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Проаналізовано джерельну базу проблеми розвитку продуктивних сил 

сільського господарства України доби нової економічної політики (1921–

1929 рр.). У статті, зважаючи на різноманітність історичних джерел, а 

також спираючись на запропоновану в сучасній вітчизняній науці 

класифікаційну схему, було виокремлено такі групи джерел: документальні, 

оповідні та історіографічні.  
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Постановка проблеми. Подальший розвиток України як сучасної, 

соціально-орієнтованої європейської держави потребує модернізації аграрного 

сектору економіки. Його успішне реформування неможливе без урахування 

попереднього історичного досвіду. Більшість як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників сходяться на тому, що виробничо-економічний, а отже, і 

соціальний розвиток українського села 1920-х рр. мав прогресивний характер, 

а період нової економічної політики мав багато спільних рис із сучасною 

економічною моделлю. У зв’язку з цим спеціальний аналіз вітчизняного 

історичного досвіду функціонування сільського господарства України в 

доколгоспний період є цілком доцільним, тим більше, що увага українського 

суспільства щодо подальших шляхів налагодження ефективного 

функціонування аграрного сектору народного господарства залишається 

гранично високою. 

Історіографічне узагальненння, зумовлене значним нагромадженням 

історичних знань про розвиток продуктивних сил українського села в роки 

непу, здатне покращити якість подальших аграрних студій. Особливий 

науковий інтерес визначається необхідністю виокремлення різних 

концептуальних підходів, що сприятимуть акумулюванню і подальшому 

розвитку історичних знань із різних аспектів розвитку продуктивних сил в 

українському селі в роки непу. 

Аналіз останніх досліджень. До окремих аспектів піднятої нами в 

історіографічному ракурсі проблеми побіжно зверталися такі сучасні 

українські вчені-аграрники, як В. Калініченко, С. Корновенко, В. Лазуренко, 

А. Морозов, В. Марочко, І. Кивгила, Ю. Тренкін, І. Волошин [1]. 

Мета статті – проаналізувати джерельну базу проблеми розвитку 

продуктивних сил сільського господарства України доби нової економічної 

політики (1921–1929 рр.).  
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Виклад основного матеріалу. При розкритті розвитку продуктивних сил 

сільського господарства України в добу непу в історіографії було використано 

матеріали державних органів про стан розвитку сільського господарства 

республіки, спогади та творчий доробок сучасників, періодичні видання  

1920-х рр. 

Серед різноманітних джерел особливе місце займають твори В. Леніна, 

опубліковані в Повному зібранні творів, твори інших партійних та державних 

діячів, рішення Комуністичної партії, стенограми з’їздів, конференцій ЦК 

КП(б)У, ЦК РКП(б) та ЦК ВКП(б), в яких містяться важливі матеріали про 

політику держави в аграрному секторі економіки. У них розміщені також дані 

про форми селянського господарювання, кількісні показники збору урожаїв, 

товарність різних категорій селянських господарств. У стенографічних звітах 

зафіксовані рішення, які визначали напрями та конкретні організаційні форми 

розвитку селянських господарств. Важливу частину опрацьованих документів 

становлять матеріали Всеукраїнських з’їздів рад, нарад з питань розвитку 

сільського господарства, декрети та законодавчі акти уряду УСРР, які були 

прийняті для вирішення проблем розвитку сільського господарства. 

До джерельної бази досліджуваної теми належать стенографічні звіти 

VIII, IX, X, XI Всеукраїнських з’їздів рад, звіти Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету, протоколи засідань Раднаркому УСРР, а також 

протоколи Наркомзему УСРР, Держплану УСРР і Економічної ради [2]. 

Постанови резолюцій, рішень з’їздів і конференцій ЦК КП(б)У і ЦК 

КПРС містяться також у збірниках документів [3]. Постанови вищих органів 

радянської влади регулювали економічне життя всієї країни, тому в зазначених 

документах викладені матеріали, які стосуються соціально-економічних 

зрушень, та дані про стан розвитку сільського господарства в цілому. Дискусії 

на з’їздах безпосередньо віддзеркалювали загальну атмосферу ходу реформ та 

реальний стан розвитку продуктивних сил. 

Аналіз зазначених джерелознавчих матеріалів показав поступове 

зростання рівня розвитку сільського господарства протягом 1920-х рр. і 

паралельно з цим зростаюче втручання радянських партійних та державних 

органів у господарське життя. 

