тис. сільбудів і хат-читалень, понад 5 тис. бібліотек. З розвитком
кіномистецства зростала його роль у цій справі. В цілому в республіці до
1927 р. ліквідувало свою неписьменність близько двох мільйонів чоловік.
Велика увага приділялась розвитку загальноосвітньої школи. Труднощі
тут були великі. Слабкою була матеріальна база, гостро не вистачало
вчителів. В міру поліпшення економічного становища в республіці
збільшувались асигнування на освіту. Тільки за 1923-1925 рр. вони зросли в
сім разів. Це дало можливість розширити виробництво навчального
обладання та випуск підручників. покращити матеріальне становище
вчителів, збільшити прийом дітей до школи. З 1924 р. в УСРР розпочалась
підготовка до запровадження обов’язкової початкової освіти. Про успіхи в
цій справі свідчить і той факт, що рівень письменності серед населення
республіки протягом 20-х років піднявся з 24 до 60%.
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індустріалізації викликали величезну потребу в кваліфікованих кадрах
робітників та спеціалістів. В республіці налагоджувалась їх планова й
централізована підготовка, якою керувало Управління професійно-технічних
шкіл і вищих навчальних закладів.
Кваліфіковані робітничі кадри готувалися в школах фабричнозаводського учнівства (ФЗУ) та професійно-технічних школах. Вже у 1921 р.
в республіці працювало понад 270 профтехшкіл. В них навчалось понад 21
тис. юнаків і дівчат. За 20-ті роки вони підготували сотні тисяч робітників,
причому не тільки для УСРР, а й для РСФРР, БСРР та інших республік СРСР.
Підготовка спеціалістів у вищих та середніх спеціальних навчальних
закладах проводилась у відповідності до потреб розвитку народного
господарства і культури. В перші роки відбудовного періоду було закінчено

перебудову спеціальної освіти. Колишні вчительські семінарії, інститути, а
також відповідні факультети університетів реаорганізовувалися в інститути
соціального виховання або педагогічної професійної освіти. Вони готували
вчителів для загальноосвітніх та професійно-технічних шкіл. Були створені
нові вузи економічного, сільскогосподарського, технічного та социальноекономічного профілю. У великі вузівські центри перетворюються Харків,
Київ, Одеса, Дніпропетровськ та інші губернські міста України. Про
досягнуті успіхи у розвитку спеціальної середньої і вищої освіти говорять
такі дані. Напередодні революції на території УСРР діяли 19 вищих і 54
середні професійні школи (загальна чисельність студентів і учнів середніх
професійних шкіл складала близько 34 тис. чоловік), а в 1927-28 навчальному
році діяло вже 37 інститутів (29 тис. студентів) і 144 технікуми (26,5 тис.
учнів).
Багато уваги приділялось розвитку науки. Найвищою науковою
державною установою республіки була Всеукраїнська Академія наук
(ВУАН), заснована восени 1918 р. На неї покладалося завдання координувати
й організовувати діяльність наукових установ республіки та окремих вчених,
вивчати досягнення науки за кордоном, спрямовувати розвиток науки і
техніки відповідно до потреб народного господарства. Спочатку ВУАН
об’єднувала до 30 наукових установ, де працювало лише 140 співробітників,
а у 1928 р. – вже 138, в яких було зайнято понад 3600 вчених. Крім того в
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підпорядкованих галузевим наркоматам СРСР і УСРР.
Значних успіхів вчені республіки досягли в фізико-математичних і
технічних науках. Так, активізувала свою дослідницьку діяльність відома
математична школа Д.О.Граве. Вчені, які вийшли з цієї школи – М.М.Крилов
та його учень М.М.Боголюбов, в своїх працях заклали основу нелінійної
механіки, чим було покладено початок розвитку нової галузі математики.
Плідна робота з теоретичної фізики проводилась в Українському
фізико-технічному інституті (Харків), в якому деякий час працював

І.В.Курчатов. Праці Л.Д.Ландау у галузі кінетичної теорії плазми, які були
написані тут стали основоположними на десятиріччя вперед в дослідженнях з
термоядерного синтезу.
На рубежі 20-30-х років Є.О.Патон розпочав велику перспективну
роботу з електричного зварювання металів, що стало новим словом у
розвитку науки і техніки.
В галузі медицини плідно працювали М.Ф.Гамалія, Д.К.Заболотний,
Ф.Г.Яновський, засновник радянської терапевтичної школи М.Д.Стриженко,
відомий

фізіолог

В.Я.Данилевський.

