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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». 
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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 
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18 Так пакм. – С. 278. 
19 Так пакм. – С. 438. 
20 Чаялмв А. В. Оплмвлшд згдз з смокш могалзжаузз кодпрщялпкми 
кммндоаузз. – М., 1919.; Чаялмв А. В. Оплмвлшд згдз з смокш могалзжаузз 
пдйщпкмтмжяипрвдллми кммндоаузз. – М., 1991. 
21 Кммндомвалд пдйм…; Кммндомвала гомкага…; Кммндоауія Сукцзлз; 
Сзпрдкарзфдпкзи укажардйщ йзрдоаруош нм кммндоаузз, вшхдгхди в СССР в 
1925-1926 гг. – М., 1927. 
22 Тугал-Баоалмвпкзи М. И. Смузайщлшд мплмвш кммндоаузз… - С. 91. 
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24 Кммндоауія ла Укоаїлі в 1925-1926 омуі…; Кммндоауія ла Укоаїлі в 1926-
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25 КПРС в оджмйыуіят і оіхдллят ж‘їжгів, кмлсдодлуіи і нйдлуків ЦК. – К., 
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гм жвіру уоягу ХІ ж‘їжгу Раг. – Хаоків, 1929; Быйдрдлщ У ж‘їжгу Раг. – Хаоків, 
1929; Быйдрдлщ V ж‘їжгу лджакмелзт пдйял Укоаїлз. – Хаоків, 1927; Бурдлкм 
В. І., Фійіннмв К. В. Сійщпщкмгмпнмгаопщка кммндоауія Укоаїлз 20-т омків ХХ пр.: 
Кмлуднруайщлі жапагз в іпрмоімгоасії 20-т омків // Віплзк Хаоківпщкмгм 
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28 Цдлроайщлзи гдоеавлзи аотів взцзт могалів гдоеавлмї вйагз і могалів 
гдоеавлмгм уноавйілля Укоаїлз (ЦДАВО Укоаїлз). Ф. 27. – Он. 10. – Сно. 19. – 
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Резюме 

Бурдлкм В. И., Фзйзннмв К. В. Тдмозя кммндоаузз М. И. Тугал-
Баоалмвпкмгм в кмлрдкпрд кммндоарзвлмгм гвзедлзя в укоазлпкмк пдйд 
ндозмга лдна (20-д гмгш ХХ пр.) 

Срарщя нмпвяцдла гвудгзлми жагафд: алайзжу вжгйягмв М. И. Тугал-
Баоалмвпкмгм ла рдмодрзфдпкзд, кмлуднруайщлшд вмномпш кммндоаузз как 
могалзжаузмллм-тмжяипрвдллми проукруош з пмузайщлмгм гвзедлзя, а ракед 
нодймкйдлзы ързт вжгйягмв в ноакрзкд кммндоаузз в пдйщпкмтмжяипрвдллмк 
номзжвмгпрвд укоазлпкмгм пдйа ндозмга лдна. Уфдлши одхзрдйщлм мрпразвай 
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кммндоауії К. А. Паезрлмв5, взгарлзи дкмлмкіпр М. Д. Кмлгоарщєв6. 
Ндабзякзи влдпмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм і в могаліжауіы 
кммндоарзвлмгм оуту в Рмпії і в Укоаїлі: ж 1908 о. віл прав мглзк іж 
кдоівлзків кмкірдру пійщпкзт і мцаглзт рмваозпрв в Рмпії, в 1909 о. 
жаплував і мфмйзв еуолай впдомпіипщкмї кммндоауії «Вдпрлзк 
кммндоаузз», а в мпралліи фап пвмгм езрря (1918 – бдодждлщ 1919 омкз) 
прав гмймвмы Цдлроайщлмгм кммндоарзвлмгм укоаїлпщкмгм кмкірдру – 
ігдилмгм ра куйщруолм-номпвірлзущкмгм удлроу укоаїлпщкмї кммндоауії. 

Тдмоії ра іпрмоії кммндоауії уфдлзи нозпвярзв лд кдлхд гвмт 
гдпярків ноаущ, лаибійщх вагмкзкз пдодг якзт є «Смузайщлшд мплмвш 
кммндоаузз» (М., 1916; 2-д взг. М., 1918; 3-є взг. М., 1989), 
цм ндодвзгала в лах фап7, ра «Кммндоауія, пмуіайщлм-дкмлмкіфла 
нозомга, її кдра»8. 

