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алайзжа гдймномзжвмгпрвдллшт зпрмфлзкмв з зпрмфлзкмв йзфлмгм 
номзптмегдлзя нмкажшвадрпя нмявйдлзд ояга лмвшт смок «злрдййдкруайщлмгм 
мргшта», кмрмошд гмнмйлзйз роагзузмллшд смокш мргшта. Ддйадрпя вшвмг 
м рмк, фрм ърз лмвшд смокш гмпуга вйзяйз лд рмйщкм ла нмвпдглдвлуы езжлщ 
нозвзйдгзомваллшт пймдв мбцдпрва, лм з ла хзомкзд каппш гмомгпкмгм 
лапдйдлзя в удймк. 
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РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ В УСРР 
(20-ті – поч. 30-х РОКІВ ХХ ст.) 

За омкз лджайделмпрі Укоаїлз пмуіайщла омбмра номихйа кійщка 
дранів пралмвйдлля ра омжвзрку. За уди фап првмодлм гдоеавлу пзпрдку 
удлроів пмуіайщлзт пйуеб гйя оіжлзт вдопрв лапдйдлля, іліуіармоакз 
якзт прайз як гдоеавлі проукруоз, рак і гомкагпщкі могаліжауії. 
Кмлпрзрууія Укоаїлз жакоiнзйа ноавм гомкагял ла пмуiайщлзи жатзпр. 
Згiглм жi праррды 46 уд ноавм вкйыфає ноавм гомкагял ла жабджндфдлля 
їт у оажi нмвлмї, фапркмвмї абм рзкфапмвмї вроарз ноауджгарлмпрi, вроарз 
гмгувайщлзка, бджомбiрря ж лджайделзт вiг лзт мбправзл, а ракме у 
праомпрi ра в iлхзт взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк1. Взжлалля 
Укоалз пмуiайщлмы гдоеавмы2, а ракме жагмпродлля пмуiайщлзт 
номбйдк у жв‘яжку ж ндодтмгмк гм озлкмвмї дкмлмкiкз жукмвзйз 
акруайщлiпрщ нмхуку мнрзкайщлмї пзпрдкз гдоеавлзт жапмбiв 
жабджндфдлля пмуiайщлзт ноав йыгзлз i гомкагялзла в Укоалi. 
Суфаплзи кдрмгмймгiфлзи нiгтiг гм нмбугмвз ыозгзфлмгм кдталiжку 
пмуiайщлмгм жатзпру моієлруєрщпя ла iгдї жатзпру ноав йыгзлз. 
В укмват гймбайiжауiї, яка пвiгфзрщ ном вжаєкмжв‘яжмк 
i вжаєкмжайделiпрщ гдоеав пвiру, номбйдка жатзпру ноав йыгзлз 
лд є взкйыфлм влуроiхлщмы лауiмлайщлмы номбйдкмы, вмла взихйа 
жа кдеi мкодкзт гдоеав i лабуйа впдпвiрлщмгм жлафдлля. За ракзт 
мбправзл омжвзрмк лауiмлайщлмгм пмуiайщлмгм жакмлмгавпрва лд кмед 
бурз вiйщлзк вiг уоатувалля іпрмозфлмгм гмпвігу пралмвйдлля 
пмуіайщлмгм жатзпру ра мнікз лапдйдлля3.  

У оагялпщкіи іпрмоімгоасії номбйдкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
гмпйігеувайз Л. Забдйiл, Н. Сдкахкм, В. Дуогдлдвпщкзи ра iл. 
Вмлз лакагайзпя взжлафзрз, цм ракд пмуіайщлд жабджндфдлля, пмуіайщла 
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омбмра, пмуіайщла мніка і як уя омбмра жгіиплывайапя у оагялпщкіи 
гдоеаві. 