Поряд

з

вченими

медиками

дореволюційної генерації зростала плеяда молодої медичної інтелігенції з
робітників

і

селян

–

П.І.Баранник,

П.М.Буйко,

В.Х.Василенко,

М.С.Коломийченко, В.П.Комісаренко. С.І.Чайка та інші. Всесвітньої слави
набув офтальмолог В.П.Філатов.
Фахівці з генетики та селекції рослин і тварин А.О.Сапегін, В.Я.Юр’єв,
М.Г.Холодний та інші виводили нові сорти пшениці, ячменю, кукурудзи,
вівса,

впроваджували

в

сільському

господарстві

науко-обгрунтовані

сівозміни тощо.
Поступово розширювалися масштаби роботи в галузі суспільних наук.
Значний вклад у розробку проблем вітчизняної історії внесли історики –
академіки

ВУАН

Д.І.Багалій,

О.І.Левицький,

А.Ю.Кримсь-кий,

Д.І.Яворницький, М.І.Яворський. У 1924 р. з еміграції до України повернувся
видатний український історик М.С.Грушевський. Цього ж року його обрали
академіком ВУАН, а через п’ять років – академіком АН СРСР. І це при тому,
що його ідеї далеко не у всьому відповідали ідеологічним концепціям
комуністичної ідеології. Перу М.С.Грушевського належить близько тисячі
наукових праць, чимало яких свого часу були переведені і видані в багатьох
країнах світу. Замовчувана у нас протягом кількох десятиріч багатюща
творча спадщина М.С.Грушевського останніми роками нарешті стала
доступною найширшому громадському загалу України.

Безперечно вчені республіки досягли б значно більших успіхів у
розвитку науки, якби не диктат з боку сталінської каральної машини. Чимало
відомих дослідників були вже у ці роки оголошені “шкідниками”, носіями
ворожої ідеології, “фундаторами лженаукових теорій”. Були репресовані й
загинули академік АН УСРР Н.І.Світальський, генетик І.І.Агон, філософ
С.Ю.Семківський та багато інших відданих справі служіння народу
науковців.

Безпідставні

В.І.Вернадського,

звинувачення

О.О.Богомольця.

З

висувалися

на

адресу

особливою

невтомністю

переслідувались історики, філологи, літературознавці, дослідження яких
становили небезпеку для ідеологічної системи, яка ще тільки формувалась і
була спрямована на утвердження національного нігілізму, “однодумності”,
виховання безбатченків. Саме в ті роки, як відомо, було покладено початок
усім наступним викривленням, замовчуванням, почали виникати всілякі “білі
плями”, “фігури умовчення”, “заборонені зони” в галузі історичних знань.
У розвитку української літератури, поезії і драматургії у 20-ті роки
органічно поєднувались демократичні традиції дореволюційної доби і новий
досвід свіжих сил, пробуджених революцією. Характерною особливістю
літературного процесу в республиці в ті роки було виникнення й розпад
багатьох літературних організацій (“Гарт”, “Плуг”, “Молодняк”, “Західна
Україна”, “Авангард”, “Нова генерація”, “Ланка”, “Урбіно”, ВУСПП та ін.),
перехід письменників з однієї творчої групи до іншої. Все це об’єктивно
відбивало пошуки творчою інтелігенцією шляхів і методів участі у
суспільному житті. Так, сформувалась яскрава революційно-романтична
течія: П.Тичина, В.Елан Блакитний (Еланський), В.Чумак, В.Сосюра. Велику
активність виявляли представники інших напрямків і творчих течій в
літературі: М.Рильський, П.Філіпович, М.Драй-Хмара. Значним внеском у
літературне життя республіки стали памфлети Х.Хвильового, В.Блакитного,
сонети М.Зерова, новели і оповідання Г.Ковіньки, сатира й гумор Остапа
Вишні, І.Сепченка, драматургія і проза М.Куліша, М.Ірчана, І.Микитенка.
З’явилися високохудожні твори Ів.Ле, Г.Епика, Ю.Яновського.