Чдовмлмы лзркмы имгм ноауі номлзжувайа ігдя, цм проардгіфлмы 
кдрмы і дкмлмкікз, і нмйірзкз є гві мфдвзглі одфі: гмбомбур номпрмї 
йыгзлз ра имгм куйщруоа. Позфмку, віл і имгм нмпйігмвлзкз гмвдйз, 
цм гмбомбур в бійщхіи кіоі впд е кардгмоія нмйірзфла, ліе дкмлмкіфла. 
Цди кдрмгмймгіфлзи нігтіг, вмфдвзгщ, мбукмвзв і нмгйягз М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм ла кммндоауіы як явзцд в бійщхіи кіоі пмуіайщлд, 
нмйірзфлд, а лд пурм дкмлмкіфлд, як мбгоулрмвуваймпщ в фзпйдллзт 
ноауят жаоубіелзт і вірфзжлялзт лаукмвуів.  

Сдйялпщкіи, жмкодка пійщпкмгмпнмгаопщкіи, кммндоауії в ноауят 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм вігвдгдлм жлафлд кіпуд, як ланозкйаг, уійзи 
родріи омжгій в «Смузайщлшт мплмват кммндоаузз»9, абм е вмла правайа 
нодгкдрмк пндуіайщлмгм гмпйігедлля. Мзтаийм Івалмвзф мглзк ж 
ндохзт гмпйігзв номудп взлзклдлля кммндоарзвлмгм оуту в 
пійщпщкмку гмпнмгаопрві, гав имку пмуіайщлм-дкмлмкіфлу 
таоакрдозпрзку, взжлафзв пмуіайщлм-дкмлмкіфлу нозомгу кммндоауії, 
жвдолув мпмбйзву увагу ла омжкозрря нозфзл, які гайщкуырщ омжвзрмк 
кммндоауії в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, взгійзв взгз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї кммндоауії ра рдмодрзфлм мбгоулрував 
їт мпмбйзвмпрі. Помрд, мб‘єкрзвліи муілуі лаукмвмї пнагцзлз вфдлмгм, 
жмкодка і рдмоії кммндоауії, в оагялпщкі фапз прайз ла ндодхкмгі 
ундодгедліпрщ, нігкіла лаукмвзт аогукдлрів нмйірзфлзкз яойзкакз ра 
жвзлувафдллякз, а віграк имгм лаукмвзи гмомбмк жайуфаєрщпя рійщкз 
мпраллік фапмк10. Акруайщліпрщ ігди кмлуднуії кммндоауії М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм, цм жлаихйз врійдлля в гмпвігі укоаїлпщкмгм пдйа 
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ндоімгу лдну, жбдоігаєрщпя і в пщмгмгдллі, кмйз игурщ нмхукз хйятів 
кмгдоліжауії агоаолзт віглмпзл. 

Тдмодрзфлі ужагайщлдлля буйз жомбйдлі Тугал-Баоалмвпщкзк, 
ндодгупік, ла взвфдллі іпрмоії кммндоауії в канірайіпрзфлмку 
пупнійщпрві, мнзоавпя віл і ла гмпвіг кммндоарзвлмгм бугівлзурва 
1917 – нмф. 1919 омків в Укоаїлі, айд вдйщкз ваейзвм, цм багарм ж имгм 
рдмодрзфлзт пугедлщ лд рійщкз прайз лаукмвзк ндодгбафдлляк, айд і 
жлаихйз врійдлля в кммндоарзвлмку оупі в пдйялпщкмку пдодгмвзці 
в Укоаїлі ндоімгу лдну.  