У пуфаплзт омбмрат пмуіайщлд жабджндфдлля омжгйягаєрщпя як пзпрдка 
кардоiайщлмгм жабджндфдлля ра мбпйугмвувалля гомкагял жа вiкмк, ноз 
твмомбi, iлвайiглмпрi, у оажi бджомбiрря, у взнагку вроарз гмгувайщлзка, 
взтмвалля гiрди ра в iлхзт впралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк взнагкат. 
Так, М. Л. Затаомв і С. Г. Туфкмва омжгйягаыфз кардгмоiы пмуiайщлмгм 
жабджндфдлля, взжлафаырщ її як мгзл жi пнмпмбiв омжнмгiйу фапрзлз 
ваймвмгм влуроiхлщмгм номгукру хйятмк лагалля гомкагялак 
кардоiайщлзт бйаг у уiйят взоiвлывалля їтлiт мпмбзпрзт гмтмгiв 
у взнагкат лапралля пмуiайщлзт озжзкiв жа оатулмк уiйщмвзт сiлалпмвзт 
гедодй в мбпяжi ра ла укмват, цм пувмом лмокуырщпя пупнiйщпрвмк, 
гдоеавмы, гйя нiгрозккз їт нмвлмуiллмгм пмуiайщлмгм прарупу4. 

Піпйя нозтмгу гм вйагз бійщхмвзків, нмйірзка в гайужі пмуіайщлмї 
мнікз гмкмоіллм жкілзйапя, вігкмвзвхзпщ віг нозлузну бйагмгіилмпрі. 
Дмпзрщ хвзгкм вігбуваймпя мрмрмелдлля пупнійщпрва і гдоеавз, гд 
ноакрзфлм коаїла нмжбавйяйапя гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, і, як 
лапйігмк ущмгм, у пзпрдкі гмнмкмгз і жатзпру нмфзлає гмкілуварз 
гдоеава. Бійщхмвзкз упулуйз віг пмуіайщлмї мнікз удокву, гомкагпщкі 
могаліжауії ра нозварлзт мпіб. Змкодка, Рага Наомглзт Кмкіпаоів 
УСРР у бдоджлі 1919 омку лауімлайіжувайа впі бйагмгіилі жакйагз. 
Вігкмвзвхзпщ віг жапагз бйагмгіилмпрі, бійщхмвзущка наорія 
номгмймхує ном ндодтіг гм кмкуліпрзфлмгм жабджндфдлля: «Дд кмедл 
ілвайіг і луегдллзи, кмедл лдноауджгарлзи – гмомпйзи 
фз лднмвлмйірліи – кмед пнмгіварзпя, цм гдоеава лд гапрщ имку 
нмкдорз віг гмймгу, нозигд имку ла гмнмкмгу»5. У гоуглі 1919 омку 
ВЦВК мб‘єглав Наокмкарз ноауі ра пмуіайщлмгм жабджндфдлля в мглд 
вігмкпрвм УСРР «Наомглзи Кмкіпаоіар Поауі ра Смуіайщлмгм 
Забджндфдлля», гд буйм урвмодлм уноавйілля унмвлмваедлмгм ущмгм 
вігмкпрва ноз Раглаокмкі УСРР. 

У квiрлi 1920 омку жакіпрщ уієї проукруоз буйз урвмодлi мкодкі 
Уноавйiлля унмвлмваедлмгм Наокмкноауi РСФРР ноз Раглаокмкi 
УСРР: Наомглзи Кмкіпаоіар Поауі ра Наомглзи Кмкіпаоіар 
Смуіайщлмгм Забджндфдлля. Дм вiгалля ндохмгм буйм вiглдпдлм 
лмокувалля жаомбiрлмї нйарз, мбйiк ра омжнмгiй омбмфмї пзйз, мтмомлу 
ноауi, прарзпрзку, жабджндфдлля бджомбiрлзт, впралмвйдлля лмок ндлпiи 
i оiжлзт взгiв гмнмкмгз. За Наокмкармк пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
жайзхайзпя нзралля ндлпiи i гмнмкмг ра гмнмкмга iлвайiгак, айд 
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кдгзфлi сулкуiї гіиплмгм гдкодру Раглаокмку РСФРР віг 9 бдоджля 
1920о. нмвлiпры вiгтмгзйз гм Наокмкару мтмомлз жгмомв'я . 

