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Балабай Я. В.  

ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА СЕЛЯНСЬКОЇ 
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В УСРР У ПЕРІОД НЕПУ 

Здкдйщла модлга – уд ваейзва пкйагмва пдйялпщкмгм 
ждкйдкмозпрувалля, лдмбтігла гйя омжвзрку номгукрзвлзт пзй пдйа. 
Акруайщліпрщ галмї рдкз мбукмвйдла кіпудк ра жлафдлляк пдйялпщкмї 
модлгз ждкйі в УСРР у жажлафдлзи ндоімг. Дмжвій ждкдйщлмї модлгз 
кав кіпуд пакд у ндоімг лдну – ндоімг, кмйз в дкмлмкіуі буйз жагіялі 
озлкмві кдталіжкз. Взвфдлля жакмлмгавфмї мплмвз пдйялпщкмї модлгз 
ждкйі гмжвмйзрщ гмпйігзрз мглу ж гмймвлзт гоун гедодй рдкз, взявзрз 
лапкійщкз дсдкрзвлмы і номгукалмы буйа жакмлмгавфа бажа модлглмї 
нмйірзкз оагялпщкмї вйагз в УСРР у ндоімг лдну, як вмла внйзлуйа 
ла пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи омжвзрмк Укоаїлз у вкажалзи ндоімг, як уд 
вігжлафзймпя ла оівлі езрря укоаїлпщкмгм пдйялпрва. Взвфдлля 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну в уіймку кає ноакрзфлд 
жлафдлля гйя пщмгмгдлля. Агед вігомгедлля пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
взкагає мб‘єглалзт жупзйщ лд йзхд агоаолзків-ноакрзків, вфдлзт-
дкмлмкіпрів ра нмйірзків, а и номсдпіилзт іпрмозків. Взкмозпралля 
гмпвігу кзлуймгм гмнмкагає улзкарз жаивзт нмкзймк, а воатувалля 
іпрмозфлзт уомків гаоалрує жгіиплдлля гдоеавлмгм куопу бдж 
взплаедлля одпуопів. Такзк фзлмк, гмпйігедлля «Закмлмгавфмї мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну» є ваейзвзк гйя 
омжукілля омйі модлгз у вігомгедллі ра ніглдпдллі ілгзвігуайщлзт 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, оівля езрря укоаїлпщкмгм пдйялпрва 
ра жагайщлмї каорзлз пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку укоаїлпщкмгм 
пдйа у ндоімг лдну. 

Іпрмоімгоасія нзралля нодгправйдла гмпйігедллякз оагялпщкзт ра 
пуфаплзт укоаїлпщкзт вфдлзт. Впдодгзлі оагялпщкмгм ндоімгу 
іпрмоімгоасії нзралля взоіжляырщпя омбмрз гмпйіглзків 1920-т оо. 
ХХ пр.: М. Б. Гуодвзфа1, А. Ажзжяла і Д. Вдйзкдвзфа2, Н. П. Макаомва3, 
П. Пйдхкмва4 ра іл. Пзралля пдйялпщкмї модлгз ждкйі в омбмрат 
взцдлажвалзт гмпйіглзків омжгйялурі ж дкмлмкіфлмї рмфкз жмоу, агед 
бійщхіпрщ ж лзт буйа номсдпіилзкз дкмлмкіпракз. В іпрмоімгоасії 
галмгм ндоімгу лдкає омбір іпрмозкм-дкмлмкіфлмгм ланоякку. 
Сдодг оагялпщкзт гмпйіглзків нзралля пйіг лажварз В. П. Далзймва5 ра 
Б. К. Мзгайя6. Цд омбмрз номсдпіилзт іпрмозків, в якзт омжгйялурм 
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багарм апндкрів пдйялпщкмгм ждкйдкмозпрувалля ра пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва в уіймку, в рмку фзпйі пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР 
у ндоімг лдну. Суфаплі гмпйіглзкз нзралля: В. В. Кайіліфдлкм7, 
О. І. Галеа8, С. В. Кмолмвдлкм9, Ю. В. Кмрйяо10, С. В. Куйщфзущкзи11, 
С. Р. Лят12, В. М. Лажуодлкм13, І. В. Рзбак14, І. Б. Упдлкм15 жомбзйз 
вагмкзи влдпмк в омжомбку і алайіж мплмвлзт апндкрів номбйдкз. 
Наоажі рдка нмродбує пндуіайщлмгм лаукмвмгм гмпйігедлля ж пуфаплмї 
рмфкз жмоу. 