Вибіркові переписи селянських господарств та звітні статистичні 

матеріали про результати обстежень сільського господарства також є 

важливою групою джерел. У цих документах міститься інформація про стан 

землевпорядкування, забезпечення реманентом, сільгоспмашинами та 

робочою худобою селянських господарств [4]. Ця інформація міститься і у 

статистичних збірниках про стан розвитку кооперації в Україні [5]. 

Іншим історіографічним джерелом вивчення сільськогосподарського 

виробництва доби непу є матеріали календарів-довідників і статистичних 

збірників [6]. Цінний матеріал, зокрема про сільськогосподарську кооперацію, 

зосереджений у звітах урядів УСРР і СРСР [7]. 

Аналіз розвитку продуктивних сил сільського господарства міститься в 

статтях періодичної преси. Цей вид джерела фактологічно наповнений 
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епізодами реального господарювання хліборобів, часто навіть без 

кон’юнктурних висновків та політичних стереотипів. На належну увагу 

заслуговують дискусії вчених-аграрників, державних, партійних та 

господарських функціонерів, які друкувалися на шпальтах журналів 

«Радянський селянин», «Коопероване село», «Известия ЦК КП(б)У», 

«Сільський господар», «Більшовик України», «Бюллетень Наркомзема 

УССР», «Колективіст України», «Землеустрійник України», «Народное 

хозяйство Украины», «На аграрном фронте», «На фронте коллективизации». 

Серед газет – «Продовольственная газета», «Комуніст», «Вісті ВУЦВК», 

«Радянське село». 

Недоліком періодичних видань 1920-х рр. є те, що статті, які в них 

друкувалися, підлягали попередній цензурі на лояльність до радянської влади. 

Якщо в статті давалися критичні оцінки, то вона під грифом «таємно» 

направлялася в ЦК КП(б)У. Проте недоліком періодичної преси 1920-х рр. є 

те, що вона не охоплює цілком увесь період непу, має дуже звужену 

джерельну базу і територію охоплення. 

Важливими джерелами для вивчення кооперації в контексті розвитку 

продуктивних сил на селі є звіти і матеріали республіканського центру 

сільськогосподарської кооперації Сільського господаря, фахових центрів [8]. 

Зазначені документи розкривають роботу сільськогосподарської кооперації як 

самодіяльної системи, вплив якої на сільське господарство та населення 

постійно зростав. 

Невід’ємним джерелом вивчення продуктивності селянських господарств 

доби непу є матеріали щорічників з серії «Україна». В них розміщено 

статистичні дані, які показують пересічну врожайність, валові збори зернових 

та технічних культур по Україні [9]. 

Важливою джерельною базою є археографічні збірники, які почали 

видаватися з кінця 1950-х рр. та містили відомості про стан перетворень у 

сільському господарстві в контексті соціалістичного будівництва [10]. 

Найбільш повний та інформативний збірник статистико-економічних 

відомостей про сільське господарство УСРР був підготовлений ЦСУ 

республіки. У ньому розміщено численні матеріали сільськогосподарських 

обстежень, показники продуктивності індивідуальних селянських господарств, 

а також кількісні показники забезпеченості останніх тракторами, необхідним 

реманентом, іншими агротехнічними засобами. У збірнику подано інформацію 

про сільськогосподарську кооперацію, чисельність кооперативів, розміщено 

описи сільськогосподарських установ. Окремо показано розподіл земель між 

різними категоріями селянства [11]. 

Іншу групу джерел становлять документальні збірники з історії 

соціалістичних перетворень та історії колективізації на селі [12]. Важливо, що 

в них міститься багато матеріалів як центральних, так і місцевих архівів [13]. 

Ці роботи несли на собі відбиток тоталітарної системи, тому опубліковані 

архівні матеріали обрані таким чином, щоб показати переваги колгоспного 

будівництва і необхідність його здійснення. 
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До джерел також належать опубліковані документальні архівні збірники, 

які супроводжуються аналітичними статтями фахових істориків. Підготовка 

цих видань стала можливою з розпадом СРСР. Найбільший інтерес становлять 

соціально-економічні аспекти зазначених видань. Так, першим російським 

виданням із серії «Соціальна історія Росії» була книга «Голос народу. Листи і 

відгуки рядових радянських громадян про події 1918 – 1932 рр.» [14]. В її 

основу покладені раніше не публіковані листи в газети, партійні і державні 

установи, відгуки на політику радянської влади, зведення політичних органів 

про настрої в суспільстві. Книга поділена на вісім розділів. Перші два 

присвячені революційним потрясінням, громадянській війні і періоду воєнного 

комунізму, всі наступні містять інформацію про добу непу та період суцільної 

колективізації. В основу монографії покладені листи селян в «Селянську 

газету» [14, с. 205–206]. 