Зкілзйзпя сулкуії кдоівлзт могалів УСРР. Дм Наокмкару жгмомв‘я 
вігіихйз кмлромйщлі кмкіпії, дкпндорзжа, впралмвйдлля вігпмрку вроарз 
ноауджгарлмпрі, кдгзфла фапрзла кзлуйзт йікаолялзт кап, бугзлкз 
вігнмфзлку, нзралля мтмомлз кардозлпрва ра гзрзлпрва, жабджндфдлля 
номрджувалляк. Дм Наокмкару пмуіайщлмгм жабджндфдлля вігіихйз 
упі сулкуії пмуіайщлмгм ланояку6. 

У 1919 о. буйм пкапмвалм пряглдлля влдпкiв ла пмуіайщлд 
проатувалля гйя впіт нігнозєкпрв ра упралмв (мкоік нозварлзт 
омбмрмгавуів) i впралмвйдлм нмоягмк ноякмгм кмхрмозплмгм 
сілалпувалля пмуіайщлмгм жа6джндфдлля. Айд рака пзпрдка гіяйа 
лдгмвгм. Пмпралмвмы РНК РСФРР віг 15 йзпрмнага 1921 о. гдоеавлд 
пмуіайщлд жабджндфдлля омбiрлзкiв i пйуебмвуів прайм жгіиплыварзпя 
фдодж пмуіайщлд проатувалля жа оатулмк влдпкiв нігнозєкпрв7. 

Смуіайщла омбмра як сат ―омжфзлзйапя в гіяйщлмпрі фмрзощмт 
вігмкпрв – мпвірз, мтмомлз жгмомв‘я, пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
ра влуроіхліт пноав. Ддякі нмгіблі сулкуії боайз ла пдбд наоріилі, 
кмкпмкмйщпщкі і номспнійкмві могаліжауії. Помрд впя пзпрдка уієї омбмрз 
буйа нмбугмвала жа вігмкфзк і быомкоарзфлзк нозлузнмк, 
цм в багарщмт взнагкат жлзжзйм її оджуйщрарзвліпрщ‖. Вваеаймпя, 
цм пмуіайіпрзфлі віглмпзлз аврмкарзфлм взоіхарщ ракі номбйдкз, 
як жймфзлліпрщ, айкмгмйіжк, бігліпрщ ра жйзглі. Туобмра ном кардоіайщлзи 
гмбомбур жгіиплывайапя жавгякз гдоеавлмку удлроайіжмвалмку 
одгуйываллы жаилярмпрі, жаомбірлмї нйарлі, езрймвмгм жабджндфдлля, 
мпвірз ра мтмомлз жгмомв‘я. Срвмодла пзпрдка гдоеавлмї гмнмкмгз, жа 
вігпурлмпрі бйагмгіилзт могаліжауіи, мбкдеувайапя оаккакз пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля, лагавайа кілікук пмуіайщлзт гаоалріи, лд каыфз 
кмейзвмпрі омжібоарзпя ж жомпраыфзк оіжлмвзгмк пмуіайщлзт номбйдк8. 

З нмфаркмк ндодтмгу гдоеавз гм НЕПу (1921о.) номявзйзпя 
пуррєві жкілз в гіыфіи гдоеавліи пзпрдкі пмуіайщлмгм жабджндфдлля. 
Ддякі сулкуії кмкіпаоіару вігнайз, ілхі буйз жкілдлі. Сроукруолі 
ндодрвмодлля в дкмлмкіуі, пнозфзлзйзпя гм нмявз бджомбірря пдодг 
рзт, трм оаліхд кав прабійщлу жаиляріпрщ у гдоеавлзт упралмват. 
В оджуйщрарі оажмк ж віглмвйдлляк рмваолм-гомхмвзт віглмпзл нмфав 
првмоыварзпя озлмк ноауі. Пмпрайм нзралля, одгуйывалля впік узк. 
15 йзпрмнага 1922 омку лабув фзллмпрі лмвзи Кмгдкп жакмлів ном 
ноауы УСРР, мпралліи омжгій якмгм був нозпвяфдлзи пмуіайщлмку 
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проатуваллы. Кмгдкп фіркм взжлафав жкіпр пмуіайщлмгм проатувалля, 
впралмвзвхз, цм вмлм мтмнйыє: лагалля йікаопщкмї гмнмкмгз; лагалля 
гмнмкмгз ноз рзкфапмвіи вроарі ноауджгарлмпрі в оажі твмомбз, 
кайіурва, каоалрзлу, вагірлмпрі, нмймгів, гмгйягу жа твмозк фйдлмк 
пік‘ї; лагалля гмгаркмвмї гмнмкмгз; лагалля гмнмкмгз ноз бджомбіррі; 
лагалля гмнмкмгз ноз ілвайіглмпрі; лагалля гмнмкмгз фйдлак пік‘ї 
роугяцзт жа лаикмк у оажі пкдорі абм бджвіплмї вігпурлмпрі 
їт гмгувайщлзка. Сроатмві влдпкз гм смлгу пмуіайщлмгм проатувалля 
влмпзйзпя нігнозєкпрвакз, упралмвакз, гмпнмгаопрвакз ра мпмбакз, 
які кмозпрувайзпя лаикалмы ноауды9. 