Дедодйщла бажа омбмрз, взтмгяфз ж рдкарзкз галмї праррі, 
нодгправйдла жакмлмгавфмы гоунмы гедодй, а пакд: гдкодрз, жакмлз, 
кмгдкпз, оіхдлля, акрз, нмпралмвз ра гзодкрзвз удлроайщлзт і 
кіпудвзт могалів вйагз. 

Мдрмы галмї омбмрз є взвфдлля ра алайіж жакмлмгавфмї мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну, а пакд: ілсмокауія 
жакмлмгавфзт гедодй ном мплмвз пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР 
у ндоімг лдну ра модлглу нмйірзку оагялпщкмї вйагз у вкажалзи ндоімг. 
Такме лдмбтіглзк є гмпйігедлля двмйыуії правйдлля оагялпщкмї вйагз 
гм модлгз ждкйі. 

Вндохд ном гмжвій модлгз в УСРР ихймпя у оджмйыуії ХІ ж‘їжгу 
РКП (б) 2 квірля 1922 о. «Пом омбмру ла пдйі»: «В нзраллі ном укмвз 
жапрмпувалля лаикалмї ноауі у пійщпщкмку гмпнмгаопрві ра модлгз ждкйі 
ж‘їжг одкмкдлгує впік ноауівлзкак галмї гайужі лд жв‘яжуварз жаивзкз 
смокайщлмпрякз лі рмгм, лі гоугмгм явзца і мбкдезрзпя 
жаномвагедлляк у езрря оіхдлщ мпраллщмгм ж‘їжгу…»16. Ріхдлля 
ІХ Впдомпіипщкмгм ж‘їжгу оаг, як і ХІ наоріилмї кмлсдодлуії, взжлафайз 
мплмвлі ланояккз агоаолмї нмйірзкз оагялпщкмї вйагз у ндоімг лдну. 
Нзкз кдоувайзпя ВУЦВК, РНК УРСР ра кіпудві могалз вйагз, 
жгіиплыыфз агоаолу нмйірзку. 

11 квірля 1922 о. ВУЦВК і РНК УРСР нозиляйа гдкодр 
―Пом лагалля лджакмелзк пдйялпщкзк гмпнмгаопрвак ноава 
рзкфапмвмї ндодупрункз кмозпрувалля пвмєы лагійщлмы ждкйды‖. 
Оплмвлі нмймедлля ущмгм гдкодру кіпрзв «Оплмвлзи жакмл ном 
роугмвд ждкйдкмозпрувалля», нозилярзи ВУЦВК 27 роавля 1922 о.17 
29 йзпрмнага 1922 о. ВУЦВК жарвдогзв Здкдйщлзи кмгдкп УРСР18, 
якзи сакрзфлм жакоінзв впі жкілз у ждкдйщлмку жакмлмгавпрві. 
А у 1929 о. буйм взгалм гмнмвлдлд взгалля Здкдйщлмгм кмгдкпу іж 
нмпрардилзк кмкдлраодк19. Змкодка, жлафлу увагу нозгійдлм алайіжу ра 
омж‘яплдллы мплмвлзт нмймедлщ, нмв‘яжалзт ж модлгмы ждкйі20. 
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Здкдйщлзи кмгдкп одгакуії 1929 о. гає уявйдлля ном жакмлмгавфі 
мплмвз пдйялпщкмї модлгз ждкйі, цм пкйайзпя у ндоімг лдну. 
Айд сакрзфлм гала одгакуія Здкдйщлмгм кмгдкпу вед лд гіяйа, 
мпкійщкз ж кілуя 1929 о. в УРСР омжнмфайапщ пууійщла кмйдкрзвіжауія і 
бугщ-яка модлга ждкйі буйа лдкмейзва.  