Науковий інтерес становлять також видання біографічного характеру про 

відомих партійних діячів доби непу [15]. 

До джерельної бази відносяться і збірники документів і матеріалів про 

голод 1921–1923 і 1932–1933 рр., де побіжно або навіть досить детально 

описується загальна соціально-економічна ситуація в українському селі, в 

тому числі ступінь розвитку продуктивних сил [16]. 

На початку 2000-х рр. побачило світ п’ятитомне видання «Как ломали 

НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928 – 1929 гг.» у співавторстві 

В. Данілова та О. Хлевнюка [17]. В цьому виданні на основі джерел показано, 

яким чином група Й. Сталіна, ігноруючи реальний стан економіки та її 

перспективи на майбутнє, вплинула на зміну партійної лінії в контексті 

корінних трансформацій у сільському господарстві. Так, у першому томі 

розміщені матеріали квітневого пленуму ЦК і ЦК ВКП(б) 1928 р. Саме на 

цьому пленумі і була остаточно затверджена політична перемога Й. Сталіна. 

Другий і третій томи містять стенограми відповідно липневого і 

листопадового пленумів ЦК ВКП(б) 1928 р., коли основи непу уже були 

зруйновані і категорична позиція М. Бухаріна щодо необхідності 

продовження нової економічної політики і подальшої лібералізації вже 

фактично втратила сенс. У четвертому і п’ятому томах розміщені стенограми 

квітневого і липневого пленумів ЦК ВКП(б) 1929 р. В них чітко 

простежуються погляди різних партійних діячів на перспективи непу, 

загальна політико-економічна ситуація в державі, ступінь розвитку 

продуктивних сил, дискусії щодо наявності достатньої індустріальної бази 

для колективізації. 

Важливими для розуміння причин згортання непу як політики, яка не 

відповідала інтересам надіндустріалізації, є колективні видання документів і 

матеріалів, які стосуються колективізації, та документи державних органів 

ВЧК–ОГПУ–НКВС стосовно ситуації на селі в роки непу [18]. 

Різні джерела, проте, доповнюють загальну картину подій 1920-х рр., а їх 

належний критичний аналіз дозволяє побачити справжній рівень розвитку 

продуктивних сил в українському селі в роки непу. 
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Висновок. Зважаючи на різноманітність історичних джерел, а також 

спираючись на запропоновану в сучасній вітчизняній науці класифікаційну 

схему, було виокремлено такі групи джерел: документальні, оповідні та 

історіографічні.  

До першої групи джерел належать твори партійних та державних діячів, 

особливе місце з-поміж яких належить роботам В. Леніна; рішення 

Комуністичної партії; стенографічні звіти VIII, IX, X, XI Всеукраїнських 

з’їздів рад; звіти Всеукраїнського центрального виконавчого комітету; 

протоколи засідань Раднаркому УСРР; протоколи Наркомзему УСРР, 

Держплану УСРР і Економічної ради; стенограми з’їздів; постанови і 

резолюції; рішення конференцій ЦК КП(б)У, ЦК РКП(б) та ЦК ВКП(б); 

переписи селянських господарств та звітні статистичні матеріали про 

результати обстежень сільського господарства, звіти і матеріали 

республіканського центру сільськогосподарської кооперації Сільського 

господаря. В зазначених документах викладено матеріали, які стосуються 

соціально-економічних зрушень і дані про стан розвитку сільського 

господарства загалом.  

Окремо варто виокремити опубліковані документальні архівні збірники, 

підготовка яких стала можливою з розпадом СРСР. Найбільший інтерес 

становлять соціально-економічні аспекти зазначених видань. Так, в основу 

збірника «Голос народу. Листи і відгуки рядових радянських громадян про 

події 1918 – 1932 рр.» покладено раніше не опубліковані листи в газети, 

партійно-державні установи, відгуки на радянську політику, зведення 

політичних органів про настрої в суспільстві. До джерельної бази належать 

збірники документів і матеріалів про голод 1921–1923 і голодомор 1932–

1933 рр. Важливими для розуміння причин згортання непу як політики, яка не 

відповідала інтересам надіндустріалізації, є колективні видання документів і 

матеріалів, що стосуються колективізації, та документи ВЧК-ОГПУ-НКВС 

стосовно ситуації на селі в роки непу. 