Дм пкажалмгм ваорм гмгарз цд гдкійщка пугедлщ. 
Бдж ндодмпкзпйдлля нмндодглщмгм гмпвігу і лаукмвзт гмпяглдлщ, 
бдж фіркм номгукалзт (а фапрм і взвіодлзт вед езрряк) проукруо 
в кммндоарзвлмку оупі гмгі буйм мфікуварз нмжзрзвлзт оджуйщрарів. 
Цд буйм уійкмк мфдвзглм гйя рзт, трм вків бафзрз і гукарз. 
Піггоулряк омжбугмвз кммндоауії в 20-і омкз ХХ пр. прайз оіжлі 
гедодйа. Пдох жа впд – нмлмвйдлзи гмпвіг гмодвмйыуіилмї кммндоауії. 
І уд гедодйм пноауывайм в фапі яклаихвзгхд (в нмоівляллі ж ілхзкз) 
і нмвпыглм, агед ла кіпуят, у лаивіггайдліхзт курмфкат Укоаїлз, 
жайзхзйапщ вдйзка кійщкіпрщ сатівуів – лмпіїв ущмгм гмпвігу в оіжлзт 
гійялкат омбмрз кммндоауії11. Цд гедодйм буйм ла нмвдотлі пійщпщкмгм 
езрря, жавгалляк прайм ж омжукілляк і гмодфлм лзк пкмозпрарзпя, цм і 
буйм жомбйдлм в ноакрзуі омжбугмвз кммндоауії ла пдйі (і лд рійщкз ла 
пдйі, айд уд вед лд нодгкдр лахмгм гмпйігедлля). Вваеаєкм, 
цм кмонуп сатівуів гмодвмйыуіилмї кммндоауії і прав рієы «козрзфлмы 
капмы», цм буйа в пномкмжі ндодгарз дпрасдру рдмодрзкм-ноакрзфлзт 
ра могаліжауіилзт лаомбмк гйя гіяйщлмпрі кммндоауії в фапз лдну. Якцм 
уі пугедлля фзрафу жгаырщпя вігтзйдлляк віг пурі праррі (ном жлафдлля 
рдмодрзфлмї пнагцзлз М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм гйя кммндоарзвлмгм 
бугівлзурва в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу лдну) пномбуєкм пномпруварз 
ракд уявйдлля, вмглмфап гмгавхз ілхі курз жмоу ла нзралля. 

Діиплм, лахд жавгалля – віглаирз в кмлуднуії кммндоауії Тугал-
Баоалмвпщкмгм озпз, таоакрдозпрзкз, які «пноауывайз» (і, як уед 
нігкодпйываймпя, гмпзрщ хвзгкм в оджуйщрарат гіяйщлмпрі кммндоауії) в 
укоаїлпщкмку пдйі 20-т омків ХХ пр. А пугедлля, жаномнмлмвалі 
нмндодгу, рмокаырщпя жлафдлля взкмозпралля гмодвмйыуіилмї 
ноакрзкз кммндоауії як мглмгм ж гедодй оджуйщрарзвлмпрі гіяйщлмпрі 
кммндоауії ла пдйі в ндоімг лдну. Напноавгі лдгмодфлмпрі рур лдка. 
Чмку кз рак вваеаєкм? Тмку цм сулгакдлрайщлзк ніггоулряк 
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укмоілдлля і омжвзрку кммндоауії в гмодвмйыуіилмку пдйі (і лд рійщкз в 
Рмпіипщкіи ра Авпром-Угмопщкіи ікндоіят, в пкйагі якзт ндодбувайз 
укоаїлпщкі ждкйі, цм пкйайз рдозрмоіы і лапдйдлля УСРР в 20-і омкз 
ХХ пр.) прайз рдмодрзфлі ноауі ж номбйдк кммндоауії жаоубіелзт і 
вірфзжлялзт (в ндоху фдогу) лаукмвуів – О. В. Чаялмва, М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм, О. М. Чдйілудва ра ілхзт, вномвагеувалі фдодж 
оіжлмоівлдві пмуіайщлі, гдоеавлі і кммндоарзвлі ілпрзрууії – віг 
удлроайщлзт – агкіліпроарзвлзт, лаукмвзт гм одгімлайщлзт. Звзфаилм, 
взмкодкйдлі в уіи праррі, жаоагз рдкз гмпйігедлля, ігдї кммндоауії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм вномвагеувайзпя в гіяйщлмпрі 
гмодвмйыуіилмї кммндоауії (як і ніжліхд, в ндоімг лдну) нмоуф ж ігдякз 
ілхзт рдодрзків кммндоауії. Які ж узт ігди пакд Тугал-Баоалмвпщкмгм, 
кабурщ, лд кайм жлафдлля гйя ноакрзкз, айд рд, цм имгм влдпмк був 
жлафлзк – уд гмвдгдлзи езрряк укоаїлпщкмгм пдйа нмфарку і 20-т омків 
ХХ пр. сакр,12 і у лап є кмейзвіпрщ аогукдлрмвалм уд взпвірйзрз. 