За ндоімг ж 1917 нм 1922 о. буйм взгалм нмлаг 100 гдкодрів 
i омжнмоягедлщ прмпмвлм нзралщ пмуіайщлмгм жабджндфдлля. 

В оік жаплувалля СРСР (1922о) нмлярря «пмуіайщлд жабджндфдлля» 
взжлафаєрщпя, як «гдоеавла пзпрдка кардоіайщлмгм жабджндфдлля 
ра мбпйугмвувалля впіт гомкагял СРСР нм праомпрі, ноз нмвліи абм 
фапркмвіи вроарі ноауджгарлмпрі, а ракме багармгірлзт пікди. 
Згіиплыєрщпя жа оатулмк гдоеавз ра гомкагпщкзт кмхрів»10. 

У 1924 омуі, ла ІІ З‘їжгі Раг УСРР буга нозиляра ндоха 
Кмлпрзрууія СРСР. Вмла влдпйа жкілз в пзпрдку пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля ра проатувалля, прмпмвлм впщмгм лапдйдлля, а лд йзхд 
ноауівлзків, як уд буйм оаліхд11. 

Гмпрозк нзралляк жайзхаймпя бджомбірря, якд нмпріилм жомпрайм. 
Пмфзлаыфз ж 1919 омку, як жапіб бмомрщбз номрз номсдпіилмгм 
бджомбірря, лагавайапщ роугмва гмнмкмга. Оплмвлі кмхрз нмпрунайз 
ж смлгів пмуіайщлмгм проатувалля, номспніймк ра быгедрлзт взнйар. 
Супнійщлі ра гмпнмгаофі могаліжауії номвмгзйз кіпяфлі гмнмкмгз 
бджомбірлзк. З бмку гдоеавз, ноакрзкуваймпя ввдгдлля нмгарків 
ла бджомбірря12. 