В кінці 20-х років цілком природні організаційні й світоглядні
труднощі в творчій діяльності письменників і поетів України стали
переростати в трагічні події і до пошуків “українських буржуазних
націоналістів” додалися й пошуки “контрреволюційних організацій”, участь
в яких “резервувалася” насамперед за інтелігенцією. Вже у 20-ті роки за
цими абсолютно безпідставними звинуваченнями були заарештовані деякі
українські письменники, поети і драматурги.
У республіці інтесивно розвивалось музичне мистецство пісенна
творчість, хорова, симфонічна, оперна і балетна музика. Чимало талановитих
творів композиторів республіки цього часу увійшло в скарбницю як
національної, так і світової музичної культури. Великий творчий вклад в неї
внесли

П.Ревуцький,

Б.Лятошинський,

М.Вераківський

та

ін.

Вдосконалювалася майстерність виконавчих колективів, серед яких широко
відомими були Київський симфонічний оркестр, хорова капела “Думка”,
капела бандуристів та багато інших.
Значну роль у розвитку української культури відігравало театральне
мистецтво. Незважаючи на різні творчі методи й художні смаки, його
представники вишукували такі шляхи розвитку сценічного мистецтва, які б
найбільше задоволняли запит суспільства. В республіці створювались
десятки професійних та аматорських колективів.
Серед видатних майстрів, які у 20-ті роки зробили значний вклад у
розвиток театрального мистецтва республіки, особливо виділялись такі
корифеї сцени, як П.Саксаганський, М.Заньковецька, М.Садовський. Їм на
зміну прийшла ціла плеяда середніх за віком і молодих талановитих
режисерів та акторів: Г.Юра. Я.Мар’яненко, О.Ватуля, Г.Борисоглібська,
Б.Романицький,

М.Крушельницький,

А.Бучма,

І.Паторжинський,

Ю.Шумський, Н.Ужвій, О.Сердюк, Є.Пономаренко, В.Яременко та ін.
Видатним діячем українського театру був Олесандр (Лесь) Степанович
Курбас – енциклопедично освічений і високо обдарований режисер-новатор.
Його творчість внесла яскраву і водночас драматичну сторінку в історію

вітчизняного театрального мистецтва. Прагнучи вивести

український

національний театр із рутини і провінційності, Л.Курбас у 1922 р. організував
унікальний театральний колектив під назвою “Березіль”. Він став своєрідним
експериментальним центром, метою якого було оновлення національного
театру. Однак скоро внаслідок сталінсько-кагановичських гонінь на
українську

інтелігенцію

Л.Курбаса

було

несправедливо

вигнано

зі

створеного ним театру, а трохи пізніше він був арештований і відправлений
до таборів, де й загинув.
Різноманітні

творчі

й

організаційні

процеси

відбувались

в

образотворчому мистецтві. Утворювалися асоціації та групи, в яких точилась
ідейно-мистецька боротьба між представниками різних напрямків. Плідно
працювали

художники

старшого

покоління:

І.Бойчук,

І.Іжакевич,

Ф.Кричевський, А.Самокіш та ін. На рубежі 20-30-х рр. у художньому житті
вже виявили себе митці молодшого покоління – М.Дерегус, В.Костецький,
А.Петрицький; скульптори – І.Іванов, М.Лисенко; графік В.Касьян та ін.
У складних умовах 20-х років в республіці починає розвиватись
кіномистецтво. Вже в цей період з’явились такі відомі в той час кінофильми,
як “Два дні” режисера Г.Стабового, “Нічний візник” Г.Тасіна. Вдалими були
роботи режисера Н.І.Чардиніна – історичний фільм “Тарас Трясило” і
художній – “Тарас Шевченко”. Останній фільм користувався успіхом не
лише в нашй країні, а й за рубіжем. Переломний етап у розвитку
українського кіномистецтва пов’язаний з творчістю О.П.Довженка. Його
кінофільмам “Звенигора” (1928), “Арсенал” (1929), “Земля” (1930) належить
почесне місце в історії не тільки радянського, а й світового кіномистецтва.
Важливу роль у розгортанні культурного будівництва відігравали
преса, книговидавнича справа й бібліотеки. Кількість періодичних видань в
республіці з року в рік зростала. Загалом у 1928 р. в Україні видавалося 234
газети сукупним тиражем 1675 тис. примірників (з них українською мовою
117 газет). Швидко розвивалось книговидання. Протягом 1921-1928 рр.
видавництва УСРР випускали в середньому щорічно 4,4 – 4,5 тис. назв

книжок і брошур загальним тиражем 36-37 млн. примірників (із них близько
70% українською мовою, решта видавалась мовами національних меншин,
які проживали в республіці). Масовими тиражами виходила політична,
соціально-економічна, науково-медична, художня, мистецька література,
підручники для всіх типів шкіл тощо. За кількістю виданих книг УСРР
посідала у 20-ті роки друге місце в СРСР (після РСФРР) і дев’яте в світі. За
кількістю книжок виданих на душу населення – сьоме місце в світі.
Культурно-освітня робота здійснювалася й через бібліотеки, кількіть
яких зростала з кожним роком. Якщо до революції в Україні налічувалося
лише 2130 бібліотек із сумарним книжковим фондом близько 1 млн.
примірників, то на початок 1928 р. – відповідно 7816 бібліотек і 15 млн.
примірників книг. В тому числі на селі діяло 6597 бібліотек із сумарним
книжковим фондом 4,6 млн. примірників.
У 20-ті роки дедалі помітніше місце у політичному та культурному
житті стає посідати радіо. Перша радіостанція в республіці почала діяти в
Харкові у 1924 р. У 1927 р. стали до ладу радіоцентри в Києві,
Днепропетровську,

Одесі,

а

згодом

і в

інших містах.

Починають

радіофікуватись окремі села.
На суспільно-політичній та культурний розвиток у 20-ті рр. значний
вплив справила політика, яка увійшла в історію під назвою “коренізація”.
Коренізація розпочалась після ХІІ з’їзду РКП(б) (квітень 1923 р.), на якому
було засуджено великоросійський шовінізм і колонізаторські тенденції, що
стали проявлятись по відношенню до національних окраїн в діяльності
центральних органів і установ країни. В УСРР вона зводилась до українізації
політичного

і

громадського

використовуватись

в

життя.

публічних

Українська

виступах,

мова

державному

стає
і

широко

партіному

діловодстві, зовнішніх атрибутах влади – написах, вивісках, печатках,
уводиться обов’язкове її вживання в установах, особливо при контактах із
сільським населенням. На українську мову були переведені судочинство,

загальноосвітні, спеціальні і вищі навчальні заклади, театри, концерти, кіно,
періодична преса, видавнича справа.
Для службовців, викладачів, вчителів був встановлений строк,
переважно рік, для переходу на українську мову. Була створена широка
мережа державних курсів по вивченню української мови і культури з
випускними іспитами. Відбулась українізація окремих військових частин, і
виникає навіть Українська автокефальна правослана церква. Велику роль в
проведенні цієї політики відіграла Всеукраїнська центральна комісія
українізації при РНК УСРР і наркомат освіти, який у 20-ті роки послідовно
очолювали В.П.Затонський, О.Я.Шумський, М.О.Скрипник. Природним
спільником цього наркомату стала більшість місцевої інтелігенції.
В результаті проведення цієї політики було досягнуто значних успіхів в
українізації республіки, 80% населення якої становили в цей час українці.
Так, у 1926 р. 65% державного діловодства, на місцях навіть більше, було
переведено на українську мову. Якщо у 1922 р. співвідношення українських і
двомовних шкіл визначалось як 3:1, то у 1930 р. – як 10:1 (14430 українських
й 1504 російських). У 1930 р. понад 97% дітей корінної національності
навчалося рідною мовою. Були досягнуті вагомі успіхи в українізації вищої і
середньої спеціальної школи й наукових установ та організацій. У 1929 р. на
викладання українською мовою перейшли дві третини вузів.
Рішуче було українізовано пресу і видавничу справу. У 1926 р. 60%
газет видавались українською мовою, у 1932 р. – 87,5%. Всі оперні і основна
частина драматичних та інших театрів перейшли на українську мову.
Кіностудії республіки у 1928 р. випустили 26 фільмів – усі українською
мовою. Радіомовлення, що виникло у 1924 р., здійснювалось виключно
мовою корінного населення.
Українська мова, яка цілком здатна на те, щоб обслуговувати
високорозвинуте суспільство, поступово перетвоюється в основний засіб
спілкування, навіть в таких промислових містах з великою часткою