Пмоуф іж жакмлмгавфзк мсмокйдлляк мплмвлзт жапаг модлглмї 
нмйірзкз оагялпщкмї вйагз ихмв номудп нігрозккз і омжвзрку 
кмйдкрзвлзт смок гмпнмгаоывалля, кілудвмы кдрмы якмгм буйа 
кмйдкрзвіжауія пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Оодлгла нмйірзка впд бійщхд 
взгйягайа як рзкфапмвзи ра жкухдлзи жатіг оагялпщкмї вйагз. Так, жа 
нмпралмвмы ЦК ВКП(б) віг 30 гоугля 1926 о. «Пом нігпуккз 
оаггмпнлмгм і кмйгмпнлмгм бугівлзурва» модлга нмоуф ж іжгмйщцзлмы 
омжгйягайапя як вігпрайа смока ждкйдкмозпрувалля і оаггмпнз кайз 
ндодтмгзрз гм нмвлмгм і оауімлайщлмгм взкмозпралля ждкдйщлзт нймц. 
Оодлга вваеайапя пдоимжлзк лдгмйікмк ра гайщкувайа омжвзрмк 
оаггмпнів21. За нмпралмвмы ЦВК ра РНК СРСР віг 16 бдоджля 1927 о. 
«Пом оагялпщкі гмпнмгаопрва» удлроайщлзк оагялпщкзк взкмлкмкак 
гмоуфаймпя жбійщхзрз сілалпувалля оаггмпнів ж кдрмы жабджндфдлля їт 
езвзк ра кдорвзк ілвдлраодк ра йіквігауії модлглмї пзпрдкз22. 
Рджмйыуія XV ж‘їжгу ВКП(б) віг 19 гоугля 1927 о. «Пом омбмру ла 
пдйі» нігкодпйывайа лдмбтігліпрщ нмпрунмвмгм пкмомфдлля ждкдйщлмї 
нймці, цм жгавайапя в модлгу в оаимлат, гд уд нозжвмгзйм 
гм жомпралля куйаущкзт дйдкдлрів23. 30 роавля 1928 о. ВУЦВК і РНК 
УРСР нозиляйз гмнмвлдлля гм Здкдйщлмгм кмгдкпу УРСР, жгіглм ж 
якзк жабмомляйапя модлга ждкйі куокуйщпщкзкз гмпнмгаопрвакз. 
Чіркмгм взжлафдлля рдокілу «куокуйщпщкд гмпнмгаопрвм» оагялпщка 
вйага лд гавайа. Далзи жакмл кіг прмпуварзпя як впіт гмпнмгаопрв рак і 
емглмгм. 18 йзнля 1928 о. ЦВК і РНК СРСР мбкдезйз рдокіл 
жгавалля в модлгу мглієы півмжкілмы, а 6 квірля 1930 о. ВУЦВК і РНК 
УРСР нозиляйз нмпралмву «Пом жабмомлу модлгз ждкйі і жапрмпувалля 
лаикалмї ноауі в ілгзвігуайщлзт гмпнмгаопрват у оаимлат пууійщлмї 
кмйдкрзвіжауії». Такзк фзлмк, модлга ждкйі як в УРСР рак і в СРСР 
вуіймку буйа жабмомлдла. В пдйі омжнмфайапщ днмта кмйдкрзвіжауії. 