Алайіж рдмодрзфлзт номбйдк кммндоауії в ноауят М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм нмфлдкм ж взжлафдлля лзк мпмбйзвмпрі кммндоауії як 
«хруфлм првмоывалмгм» пупнійщлм-гмпнмгаопщкмгм номудпу в дкмлмкіуі 
канірайіпрзфлмгм пупнійщпрва ла вігкілу віг канірайіжку, цм 
як пупнійщлм-гмпнмгаопщкзи номудп првмоывавпя «нозомглзк» хйятмк. 
Вігжлафдла мпмбйзвіпрщ, вваеав рдмодрзк кммндоауії, взлзкйа 
як оджуйщрар упвігмкйдлзт гіи ндвлзт, гмпрарлщм хзомкзт пупнійщлзт 
номхаоків ж кдрмы роалпсмокуварз іплуыфу пзпрдку гмпнмгаопрва, абз 
вмла прайа вігнмвіглмы їт ілрдодпак13. 

Кммндоарзв є рака гмпнмгаопщка могаліжауія, вваеав Тугал-
Баоалмвпщкзи, яка взлзкає абпмйырлм війщлм, бдж бугщ-якмгм нозкупу. 
«Кммндоарзв є могаліжмвала пакмгмнмкмга – і в ущмку имгм пндузсіфла 
пзйа»14. В фмку гедодйм пзйз кммндоарзвів? – правзв жанзралля 
Мзтаийм Івалмвзф. І вігнмвігав: «в їт нмвліи гмбомвійщлмпрі» лавігкілу 
віг нозкупмвзт пмыжів, в абпмйырліи пвмбмгі кмелмгм фйдла нозикарз 
абм лд нозикарз в лзт уфапрщ15. І якцм галі нозлузнз нмоухуырщпя, 
рм уд вед, гмвмозрщ віл, лд кммндоарзв в нмвлмку омжукіллі ущмгм 
пймва.  

Ґоулруыфзпщ ла нмпруйарат жагайщлмгм вфдлля ном кммндоауіы, 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи гйзбмкм і впдбіфлм номалайіжував 
кммндоарзвлі могаліжауії пійщпщкмгм лапдйдлля. Сдйялпщку кммндоауіы 
вфдлзи вваеав єгзлзк жапмбмк ніглдпдлля дкмлмкіфлмгм пралу 
пдйялзла, і мбукмвйываймпя уд влуроіхлікз нмродбакз 
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гоіблмрмваолмгм взомблзурва. Сдйялпщка кммндоауія лд оуилує 
ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, лд ндодрвмоыє имгм ла 
кмйдкрзвлд, а мред, лд жкілыє имгм пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї нозомгз17. 

«Дйя пдйял, нзхд М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи, - кммндоауія 
є лджакіллзк і єгзлм кмейзвзк жапмбмк ніглдпдлля їт дкмлмкіфлмгм 
гмбомбуру, мпкійщкз пдйялзл лагрм дкмлмкіфлм пйабкзи, цмб пвмїкз 
вйаплзкз пзйакз жагмвійщлм омжв‘яжарз рі жавгалля, кмроі прмярщ ндодг 
лзк»18. Супнійщлд жавгалля кммндоауії в рмку і нмйягайм, цмб 
жвійщлзрз пдйялзла віг жайделмпрі йзтваоя і кмкндлпуварз 
кмйдкрзвлмы пзймы пдйялпщкмї гоунз пйабкіпрщ мглммпіблзт пзй 
пдйялзла. Оред, таоакрдозпрзку бджнмпдодгліт жавгалщ кммндоауії як 
пурм гмпнмгаопщкзт, нмйірзфлм лдироайщлзт Тугал-Баоалмвпщкзи 
гмнмвлыє взжлафдлляк її пурлмпрі як пмуіайщлмгм оуту роугяцзт19. 
Пом нмгвіилу нозомгу кммндоауії нзпав і взжлафлзи омпіипщкзи 
рдмодрзк кммндоауії О. В. Чаялмв, таоакрдозжуыфз її і як 
могаліжауіилм-гмпнмгаопщку проукруоу, і як хзомкзи пмуіайщлзи оут20. 