За іліуіарзвмы пйуеб пмуіайщлмгм проатувалля, взкмозпрмвувайзпя 
ракі взгз гмнмкмгз, як гомкагпщкі омбмрз ж бйагмупромы кіпр, одкмлру 
гмоіг, урвмодлля номкзпймвзт аорійди бджомбірлзт. Гмпнмгаофі віггійз 
лагавайз нозкіцдлля, пзомвзлу ра ілпроукдлрз, а біоеі ноауі – 
кодгзрз. На уди фап, номкзпймві аорійі жвійщляйзпя віг нмгарків. 
На 1926 о. в Укоаїлі лаоатмвуваймпя 835 ракзт роугмвзт кмйдкрзвів, 
які мб‘єглувайз нмлаг 26 рзп. фмймвік. Заомбірла нйарля пкйагайа 
пдодглы нм номкзпймвмпрі. За оатулмк гдоеавлзт кмхрів бджомбірлзк 
лагавайз бджкмхрмвлд таофувалля ра номезвалля в гуормезркат13. 
Гомкагпщкі омбмрз лд взкагайз віг їт уфаплзків взомблзфмї 
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квайісікауії, номрд гмжвмйяйз взоіхуварз номбйдкз номвдгдлля 
роугмкіпркзт, лдквайісікмвалзт і лзжщкммнйафувалзт омбір. Тмку вмлз 
лд прайз гедодймк омбмфмї пзйз ра жапмбмк првмодлля рзкфапмвзт 
омбмфзт кіпущ гйя жкдлхдлля капмвмгм бджомбірря, рмку жомпралля 
кійщкмпрі бджомбірлзт лд нознзляймпя, бм могалз пмуіайщлмї гмнмкмгз 
лд пномкмелі буйз гарз оагз ракіи вдйзфджліи ла рми фап кійщкмпрі 
луегдллзт. Дм рмгм е кіждолзи омжкіо пмуіайщлмї гмнмкмгз лавірщ рзк, 
трм її мрозкував, жкухував йыгди жаикарзпя едбоаурвмк. 
Помрд, йірдоаруоа оагялпщкзт фапів жажлафає, цм гм 1929 омку, 
оагялпщка вйага в жакмлмгавфмку нмоягку жарвдогзйа нмвлд пмуіайщлд 
жабджндфдлля впіт ноауівлзків, впіт взгів вроарз ноауджгарлмпрі 
і вндохд у пвірі – віг бджомбірря, жабджндфуыфз нмпріилу жаиляріпрщ 
ноауджгарлмгм лапдйдлля жа оатулмк гдоеавз. Бігліпрщ, а пакд 
пмуіайщла лдоівліпрщ, вваеаймпя ндодезркмк канірайіжку, якзи нмвзлдл 
жлзклурз в номудпі бугівлзурва лмвмгм пупнійщпрва14. 

У пдодгзлі 20-т омків жлафлзк мб‘єкрмк гіяйщлмпрі Наомглмгм 
Кмкіпаоіару Смуіайщлмгм Забджндфдлля прає пдйялпрвм – і у жв‘яжку 
ж рзк, цм пдйялз (жа ндоднзпмк 1926о) пралмвзйз 82% лапдйдлля 
УСРР15. Гмймвлзк ланояккмк у гіяйщлмпрі НКСЗ прмпмвлм пдйял прає 
омбмра ж могаліжауії гомкагпщкмї вжаєкмгмнмкмгз, яка буйа ужакмлдла 
у роавлі 1921 омку, яка гіяйа ла жапагат пакмвоягувалля, яка кайа 
пзоірпщку оагу і пзоірпщкмгм пуггы, а ракме нозруйкз гйя нмродбуыфзт 
гмнмкмгз. 

Ваейзвзк ланоякмк пмуіайщлмї нігрозккз ла пдйі буйм првмодлля 
у 1922 омуі, пдйялпщкмгм кмкірдру вжаєкмгмнмкмгз, ла які 
буйм нмкйагдлм сулкуії пакмжабджндфдлля і наромлаеу луегдллзт.  

Гмймвлзкз смокакз гіяйщлмпрі ракзт кмкірдрів буйз: лагалля 
ілгзвігуайщлмї гмнмкмгз фдовмлмаокіиуяк, ілвайігак (лагавайзпя 
нійщгз гйя мрозкалля кодгзру ла кунівйы пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
рдтлікз. В 1927 омуі жароарз гдоеавз ла гмнмкмгу пійщпщкіи біглмрі 
УСРР пралмвзйа 60 кйл. коб., а ла номряжі 1928 – 1929 оо. уя пука 
жбійщхуєрщпя вгвіфі. Дйя лагалля нмжзк бігляущкзк гмпнмгаопрвак 
буйм жаплмвалм смлг біглмрз); пмуіайщла вжаєкмгмнмкмга (гомкагпщка 
моалка, жанаплі пкйагз, нігрозкка хкій і йікаодлщ, тар-фзрайдлщ, 
бугзлків гйя ілвайігів): ноавмва гмнмкмга (жатзпр ілрдодпів 
каймжабджндфдлзт ноз прягуваллі нмгарків, лагійдллі йугакз, йіпмк). 
Кмкірдрз кайз прдезрз жа рзк, цмб ждкйі каймжабджндфдлзт буйз 
мбомбйдлі, могаліжмвуварз лдгійщлзкз, лдпрз вігнмвігайщліпрщ 
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жа «жагмвмйдлля ілхзт гмпнмгаопщкзт нмродб пзоір, ілвайігів, біглмрз, 
… жа лдгмнуцдлля дкпнйуарауії їт куокуйщпрвмк». 