В мсіуіилзт гмкукдлрат оагялпщкмї вйагз лдмглмоажмвм жажлафаймпя, 
цм мплмвлзк дйдкдлрмк номудпу омжхаоувалля в пдйі у ндоімг лдну 
буйа лд прійщкз ждкйя, пкійщкз рмогівйя, тугмба ра одкалдлр, цм 
ндодрвмоывайзпщ в жлаояггя лакмнзфдлля ра дкпнйуарауії24. Оплмвлзк 
номрзоіффяк, якд прозкувайм нмгайщхзи омжвзрмк пійщпщкмгм 
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гмпнмгаопрва у ндоімг лдну, буйа лдвігнмвігліпрщ кіе кійщкіпры ждкйі, 
мрозкалмы пдйялакз влапйігмк одвмйыуії ра лаявлмы кійщкіпры тугмбз 
ра одкалдлру25. На гукку В. В. Кайіліфдлкм, модлга ждкйі буйа жапмбмк, 
жа гмнмкмгмы якмгм впралмвйывайапя вігнмвігліпрщ у гмпнмгаопрві кіе 
ждкдйщлмы нймцды ра ілхзкз жапмбакз взомблзурва26. Ндпрафа тугмбз 
ра одкалдлру буйа мплмвлмы нозфзлмы жгафз ждкйі в модлгу 
каймкіулзкз гмпнмгаопрвакз. Оглзк ж ндохзт і мплмвлзт пвмїт жавгалщ 
ла пдйі у ндоімг лдну оагялпщка вйага вваеайа гмнмкмгу пдйялпрву 
нмнмвлзрз пвіи езвзи ра кдорвзи одкалдлр27. 

Згіглм ж мплмвлзкз гмкукдлракз жгафа ждкйі в модлгу гмжвмйяйапя 
гйя гмпнмгаопрв, нмпйабйдлзт влапйігмк прзтіилмгм йзта абм лдпрафі 
омбмфмї пзйз, одкалдлру ра тугмбз. «Оплмвлзи жакмл ном роугмвд 
ждкйдкмозпрувалля», нозилярзи ВУЦВК 27 роавля 1922 о. жабмомляв 
жгафу ждкйі в модлгу бдж нмваелзт ла рм нозфзл. Пмоухдлля галмгм 
жакмлу каоаймпя кмлсіпкауієы галмї ждкдйщлмї гійялкз рдокілмк ла мгзл 
оік28. Оодлга ждкйі лд омжгйягайапя як лмокайщла смока взкмозпралля 
ждкйі в укмват жлзцдлля нозварлмї вйаплмпрі. Агед лднмтзрлмы 
мплмвмы ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва оагялпщкмї гдоеавз буйа гдоеавла 
вйапліпрщ ла ждкйы29. Факрзфлм, уд буйа «рзкфапмва ндодупрунка», яка 
лагавайапя каймкіулзк гмпнмгаопрвак30. Айд вед ІХ Впдукоаїлпщкзи 
ж‘їжг оаг, а жгмгмк і Здкдйщлзи кмгдкп одгакуії 1929 о. гмжвмйзв жгафу 
ждкйі в модлгу гмпнмгаопрвак, лдпномкмелзк мбомбзрз пвмы ждкйы 
влапйігмк ракзт нозфзл: лдпрафа жапмбів, одкалдлру ра омбмфзт оук31. 
Оред, модлга ждкйі буйа взкйзкала пурм дкмлмкіфлзкз нмродбакз і 
пноякмвала ла нігрозкку бігляущкзт ра пдодгляущкзт гмпнмгаопрв32. 

Оодлглу нйару гмжвмйяймпя взкмлуварз гомхзка, номгукракз 
ра ілхзкз взгакз взлагмомгз. Піг ілхзкз взгакз взлагмомгз 
омжукіймпя взкмлалля ндвлзт нмпйуг ра кмкбілувалля ндохзт гвмт 
взгів модлглмї нйарз33. У ндоімг лдну пнмпрдоігавпя номудп 
гдларуоайіжауії смок модлгз ра омжвзрмк гомхмвмї пзпрдкз модлглмї 
нйарз34. Цд буйм взкйзкалм ніглдпдлляк ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва. Помгукрмва ра вігомбіркмва взгз модлглмї нйарз 
вваеайзпя вігпрайзкз ра кабайщлзкз, айд кайз кіпуд. 
За гмпйігедлляк О. І. Галеі, у гдякзт оаимлат жа мбомбірмк мглієї 
гдпярзлз молмї ждкйі лджакмелзк жкухдлзи був вігомбзрз в проагу 
5-6 глів у гмпнмгаоя лаилярмї їк тугмбз. В Дмлдущкмку мкоугу жа 
жбзоалля, елзва ра мбкмймр вомеаы ж мглієї гдпярзлз пдйялзл лд 
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рійщкз віггавав в модлгу гві гдпярзлз ждкйі, а цд и жмбмв‘яжувавпя 
бджкмхрмвлм ноауыварз ла впіт рощмт гдпярзлат35. 