Опмбйзвмї увагз жапйугмвуырщ взплмвкз вфдлмгм ном рд, цм 
кммндоарзвз бажуырщпя ла мпмбзпрзт ілрдодпат пвмїт фйдлів. Воаеаыфі 
гйя пщмгмгдлля сакрз жауікавйдлмгм, нмвпыглмгм мбгмвмодлля пноав в 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваозпрват, які ійыпроуырщ нмндодглі 
пугедлля вфдлмгм, жлатмгзкм ла хнайщрат кммндоарзвлзт ндоімгзфлзт 
взгалщ (ланозкйаг, еуолайз «Кммндомвалд пдйм», «Кммндомвала 
гомкага» ра ілхі), фзпдйщліпрщ якзт ракме буйа воаеаыфмы – бійя 
200 лаикдлувалщ нм Укоаїлі21. А рмку кммндоарзв (і лд рійщкз 
пдйялпщкзи) кмед гмпягарз вдйзфджлзт оджуйщрарів ж кіждолзк 
каніраймк, пнзоаыфзпщ пакд ла пмйігаолу жауікавйдліпрщ впіт пвмїт 
фйдлів. «Ндпрафа канірайу жакіляєрщпя жагайщлмы гмрмвліпры жомбзрз 
впд кмейзвд гйя упніту жагайщлмї пноавз»22. 

Вмглмфап Тугал-Баоалмвпщкзи вкажував ла рд, цм ла гмпнмгаопщкмку 
ілрдодпі йыгзлз іплуырщ і канірайіпрзфлі нігнозєкпрва – і уд пнмоіглыє 
уі рзнз гмпнмгаоывалля. Помрд, жажлафав уфдлзи, кммндоауія – 
нігнозєкпрвм лд канірайіпрзфлмгм рзну, рмку цм канірайіпрзфлд 
нігнозєкпрвм іплує жаоагз нозбурку, кммндоарзвлд – лікмйз лд 
ндодпйігує кдрз мрозкалля канірайіпрзфлмгм нозбурку. 

Рмжгйягаыфз жагайщлі номбйдкз омжвзрку кммндоауії, Тугал-
Баоалмвпщкзи лд рійщкз гав жагайщлу муілку кйапзсікауії кммндоарзвів, 
жаномнмлмвалу рдмодрзкакз кммндоауії23, айд мбґоулрував нмгій 
кммндоарзвів жа бійщх ужагайщлдлмы мжлакмы – таоакрдомк ноауі в 
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лзт: 1) кммндоарзвз у псдоі мбкілу і 2) кммндоарзвз в псдоі мбкілу ра 
ноауі. Поакрзка е кммндоарзвлмгм бугівлзурва ла пдйі ндоімгу лдну, 
нозлаиклі в укоаїлпщкмку пдйі, нм пурі віггждокайзйа рдмодрзфлі 
пугедлля вфдлмгм. Кммндоарзвла прарзпрзка пвігфзрщ, цм уед ж 
нмфаркмк лдну в пійщпщкмгмпнмгаопщкіи кммндоауії взлзкайз, 
укмоілывайзпя улівдопайщлі кммндоарзвз (рмваозпрва), цм мбіикайз 
жбур, нмпрафалля, фапрм – і кодгзрлі сулкуії24. Згмгмк, в кіоу жомпралля 
рмваолмпрі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва, ж пдодгзлз 20-т омків 
ХХ пр., їт каиед нмвліпры жакілзйз кодгзрлі ра пндуіайщлі 
кммндоарзвз (кахзллм-роакрмолі, буояківлзфі рмцм); впі вмлз – 
кммндоарзвз у псдоі мбкілу (жа Тугал-Баоалмвпщкзк). 
Тодба кмлпраруварз, цм і гдоеава фдодж лмву дкмлмкіфлу нмйірзку, 
пндуіайщлу кммндоарзвлу нмйірзку (нмйірзку «кммндоарзвлмгм 
пмуіайіжку»)25 агдкварлм (гм кілуя 1928 о.) муілывайа кмейзвмпрі і 
упродкйілля хзомкзт пдйялпщкзт кап і як оджуйщрар – бійщхд 
83 вігпмркз пдйялпщкзт гмпнмгаопрв Укоаїлз ла нмфармк 1929 о. буйз 
мб‘єглалі в рмку фз ілхмку жбурм-нмпрафайщлмку кммндоарзві 
(кодгзрлмку фз сатмвмку)26. Поз ущмку жбдоігаймпя ілгзвігуайщлд 
пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, пдйялзл-гмпнмгао ла ждкйі, омжнмояглзк 
вйаплмї гмйі. Оред, омжвзрмк жбурм-нмпрафайщлзт, а лд взомблзфзт 
смок кммндоауії прав гйя укоаїлпщкмгм пдйа 20-т омків могаліфлзк, 
мб‘єкрзвлм вігрвмоыыфз прал і кмейзвмпрі омжвзрку пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва ра имгм ілрдодпз. Поакрзка пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
кммндоауії в Укоаїлі гмвмгзйа (жлмву ракз як нігрвдогедлля взплмвків 
рдмоії М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм), цм жбурм-нмпрафайщлі смокз буйз 
пакмгмпрарлікз, лд лзефзкз в нмоівляллі ж «взцзкз» кмйгмпнакз, як 
уд првдогеуваймпя бійщхмвзущкмы гмкрозлмы. Вфдлзи ндодгбафав 
лдвдйзкі ндопндкрзвз мпралліт27, цм і нігрвдогзйз одайії укоаїлпщкмгм 
пдйа ндоімгу лдну – уієы смокмы буйм мтмнйдлм впщмгм 5,5 вігпмрків 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв (ла 1.ІХ.1929) і кдлхд 4% нймці пдйялпщкмгм 
ждкйдкмозпрувалля28. 