На вігкілу віг кмйзхлщмї пдйялпщкмї гмнмкмгз і вжаєкмгмнмкмгз, 
вігнмвігайщліпрщ жа каймжабджндфдлзт, прає мбмв‘яжкмвмы нмвзлліпры. 
Тмбрм гдоеава гмнмкагає ндвлзк гоунак пдйял жа оатулмк кмхрів 
ілхзт гоун, пака ліфмгм лд вкйагаыфз, тмф нмгаркз ла пдйял буйз ла 
рми фап гмймвлзк гедодймк ланмвлдлля гдоебыгедру16. 

І ж пууійщлмы кмйдкрзвіжауієы вігнайа нмродба в роугмвіи гмнмкмжі 
ж бмку пдйялпщкзт рмваозпрв. В лмвзт укмват вмлз жгіиплывайз 
гмнмкмгу кмйгмпнлзку у оажі твмомбз, вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз 
гмгувайщлзка. Згіглм праруру пійщпщкмгмпнмгаопщкмї аорійі, 
жарвдогедлмгм в бдоджлі 1930 омку, ла кмйгмпнз нмкйагавпя мбмв‘яжмк 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля лдноауджгарлзт кмйгмпнлзків, укмвз 
ра омжкіоз гмнмкмгз взоіхуваймпя ноавйілляк кмйгмпну17. 

Оглзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля в 20-рі омкз буйа бмомрщба ж гзряфмы 
бджнозруйщліпры. У ндохі омкз оагялпщкмї вйагз уі жавгалля 
нмкйагайзпя ла Рагу жатзпру гірди, а ніжліхд – ла Кмкіпіы 
ж нмйінхдлля езрря гірди ноз ВЦВК (ж 1921 о.). Помбйдка 
бджнозруйщлзт гірди взоіхувайапщ хйятмк вігкозрря гзряфзт 
бугзлків, роугмвзт кмкул, взтмвлзт кмймліи. Тозвав нмхук хйятів 
пмуіайщлмгм взтмвалля. У уі омкз буйм првмодлм гзряфу пмуіайщлу 
ілпндкуіы ноз віггійі ноавмвмгм жатзпру гірди Наокмкару мпвірз, цм 
вдйа бмомрщбу ж едбоаурвмк, бджнозруйщліпры, дкпнйуарауієы гірди. 
12 фдовля 1920 омку РНК УСРР буйм нозилярм гдкодр «Пом 
вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт», якзк првмоывайзпя кмкіпії у пноават 
лднмвлмйірліт, ж кдрмы взкмозпралля жатмгів взтмвлмгм таоакрдоу18.  

Везвайзпя жатмгз цмгм вйахрувалля бджнозруйщлзт гірди-пзоір і 
рзт, цм жлатмгзйзпя у гзряфзт жакйагат, в ілхі пік‘ї. У 1928 омуі ВЦВК 
і Раглаокмк нозиляйз «Пмпралмву ном ндодгафу взтмвалуів гзряфзт 
бугзлків у пдйялпщкі ра кіпщкі омгзлз». Позгійяйапя увага жабджндфдллы 
нігйірків і кмймгі омбмрмы в укмват жомпралля бджомбірря. Позикайзпя 
нмпралмвз уоягу, жгіглм ж якзкз впі гдоеавлі, кммндоарзвлі, гомкагпщкі, 
нозварлі упралмвз ра нігнозєкпрва буйз жабмв'яжалі жанмвлзрз 
ндодгбафдлу кмйдкрзвлзкз гмгмвмоакз ндвлу кійщкіпрщ омбмфзт кіпущ 
нігйіркакз гм жажлафдлмгм рдокілу19. 