російськомовного населення, як Харків, Дніпропетровськ, Луганськ, Одеса та
ін.
Українізація скоро переходить межі республіки й охоплює Кубань,
Казахстан, Далекий Схід, де проживало багато українців. Там починає
працювати радіомовлення, виходять газети на українській мові, переходять
до її використання навчальні та культурні установи. Так, тільки на Кубані в
цей час українською мовою вели навчання 140 шкіл, педінститут, кілька
технікумів, видавались книжки.
Одночасно

створювались

можливості

для

всебічного

розвитку

національних меншин, які проживали в республіці. У жовтня 1924 р. у складі
Української СРР на території сучасного Придністров’я Молдови була
утворена автономна Молдавська СРР. В цей же час коли в Україні
проводилось територіальне районування, було створено 8 російських, 7
німецьких, 3 грецькі, 3 болгарські, 3 єврейські і одни польський національні
райони. Тоді ж було утворено 414 російських, 251 німецьку, 167 єврейських,
148 польських, 34 болгарські, 30 грецьких, 16 молдавських (крім автономної
республіки), 10 чеських, 4 білоруські сільради та 100 містечкових Рад різних
національних меншин.
Для розвитку національних меншин було створено багато національних
шкіл, відділень технікумів і факультетв вузів. Так, у 1925/26 навчальному
році працювали 1214 російських шкіл, 625 німецьких, 357 єврейських, 2337
польських, 74 болгарські, 31 татарська, 17 чеських, 5 вірменських, 3 сірійські,
1 шведська школи. На національних мовах в цей період працювало 11
театрів, сотні бібліотек, сільбудів, клубів, хат-читалень, видавалось багато
газет, журналів, книжок тощо.
У здійсненні такої важливої і складної справи, як українізація,
безперечно не могло не бути певних труднощів, а то і помилок. Вони
проявлялися у ставленні до темпів українізації, ролі в ній комуністів українців.

Однак дійсне ж вирішення національного питання, що сприяло б
найбільш повному розвитку національної культури неросійських народів й
наданню їм в цьому самостійності, не відповідало сталінському підходу до
даної проблеми. Ставлення Сталіна до політики “українізації” з самого
початку її проведення було негативним. Адже ця політика стимулювала
національну самосвідомість українського народу, а отже і його прагнення до
реального суверенітету. Тому вже в кінці 20-х років почалось серйозне
викривленя цієї політики. Більше того, національні відносини Сталін також
використовував в корисливих інтересах – досягненні абсолютно особистої
влади. В Україні слухняним провідником національної політики посталінські був Каганович. Будучи обраним на посаду генерального секретаря
ЦК КП(б) у 1925 р., він, спираючись на підтримку Сталіна, під виглядом
боротьби з націоналізмом починає шельмування авторитетних, але неугодних
йому партійних і радянських працівників, вишукуванням націоналістичних
ухилів там, де їх не було.
Однією з перших жертв цієї кампанії став О.Я.Шумський. Він ніколи
не виступав проти радянської національної політики, але відстоював свою
точку зору на темпи її здійснення. О.Я.Шумський неодноразово, в тому числі
й під час розмов зі Сталіним, відверто ставив питання про зміну Кагановича
на посаді генерального секретаря ЦК КП(б)У. У відповідь розгорнулася
широка кампанія по цькуванню О.Я.Шумського, компрометації його
діяльності. Зрештою він був знятий з посади наркома освіти УСРР, а пізніше,
у 30-ті роки – репресований. Його погляди і діяльність направлені на
українізацію, були розцінені як “націоналістичний ухил”, хоч це і не
відповідало дійсності.
Про те, що пошуки носіїв націоналізму в республіці набирають
інтенсивності, переконливо свідчить “викриття” у 1929 р. “ворожої”
діяльності