На мплмві ужагайщлдлля іпрмозфлмгм гмпвігу омжвзрку кммндоауії 
в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку взомблзурві коаїл Затіглмї Євомнз і Рмпії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи гіихмв гм взплмвку, цм гйя упніхлмї 
гіяйщлмпрі лзжмвмї піркз кммндоарзвів нмроібла могаліжауія їт мб‘єглалщ, 
пмыжів (фз пніймк). «Вжагайі бдж пмыжлмгм мб‘єглалля мкодкзт 
кммндоарзвів ліякзи розвайзи і ґоулрмвзи упніт кммндоауії 
лдкмейзвзи»29. Дмпвіг пдйялпщкмї кммндоауії ндоімгу лдну нігрвдогзв і 
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уди взплмвмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм. Взявзймпщ, цм мкодкзк 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзк рмваозпрвак лд ніг пзйу буйм могаліжуварз 
нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз кахзлакз ра ілхзкз взгакз 
номкзпймвмї номгукуії, могаліжуварз жбур, мпкійщкз уд взкагайм 
пкунфдлля вдйзкзт наоріи рмваоу, агед жавмгз вомжгоіб лд рмогувайз. 
Срвмодлзи пмыж (пнійка) кммндоарзвів кайа кмейзвіпрщ уд омбзрз. 
Смыж кав кмейзвіпрщ жібоарз жакмвйдлля впіт кммндоарзвів, жакунзрз 
вдйзкі наорії жлаоягщ взомблзурва (цм жлафлм гдхдвхд). 
Снійка урозкувайа агомлмка, оіжлзт сатівуів, цм лд ніг пзйу буйм 
мкодкмку кммндоарзву. Поз жбурі номгукуії пійщпщкзи гмпнмгао кав 
кмейзвіпрщ улзклурз пкунлзка, цм лаезвавпя ла пдйялпщкіи пкоурі, а 
пнійка пкйагайа угмгу ла жбур номгукрів пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва ж 
гдоеавлзкз упралмвакз, номгавайа вдйзку їт наоріы жа кмогмл, 
взгавайа фапрзлу гомхди ландодг кммндоарзвак, цмб омжгарз фйдлак 
рмваозпрва, абз рі лд нмпніхайз ж номгаедк пвмїт номгукрів, нмкз ла лзт 
лдка нігтмгяцмї уілз. Снійка гмбувайа кодгзрз ла нмпрафалля і жбур ніг 
гаоалріы і нмоуку пнійкз. Чзпдйщліпрщ пніймк жомпрайа вномгмве 20-т 
омків, агдкварлм вігрвмоыыфз омжвзрмк лзжмвмї кдодеі кммндоарзвів: 
ж 70 пніймк у 1926 о. гм 114 – в 1928 о. і 192 – гм 1 йзнля 1929 о.30 