У 20-рі омкз мглзк ж мплмвлзт жавгалщ пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
буйм номвдгдлля пмуіайщлмї омбмрз ж ілвайігакз. У 1925 омуі 
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Раглаокмк УСРР нозиляв «Пмймедлля ном жабджндфдлля в нмоягку 
пмуіайщлмгм проатувалля ілвайігів ноауі ра фйдлів омгзл, нмкдойзт 
абм вігпурліт ж лдвігмкзт нозфзл»20. Згіглм якмку, ноавм ла ндлпіилд 
жабджндфдлля в оажі вроарз ноауджгарлмпрі влапйігмк праомпрі 
мрозкувайз лдноауджгарлі омбірлзкз ра пйуебмвуі. 

Помбйдкакз ілвайігів ра каймжабджндфдлзт йыгди жаикайзпя 
і гомкагпщкі могаліжауії. У квірлі 1918 омку в Кзєві буйм могаліжмвалм 
рмваозпрвм Чдовмлмгм Ходпра, якзи жаикавпя гмнмкмгмы біедлуяк, 
ілвайігак, гіряк-пзомрак, віипщкмвмнмймлдлзк, номвмгзв бмомрщбу 
ж рзсмк ра ілхзкз капмвзкз ілсдкуіякз, жаикавпя првмодлляк 
хнзрайів, нулкрів таофувалля, паліраолмы мпвірмы лапдйдлля. 
Помрягмк 20-т омків, пзйакз рмваозпрва Чдовмлмгм тодпра буйм 
првмодлм фзпдйщлі бугзлкз гйя бджнозруйщлзт, номрзднігдкіфлі 
гзпналпдоз, акбуйармоії. Тмваозпрвм лайагмгзйм кіелаомглі жв‘яжкз і 
взкмозпрмвувайм гмнмкмгу іж-жа кмогмлу гйя жабджндфдлля лапдйдлля 
лаилдмбтігліхзк21. Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм ілвайігів – кдрмы якмгм 
буйм омжомбка ра омжгйяг номнмжзуіи ж пмуіайщлмгм мнікз ілвайігів, їт 
пмуіайщлмї аганрауії ра одабійірауії; Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм пйінзт – 
кдрмы якмгм, буйм првмодлля кмкнйдкплмї пзпрдкз пмуіайщлмї 
одабійірауії пйінзт, цм ндодгбафає, кдгзфлу ра номсдпіилу гмнмкмгу; 
Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм гйутмлікзт – мплмвлмы кдрмы буйм, 
нмйінхдлля нмбурмвзт номбйдк гйутзт ра гйутмлікзт, нмйінхдлля 
їт кардоіайщлмгм пралмвзца, мпвірз ра ноаудвйахрувалля22. 

Опмбйзві укмвз ноауі и могаліжауії нмбуру ілвайігів взкйзкайз 
лдмбтігліпрщ првмодлля кап вжаєкмгмнмкмгз, їтлє нозжлафдлля нмйягайм 
у взкмлаллі пмуіайщлм-нмбурмвзт сулкуіи ж мбпйугмвувалля ілвайігів: 
могаліжауії палармолм-куоморлмї гмнмкмгз, кдодеі гзряфзт жакйагів, 
лагалля нмжзкз, акрзвлм омжвзваєрщпя номрджувалля ілвайігів. 

У 1931 омуі ноз НКСЗ урвмоыєрщпя Рага ж ноаудвйахрувалля 
ілвайігів, у омжнмоягедлля якмї кайз ланоавйярзпя пндуіайщлм 
жабомлщмвалі ла номкзпймвзт нігнозєкпрват омбмфі кіпуя у кійщкмпрі 
гм 2% віг їтлщмгм жагайщлмгм фзпйа. Такі е оагз урвмоыырщпя 
в мбйапрят, оаимлат, кіпрат. Іплувайз нйалмві нмкажлзкз омжнмгійу 
ілвайігів нм нігнозєкпрват23.  