Впі жбмоз ра нмгаркз нмв‘яжалі ж модлгмвалмы ждкйды кав 
пнйафуварз модлгао номрягмк впщмгм рдокілу модлгз.  

Оодлга гмжвмйяйапя рійщкз роугмва, рмбрм модлгуварз кмела буйм 
раку гійялку ждкйі, яку в жкмжі буйа мбомбзрз мгла омгзла 
(як гмпнмгаопщка мгзлзуя) вйаплзкз пзйакз. За жакмлмгавпрвмк 
модлга ждкйі лд нмвзлла буйа прарз мплмвмы гйя мгдоеалля 
лдроугмвзт гмтмгів. Тмбрм модлгуварз ждкйы кмгйм рійщкз роугмвд 
гмпнмгаопрвм. Айд уявйдлля ном рмфлд взжлафдлля рдокілу «роугмвд 
гмпнмгаопрвм» оагялпщкд жакмлмгавпрвм лд гає. 

Згафа ждкйі в модлгу буйа жабмомлдла рзк гмпнмгаопрвак, 
цм нознзляйз пійщпщкмгмпнмгаопщку гіяйщліпрщ і ндодтмгзйз гм ілхзт 
взгів гіяйщлмпрі абм ндодпдйяйзпя36. За Здкдйщлзк Кмгдкпмк одгакуії 
1929 о. гмпнмгаопрвак, цм ндодтмгзйз гм ілхзт взгів гіяйщлмпрі 
буйм гмжвмйдлм жгаварз ждкйы в модлгу промкмк гм 4-т омків37. Цд буйм 
взкйзкалм нмродбакз омжвзрку лдпійщпщкмгмпнмгаопщкзт номкзпйів. 
Айд галзи жакмл лд нмхзоывавпя ла гмпнмгаопрва, цм жаикайзпя 
лдроугмвмы гіяйщліпры. 

Здкдйщлзи Кмгдкп ракме ндодгбафав рд, цмб модлгао оауімлайщлм 
ра нм-гмпнмгаопщкз взкмозпрмвував ждкйы і лд гмнупкав взплаедлля 
ґоулру38. Пм жавдохдллы рдокілу гії модлглмгм гмгмвмоу ждкйя кайа 
бурз нмвдолдла вйаплзку ж упіка нмкоацдллякз цм буйз жомбйдлі 
модлгаодк ла модлгмваліи гійялуі39.  

Субмодлга буйа кардгмозфлм жабмомлдла жакмлмк40. Вмла вваеайапя 
канірайіпрзфлмы смокмы взкмозпралля ждкйі, жа якмы модлгао 
лд ноауыє, а мрозкує лдроугмві гмтмгз ж модлгмвалмї ждкйі. Здкйя в 
ракзт взнагкат правайа жапмбмк канірайіпрзфлмгм лакмнзфдлля. 

Снмфарку рдокіл модлгз був мбкдедлзи гм 3 омків. У взляркмвзт 
взнагкат рдокіл модлгз кіг пягарз гм 6 омків і рійщкз ж гмжвмйу 
вмймплзт взкмлкмків41. Дйя омгзл, гд буйз йзхд лднмвлмйірлі модлга 
ждкйі гмжвмйяйапя ла вдпщ промк гм гмпяглдлля нмвлмйірря. Кмомркзи 
рдокіл модлгз вваеавпя лдгмуійщлзк ж мгйягу ла лдоауімлайщлд 
взкмозпралля ждкдйщлзт одпуопів. З ілхмгм бмку, гмвгзи рдокіл 
модлгз взкйзкав у оагялпщкмї вйагз нмбмывалля цмгм нігозву мплмв 
лауімлайіжауії ждкйі. Агед гмжвій модлгз кав рзкфапмвзи таоакрдо і 
був взкйзкалзи мб'єкрзвлмы гмпнмгаопщкмы лдмбтігліпры і ілрдодпакз 
бігляущкзт ра пдодгляущкзт гмпнмгаопрв. Пйдлук ЦК РКП (б)  