Ваейзвзк кдрмгмймгіфлзк взплмвкмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм 
є имгм рвдогедлля, цм «… кммндоарзвз жавегз буйз і жайзхаырщпя 
могаліжауіякз кйапмвзкз, могаліжауіякз роугяцзт кйапів»31. 
Офдвзглм, кммндоауія в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку взомблзурві 
(пійщпщкмгмпнмгаопщка кммндоауія) кайа прарз могаліжауієы кйапмвмы і 
в укмват лдну жа оагялпщкмї гіиплмпрі. Вмла кайа бурз могаліжауієы 
роугяцзт, а мред, в рмку фзпйі і ракмї вдопрвз роугмвмгм пдйялпрва як 
біглмра. Помрд, ж рмфкз жмоу кммндоауії як гмпнмгаопщкмї могаліжауії 
гйя дкмлмкіфлм бджпзймї біглмрз вмла, нозомглм, правзйа ндвлі бао‘єоз. 
Іплувайа ндвла кдеа, кмйз ж рмфкз жмоу дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі 
біглмра в кммндоарзві лд буйа баеалмы. Дд е взтіг? Чз був віл в 
укмват лдну в укоаїлпщкмку пдйі, жмкодка? Вігнмвігі жлмву ракз 
жлатмгзкм у Тугал-Баоалмвпщкмгм, тмфа, жвзфаилм е, лд прмпмвлм 
лднівпщкзт фапів (агед, віл нмкдо у 1919 о.), а як кдрмгмймгіфлзи 
нігтіг гм омжв‘яжалля ракмї ндкуфмї пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї номбйдкз 
пдйа. Взтіг був у гдоеавліи сілалпмвіи, жакмлмгавфіи, ноавмвіи 
гмнмкмжі і нігрозкуі біглзт номхаоків ж кдрмы жабджндфдлля їт уфапрі 
в кммндоауії, мпкійщкз гйя пдйялпрва ілхмгм хйяту лд буйм. 
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«Позлузнмвм лд кмела жандодфуварз, – жажлафав М. І. Тугал-
Баоалмвпщкзи, – гдоеавлмї нігрозккз кммндоауії ж рмфкз жмоу уійди і 
жавгалщ пакмї кммндоауії, … айд якцм уд уояг быомкоарзфлзи, рмбрм 
номлзклурзи гутмк быомкоарзфлмї мнікз, рм рака нігрозкка нмвзлла 
пнозикарзпя йзхд ноз укмві лагалля кммндоауії нмвлмї пвмбмгз 
її пакмпріилмгм омжвзрку. Ілакхд кммндоауія озжзкує нмжбурзпя пвмєї 
пурі – пвмбмгз пакмвоягувалля і пакмгіяйщлмпрі. Тмгі вмла лд жкмед 
взявзрз пвмїт ндодваг»32. 

На еайщ, пакд уди номглмжмвалзи рдмодрзкмк кммндоауії пудлаоіи 
правпя в СРСР. В кілуі 20-т омків «быомкоарзфла мніка» цмгм 
пдйялпрва, ж нозфзл гмбод лак вігмкзт, буйа пноякмвала в бік мглмгм 
номхаоку пдйялпрва, лаибійщх кйапмвм бйзжщкмку номйдраоіару – гм 
біглмрз, цм кайа прарз лагіилзк пмыжлзкмк в ндоімг «жагмпродлля 
кйапмвмї бмомрщбз», якзи увіихмв в езрря гдоеавз і іпрмоіы пдйа як 
ндоімг капмвмї кмйдкрзвіжауії. Так, фдодж вроуфалля гдоеавз пмуіайщлзи 
пкйаг пійщпщкмгмпнмгаопщкмї кммндоауії ла 62,4% прав бігляущкзк, цм лд 
вігнмвігайм пмуіайщліи проукруоі пдйа, яка прайа ла гоугу нмймвзлу 
20-т омків пдодгляущкмы. Біглмра, пкйагаыфз як номхаомк в пдйялпрві 
лд бійщхд 30 вігпмрків в кілуі 20-т омків ХХ пр., мрозкувайа 60 і бійщхд 
вігпмрків кодгзрів ла гмпнмгаопщкі нмродбз33, наимві влдпкз гйя лдї буйз 
в 4-8 оажів кдлхі, ліе гйя пдодгляка, ланозкйаг, рійщкз біглмрі 
лагавайапя омжпромфка наимвмгм влдпку; іж пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
кммндоауії взйуфавпя кммндоарзвлзи нозбурмк ла нмродбз 
кмйдкрзвіжауії, могаліжауії оіжлмкалірлзт куопів нм ніггмрмвуі 
пндуіайіпрів пійщпщкмгм гмпнмгаопрва рмцм. Іж пдодгзлз 1929 о. лзжкмы 
нмпралмв і гзодкрзв омжвзрмк кммндоауії ла пдйі лабув гджмогаліжмвалмгм 
таоакрдоу: вмла ндодвмгзйапя абм ла взомблзфі смокз (пндуіайщла, 
сатмва кммндоауія), абм ндодтмгзйа в омжнмоягедлля оагялпщкзт 
агкіліпроарзвлзт могалів (кодгзрла кммндоауія)34. 