Оуілыыфз пмуіайщлу омбмру СРСР у уди ндоімг, кмела вігжлафзрз, 
цм явлмы нмкзйкмы уоягу буйм лакагалля жакклурз пвмы гіяйщліпрщ 
іж пмуіайщлмї гмнмкмгз ра жабджндфдлля взкйыфлм ла гдоеаві, 
жгмолувхз омбмру гомкагпщкзт, бйагмгіилзт могаліжауіи ра нозварлзт 
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мпіб. Есдкрзвлд жгіиплдлля нмйірзкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля йзхд 
ла мплмві гдоебыгедрлзт кмхрів кмейзвд рійщкз в дкмлмкіфлм 
омжвзлурзт коаїлат. В укмват дкмлмкіфлмї омжоутз вігкмва віг уфапрі в 
псдоат гмнмкмгз хзомкмку кмйу гомкагпщкмпрі мжлафайм мбкдедлля 
кмейзвмпрі лагалля пмуіайщлмї гмнмкмгз лапдйдллы коаїлз. 

Ндгарзвлмы прмомлмы пмуіайщлмї нмйірзкз узт омків взжлаєрщпя 
і ноакрзка омжв‘яжалля номбйдк мглзт кардгмоіи лапдйдлля жа оатулмк 
ноав і пвмбмг ілхзт, ланозкйаг удокмвлмпйуезрдйякз, ж упулдлля 
їт віг пноавз пмуіайщлмї нігрозккз. 

Іпрмоія лахмї коаїлз пвігфзрщ ном взкмозпралля оiжлмкалiрлзт 
смок пмуіайщлмї мнікз. Помрд рака мніка кайа в мплмвлмку 
гомкагпщкзи таоакрдо i буйа нм пурі гомкагпщкмы пмуіайщлмы 
гмнмкмгмы, яка лд кмгйа нмвліпры жагмвмйщлзрз нмродбз 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, буйа ндоімгзфлмы, лд кайа ра и лд кмгйа 
карз жагайщлммбмв‘яжкмвмгм таоакрдоу. Оглак пйіг взжларз, цм багарзи 
пмуіайщлзи гмпвіг гомкагпщкмї мнікз прав рзк кмоайщлзк нiггоулряк, 
ла мплмві якмгм псмокувайзпя гомкагпщка гукка ра уявйдлля 
пупнійщпрва ном мбмв‘яжмк ра ном мплмвлі жапагз могаліжауії гдоеавлмгм 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля: ном лдмбтігліпрщ впралмвйдлля гдоеавлмї 
пзпрдкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля жа гмнмкмгмы ноавмвмгм 
одгуйывалля; жгіиплдлля пмуіайщлмгм жабджндфдлля упщмгм лапдйдлля, 
а лд имгм взбоалмї фапрзлз; впралмвйдлля ла жакмлмгавфмку оівлі 
пмуіайщлзт пралгаорів у уіи псдоі як кiлiкайщлм гмнупрзкмгм мбпягу 
кардоіайщлзт бйаг, ноава ла які кає йыгзла24. 
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Резюме 

Рышкмва А. А. Смвдрпкая нмйзрзка в псдод пмузайщлмгм мбдпндфдлзя 
в УССР (20-ршд – лаф. 30-т гмгмв ХХ в.). 

Срарщя нмпвяцдла гдярдйщлмпрз пмвдрпкмгм ноавзрдйщпрва в псдод 
пмузайщлмгм мбдпндфдлзя ла рдоозрмозз УССР в 20-ршд – лаф. 30-т гмгмв ХХ в. 

Пмпйд нозтмга к вйапрз бмйщхдвзкмв, нмйзрзка в псдод пмузайщлмгм 
мбдпндфдлзя пуцдпрвдллм зжкдлзйапщ. Офдлщ бшпром мпуцдпрвйядрпя 
мрмегпрвйдлзд мбцдпрва з гмпугаопрва, в оджуйщрард фдгм, в пзпрдкд 
пмузайщлмгм мбдпндфдлзя лафзладр гмкзлзомварщ гмпугаопрвм, ноз ърмк 
пвдоршвая гдярдйщлмпрщ мбцдпрвдллшт з фапрлшт бйагмрвмозрдйщлшт мбцдпрв. 
Оплмвлшкз ланоавйдлзякз оабмрш нм пмузайщлмку мбдпндфдлзы гмпугаопрва 
прайм бмощба п бджоабмрзуди, п гдрпкми бдпнозжмолмпрщы, нмкмцщ злвайзгак 
з мбдглдвхзк кодпрщялак. 
 
 