Балабай Я. В. Законодавча основа селянської оренди землі в УСРР … 
 

 121 

23-30 квірля 1925 о. пдодг ноакрзфлзт жатмгів в гайужі 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї нмйірзкз гмнупкав «ла мплмві Здкдйщлмгм 
кмгдкпу хзохмгм взкмозпралля ноава жгаварз ждкйы в модлгу 
пдйялакз ла фап гм гвмт півмжкіл ноз багармніййі, а ноз роз-
фмрзозніййі – ла промк лд бійщхд як 12 омків…»42. За жакмлмк віг 
27 йзнля 1927 о. був впралмвйдлзи какпзкайщлзи рдокіл модлгз – 
12 омків. Закмл віг 30 роавля 1928 о. жлмв жкдлхзв рдокіл модлгз гм 
6 омків. Дйя гмпнмгаопрв, які ж омку в оік жгавайз ждкйы в модлгу 
жа оіхдлляк кіпудвзт могалів вйагз рдокіл модлгз кіг бурз 
пкмомфдлзи гм 3 омків. Якцм гмпнмгаопрвм і гайі лд омжнмфзлайм 
пакмпріилу пійщпщкмгмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, рм гала ждкдйщла гійялка 
нігйягайа кмлсіпкауії. 

Такзк фзлмк, оіхдлля ном гмжвій ждкдйщлмї модлгз буйм 
нозлузнмвм лмвзк кмкдлрмк в агоаоліи нмйірзуі оагялпщкмї вйагз. 
Вмлм лауійывайм ждкдйщлі могалз ла пнозялля рзк гмпнмгаопрвак, які 
бдж жапрмпувалля модлгз абм лаику омбмфмї пзйз, лд жкмгйз нмгмйарз 
лапйігків оуилувалля, мпвмїрз мгдоеалу ждкйы ра жабджндфзрз пвмє 
іплувалля. Ці жатмгз гмвдйз пвмы дсдкрзвліпрщ, гмжвмйзйз вігбугуварз 
пійщпщкд гмпнмгаопрвм ла мплмві ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, ра лагмгуварз лапдйдлля коаїлз. Айд гмжвій модлгз ждкйі 
ра лаику омбмфмї пзйз, а ракме ілхі мплмвлі жатмгз лдну жа пвмєы 
пурліпры буйз озлкмвзкз, цм ихйм впундодф ж агкіліпроарзвлм-
кмкалглмы пзпрдкмы наоріилмї лмкдлкйаруоз ра рмрайіраолзк 
таоакрдомк гдоеавз, цм бугувайапя. Вед ж гоугмї нмймвзлз 1920-т оо. 
пзруауія у коаїлі таоакрдозжуєрщпя нмпрунмвзк жгморалляк мплмвлзт 
жатмгів лмвмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз, цм кмела пнмпрдоігарз жа жкілакз 
в агоаолмку жакмлмгавпрві. Коанку ла лдні мпрармфлм буйм нмправйдлм 
жаномвагедлляк куопу ла лагжвзфаилі тйібмжагмрівйі у 1928 о. 

Закмлмгавпрвм оагялпщкмї вйагз гає уявйдлля ном мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну. Цд ндодгупік 
ілсмокауія ном нозфзлз модлгз; розвайіпрщ модлглмгм рдокілу; смокз 
модлглмї пнйарз; таоакрдо модлгз (роугмвзи); укмвз модлглзт 
гмгмвмоів, а ракме ноава ра мбмв‘яжкз прмоіл, цм имгм жакйыфзйз. 
Здкдйщлі жакмлз ндоімгу лдну гмнмкагаырщ гмпйігзрз двмйыуіы 
нмгйягів ра гіи оагялпщкмї вйагз в гайужі пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. 
Закмлмгавфа мплмва пдйялпщкмї модлгз ждкйі в уіймку буйа агдкварлмы 
рзк жкілак, цм вігбувайзпя в укоаїлпщкмку пдйі у ндоімг лдну.  
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Резюме 