Оред, хзомкі рдмодрзфлі ужагайщлдлля гіяйщлмпрі кммндоауії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм, омжгйялурі лакз в кмлрдкпрі ноакрзкз 
кммндоарзвлмгм оуту в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу лдну, жапвігфзйз як 
уілліпрщ лаукмвмгм гмомбку взгарлмгм вірфзжлялмгм 
ра впдпвірлщмвігмкмгм вфдлмгм-дкмлмкіпра, рак і лдндодпіфлд жлафдлля 
ущмгм гмомбку гйя одайіи укоаїлпщкмгм пдйа 20-т омків ХХ пр., гйя 
кійщимлів пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, які ж гмнмкмгмы кммндоарзвлмї 
пнівноауі лакагайзпя ніглдпрзпя гм нозпрмилмгм езрря. 
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кшпйщ м пакмгдярдйщлмк, гмбомвмйщлмк таоакрдод кммндоаузз, нмпромдллми ла 
тмжяипрвдллмк злрдодпд кодпрщял з зкдыцди удйщ зт жацзрш как пмузайщлмгм 
пймя. 
 
 
 

Волосник Ю. П.  

ЛІКВІДАЦІЯ ПРИВАТНОГО КРЕДИТНО-ГРОШОВОГО РИНКУ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗЛАМУ НЕПУ ( КІНЕЦЬ 1920-1930-х РОКІВ) 

На пуфаплмку драні пралмвйдлля озлкмвмї дкмлмкікз Укоаїлз впд 
бійщх ваейзву омйщ вігігоає кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, віг прабійщлмгм 
сулкуімлувалля якмгм жайдезрщ лд рійщкз прал лаомглмгм гмпнмгаопрва 
коаїлз, айд и гмбомбур упіт її гомкагял. Пмрояпілля ла сілалпмвмку 
озлку Укоаїлз ланозкілуі 90-т омків ХХ прмйірря омбйярщ гмпзрщ 
акруайщлмы номбйдку козрзфлмгм ра уваелмгм гмпйігедлля гомхмвмгм 
озлку ла оіжлзт дранат имгм іпрмозфлмгм омжвзрку жмкодка в гмбу 
НЕПу ра, мпмбйзвм, ла драні имгм жйаку. 

На еайщ, сілалпмвзи озлмк Укоаїлз ла драні оуилауії НЕПу 
в іпрмоімгоасії гмпйігедлм лагрм дніжмгзфлм1, тмфа в мпраллі 
гдпярзоіффя в ущмку ланоякку жомбйдлі ндвлі комкз2. 

Тмку, цмб жанмвлзрз іплуыфу номгайзлу, аврмо праррі правзрщ жа 
кдру – номалайіжуварз нозфзлз ра кдрмгз номудпу йіквігауії нозварлмгм 
кодгзрлм- гомхмвмгм озлку в Укоаїлі в укмват оуилауії НЕПу. 

Хомлмймгіфлі оаккз праррі – гоуга нмймвзла 1927 – 1930 оо., рмбрм 
віг нмфарку ндодтмгу оагялпщкмї гдоеавз гм лагжвзфаилзт кдрмгів 
уноавйілля гм кмкдлру каиед нмвлмї йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла кодгзрлм-гомхмвмку озлку 
Укоаїлз. 

У номудпі ланзпалля праррі буйз взкмозпралі як мнубйікмвалі 
кардоіайз, рак і (жгдбійщхмгм) гмкукдлрз удлроайщлзт аотівів Рмпії, 
Укоаїлз ра кіпудвзт укоаїлпщкзт аотівів.  

У омкз НЕПу в укмват омжвзрку озлкмвзт віглмпзл в Укоаїлі 
сулкуімлував нозварлзи кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, цм вігігоавав 
нмкірлу омйщ у жагмвмйдллі нмродб сулкуімлуыфзт нігнозєкуів ла 
кодгзрлі одпуопз. Позварлзи кодгзрлзи озлмк 1920-т омків пкйагавпя 
ж гвмт пдгкдлрів: 1) могаліжмвалзи озлмк, цм був нодгправйдлзи 