Таким чином, наявна історіографія та джерельна база цілком достатні для 

вирішення поставленої проблематики і дозволяють повною мірою розкрити 

суть поставлених завдань. 
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Y. M. Lazurenko 
 

Genesis of productive forces in Ukrainian village of pre-farm period: the 

source base of the study 

 

The source base of the problem of the development of productive forces of 

Ukrainian agriculture in the period of new economic policy (1921 – 1929) is 

analyzed. Due to the diversity of historical sources, as well as the classification 

scheme proposed in modern national science, the article has distinguished the 

following groups of sources: documentary, narrative and historiographic ones. 
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The historiographic generalization, capable of improving the quality of further 

agrarian studies, is conditioned by the considerable accumulation of historical 

knowledge about the development of productive forces of Ukrainian village during 

the NEP. Particular scientific interest is determined by the need to identify different 

conceptual approaches that will contribute to the accumulation and further 

development of historical knowledge from different aspects of the development of 

productive forces in Ukrainian village during the NEP. 

Some aspects of the problem in historiographical perspective were studied by 

such contemporary Ukrainian agricultural scientists as V. Kalinichenko, 

S. Kornovenko, V. Lazurenko, A. Morozov, V. Marochko, I. Kivgila, Yu. Trenkin, 

I. Voloshyn.  

In revealing the development of productive forces of Ukrainian agriculture in 

the NEP era in historiography, materials of state bodies on the state of agricultural 

development of the republic, memoirs and creative achievements of contemporaries, 

periodicals of the 1920s were used. 

Among various sources the works of V. Lenin, published in the Full Collection 

of Works, the works of other party and state figures, decisions of the Communist 

Party, transcripts of congresses, conferences of the Central Committee of the 

CP(b)U, the Central Committee of the RCP(b) and the Central Committee of the 

CPSU(b), which contain important materials on the state policy in agrarian sector of 

the economy, are of special interest. 

The source base of the topic under study includes shorthand reports of VIII, IX, 

X, XI All-Ukrainian Congresses of Soviets, reports of the All-Ukrainian Central 

Executive Committee, minutes of meetings of the USSR Council of People's 

Commissars, and protocols of the People's Commissar of the USRR, the State 

Planning Committee of the Ukrainian SSR. 

Decrees of resolutions, conventions and conferences of the Central Committee 

of the CP(b)U and the Central Committee of the CPSU are also contained in 

document collections. The decrees of the higher bodies of Soviet power governed 

the economic life of the whole country, therefore, the documents set out materials 

relating to socio-economic shifts and data on the state of agriculture development in 

general. The discussions at the congresses directly reflected the overall atmosphere 

of the reform process and the real state of productive forces development. 

An analysis of these source materials shows a gradual increase in the level of 

agricultural development during the 1920s, and at the same time a growing 

interference by Soviet party and state bodies in economic life. 

An analysis of the development of agricultural productive forces is contained in 

the articles of periodical press. 

Archeographic collections, which began to be published in the late 1950s, and 

contained information about the state of transformation in agriculture in the context 

of socialist construction, are an important source base. 

The most comprehensive and informative compilation of statistical and 

economic information on agriculture of the USSR was prepared by the Central 

Executive Committee of the Republic. Another group of sources consists of 
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documentary collections on the history of socialist transformation and the history of 

collectivization in the countryside. 

The sources also include published documentary archival collections, which are 

accompanied by analytical articles of professional historians. Also of scientific 

interest are biographical publications about prominent party figures of the NEP era. 

The source database also includes collections of documents and materials on 

the famine of 1921–1923 and 1932–1933, which briefly or in detail describe the 

general socio-economic situation in Ukrainian village, including the degree of 

productive forces development. 

Collective publications of documents and materials relating to collectivization 

and documents of VChK-OGPU-NKVD state bodies regarding the rural situation in 

the NEP years are important for understanding the reasons for the collapse of the 

NEP as a policy that was not in line with the interests of overindustrialization. 

Thus, the available historiography and source base is sufficient to solve the 

problem and allow to fully reveal the essence of the tasks. 

Keywords: publication, power, collection, historiography, cooperation, new 

economic policy, press, agriculture. 