так

званої

“Спілки

визволення

України”

(СВУ)

і

тих

організаційних структур, які начебто до неї входили. Неіснуюча СВУ за
схемою, сконструйованою слідчими ДПУ, мала складатися з інтелігенції

республіки, а очолював її начебто академік С.О.Єфремов. До неї були
включені професори, письменники, вчителі, юристи, службовці та ін.
Поступово пошуки ворогів з націоналістичними та іншими ухилами
набувають масового характеру. Тоді ж були сфабриковані справи міфічних
Українського національного центру, Польської військової організації, Блоку
українських націоналістичних партій, Всеукраїнського боротьбистського
центру, Троцькистсько націоналістичного блоку.
Поступово під тиском Сталіна та його спільників українізація стала
розглядатись як прояв націоналізму. Отже проти неї необхідно було вести
боротьбу, яку й розпочали місцеві партійні і державні органи. Створення
навчальних закладів для національних меншин вважалося насадженням
вогнищ буржуазно-націоналістичного впливу на дітей. Тому їх подальша
діяльність визнавалась “не доцільною і шкідливою”. Вже на початку 30-х
років вони були закриті, тоді ж були ліквідовані національні райони, сільські
та містечкові Ради. Знову почався процес русифікації, який продовжувався
аж до здобуття Україною своєї незалежності.
Таким

чином,

по мірі завершення

відбудовного періоду

неп

“працював” із все більшими проблемами. Загострювались і іманентно
притаманні йому протиріччя.
В економіці повне завантаження старих виробничих потужностей
фізичне і моральне спрацювання основного капіталу вимагало значних
інвестицій для оновлення устаткування, створення нових промислових
галузей. Мова йшла, головним чином, про капіталоємкі галузі важкої
індустрії, з тривалим терміном обігу капіталу. Потрібні були величезні
кошти.

Однак,

жорстка

позиція

більшовиків

у

питанні

сплати

дореволюційних боргів, відшкодування збитків іноземним власникам
унеможливлювала приток капіталів ззовні. Перерозподілення ж внутрішніх
приватнокапіталістичних накопичень у велику та середню промисловість
блокувалось законодавчо. Індустріальний розвиток вимагав збільшення

товарності селянських господарств, однак, на селі всіляко гальмувався
розвиток індивідуальних крупнотоварних господарств.
В

соціально-політичній

сфері

посилювалось

протиріччя

між

різноманітністю соціальних інтересів і більшовицьким авторитаризмом, що в
умовах однопартійної системи створювало підгрунтя для підсилення
фракційної боротьби у ВКП(б).
Зростав антогонізм між економікою та політикою. Чим більш
динамічно розвивалась підприємницько-ринкова тенденція у господарській
сфері, тим більш швидкими темпами авторитарна політична система
відтворювала свого “політичного ворога”. В місті монопольно правлячу
партію поповнювали робітники “від станка”, які в більшості із ненавистю
відносились до “непманів”. На селі, внаслідок проведення більшовицьким
режимом “класової лінії” головним джерелом поповнення рядів партійнодержавного

апарату

були

“жертви”

ринку

-

збанкрутілі

селяни

(незаможники).
Як результат авторитарна політична система не могла вже співіснувати
із порівняно плюралістичною, багатоукладною економікою, що закінчилось
побудовою нової економічної системи, по суті, на звичних воєннокомуністичних засадах.
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