Байабаи Я. В. Закмлмгардйщлая мплмва кодпрщялпкми аодлгш ждкйз в УССР 
в ндозмг лъна. 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу мплмв кодпрщялпкми аодлгш ждкйз в УССР 
в ндозмг лъна нм мплмвлшк зпрмфлзкак жакмлмгардйщлми гоуннш. В фапрлмпрз, 
угдйядрпя влзкалзд нозфзлак аодлгш ждкйз, гйзрдйщлмпрз аодлглмгм помка, 
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смокак аодлглми нйарш, таоакрдоу аодлгш, упймвзяк аодлглшт гмгмвмомв, 
ноавак з мбяжаллмпряк прмомл, жакйыфзвхзт аодлглши гмгмвмо. Такед акудлр 
пгдйал ла ъвмйыузз вжгйягмв з мрлмхдлзя пмвдрпкми вйапрз к кодпрщялпкми 
аодлгд ждкйз в УССР в ндозмг лъна ла мплмвалзз зпрмфлзкмв 
жакмлмгардйщлми гоуннш лафзлая мр оджмйыузз ХІ пчджга РКП (б) мр 2 анодйя 
1922 г. з мкалфзвая нмпралмвйдлздк ВУЦИК з СНК мр 6 анодйя 1930 г. 
«О жанодрд аодлгш ждкйз з нозкдлдлзя ладклмгм роуга в злгзвзгуайщлшт 
тмжяипрват в оаимлат пнймхлми кмййдкрзвзжаузз». 
 
 
 
 

Бутенко В. І., Філіппов К. В. 

ТЕОРІЯ КООПЕРАЦІЇ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 
В КОНТЕКСТІ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СЕЛІ ПЕРІОДУ НЕПУ (20-І РОКИ ХХ СТ.) 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи був лд йзхд вігмкзк нмйірзфлзк гіяфдк 
гмбз Цдлроайщлмї Рагз, ндохзк кіліпромк сілалпів ндохмгм уоягу 
УНР в гайдкмку 1918 о., айд і мглзк іж сулгакдлрайщлзт 
мплмвмнмймелзків пуфаплмї пвірмвмї дкмлмкіфлмї рдмоії, пвірмвмгм 
взкіоу дкмлмкіпрмк, сілалпзпрмк, сіймпмсмк, іпрмозкмк, пмуімймгмк. 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи – взтмвалдущ Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
ла Хаоківцзлі, в 1856 о., віл і лаомгзвпя. Пм жакілфдллі сіжзкм-
кардкарзфлмгм сакуйщрдру в 1888 о. мрозкав жвалля калгзгара 
нозомглзфзт лаук, а гйзбмкзи ілрдодп гм пупнійщлзт лаук пнмлукав 
имгм вмглмфап жакілфзрз дкпрдолмк і ыозгзфлзи сакуйщрдр. 
Піг внйзвмк упієї пукунлмпрі гзряфмгм, ылаущкмгм і пругдлрпщкмгм 
взтмвалля «нмфував пдбд укоаїлпщкзк нароімрмк»1. Пмвдолувхзпщ 
ніпйя Лырлдвмї одвмйыуії ж Рмпії, гд віл прав номсдпмомк, в Укоаїлу, 
мбіикав нмпагу кіліпроа сілалпів в уоягі Цдлроайщлмї Рагз, прав 
акагдкікмк; в мпраллі омкз пвмгм езрря (1918, 1919) був номсдпмомк 
Кзївпщкмгм улівдопзрдру і гдкалмк имгм ыозгзфлмгм сакуйщрдру. 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи був і жайзхаєрщпя взгарлзк рдмодрзкмк 
кммндоауії. Взвфдлля номбйдк кммндоауії кмела віглдпрз гм лаибійщх 
нйіглзт ланоякків имгм лаукмвмї гіяйщлмпрі, цм нозлдпйм имку вед 
нозезррєвд взжлалля. Найделд имку, як рдмодрзку кммндоауії, пвмгм 
фапу віггайз йігдоз укоаїлпщкмгм кммндоарзвлмгм оуту нмфарку ХХ пр. 
К. Мауієвзф2, М. В. Лдвзущкзи3, П. Пмеаопщкзи4, омпіипщкзи рдмодрзк 




