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Резюме 

Куйікмва Г. С. М. М. Луліл як взкйагаф впдпвірлщмї іпрмоії Хаоківпщкмгм 
улівдопзрдру. 

Жзрря ра гіяйщліпрщ взгарлмгм іпрмозка Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
М. М. Луліла цд лд жлаихйз лайделмгм взпвірйдлля в йірдоаруоі. У праррі ла 
мплмві пнмгагів, аотівлзт ра мнубйікмвалзт гедодй омжгйягаєрщпя взкйагалля 
М. М. Лулілзк впдпвірлщмї іпрмоії, имгм влдпмк в омжвзрмк іпрмозфлмї лаукз в 
Хаоківпщкмку улівдопзрдрі. У праррі омжгйягаєрщпя мгзл ж апндкрів имгм 
багармгоаллмї гіяйщлмпрі: взкйагалля лзк впдпвірлщмї іпрмоії у Хаоківпщкмку 
улівдопзрдрі. 
 
 
 

Олянич В. В.  

ПРИВАТНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТИП СЕЛЯНСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УСРР 1920-х РОКІВ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Смуіайщлм-дкмлмкіфлі віглмпзлз в Укоаїлі ндоімгу НЕПу буйз 
і жайзхаырщпя ноімозрдрлзк ланояккмк лаукмвм-іпрмозфлзт 
гмпйігедлщ, нмфзлаыфз ж 1920-т омків, нмжаяк пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, 
якд лажзвайз рмгі гоіблмрмваолзк, буйм мплмвлзк взомблзкмк 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії ра пзомвзлз, рмбрм првмоывайм 
кардоіайщлу бажу гйя сулкуімлувалля пупнійщпрва, а ж гоугмгм бмку 
нодгправйяйм улікайщлзи пмуіук. Іпрмозкм-дкмлмкіфла лаука кає 
вдйзку лзжку ноаущ, мпмбйзвм у 1920-т омкат, нозпвяфдлзт оіжлзк 
гайужяк могаліжауіилм-взомблзфмї гіяйщлмпрі пдйялпщкмгм гвмоу, 
кмрози був пуб'єкрмк пмуіайщлм-ноавмвзт віглмпзл, а ракме мб'єкрмк 
внйзву гдоеавлзт могалів вйагз. 
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Позкйаглзи таоакрдо прарзпрзфлм-дкмлмкіфлзт гмпйігедлщ, які 
вігбувайзпя у 1920-т омкат ніг кдоівлзурвмк вігнмвіглзт нігомжгійів 
ЦСУ УСРР абм Наомглмгм кмкіпаоіару сілалпів, кав ла кдрі 
взявйдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, 
урмфлдлля имгм кардоіайщлм-нмбурмвмгм пралу, быгедру пдйялпщкмї 
омгзлз, лаявлмпрі омбмфмї ра номгукрзвлмї тугмбз, взжлафдлля тйібм-
суоаелмгм байалпу, рмваолмпрі, а лд взвфдлля пмуіайщлмї іпрмоії, тмфа її 
одгімлайщлі апндкрз взпвірйывайзпя. Філалпмвм-нмгаркмві могалз 
жаикайзпя мбпрдедлляк сілалпмвм-гмпнмгаопщкзт кмейзвмпрди 
нмрдлуіилзт нйарлзків нмгарку, омжбугмвз дкмлмкіфлзт мплмв 
быгедрлмї нмйірзкз оагялпщкмї вйагз, віграк номвмгзйз взбіокмві 
гмпйігедлля, жайуфаыфз сатівуів, їтлі омжомбкз каырщ ваейзвд 
лаукмвм-ніжлавайщлд жлафдлля, нмжаяк, коік нмйірзкм-ігдмймгіфлмї 
кйапзсікауії пдйялпщкзт гмпнмгаопрв (бігляк, пдодгляк, куокуйщ), вмлз 
жасікпувайз кдрмгмймгіы алайіжу ра кмлуднуії, нозракаллі гйя 
лднівпщкмї гмбз. Ваейзвм ж'япуварз кмрзвауіилі фзллзкз рдмодрзфлзт 
ілрдонодрауіи пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. 

На нмфарку 1920-т омків вігбуйзпя оагзкайщлі жкілз пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл в пійщпщкмку гмпнмгаопрві: ндодгафа 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ у роугмвд кмозпрувалля пдйял 
жа жоівляйщлзк нозлузнмк, ларуоайіжауія взомблзурва, 
«мпдодгляфдлля» пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, мпйабйдлля озлкмвзт 
віглмпзл. Оред, воатмвуыфз уі сакрмоз, гмвмозрз ном канірайіпрзфлд 
нігнозєклзурвм в ланівоагяліжмвалмку пдйі ваекм. В рми ед фап ла 
пдйі гіяйм нозварлд пдйялпщкд нігнозєклзурвм. 

Іпрмозкм-дкмлмкіфла йірдоаруоа 1920-т омків ном омжвзрмк 
пійщпщкмгм гмпнмгаопрва однодждлрувайа рзнмву наоагзгку взпвірйдлля, 
рмбрм омжгйяг номбйдк хйятмк лаукмвм-рдмодрзфлмгм ра нмйірзфлмгм 
мбгоулрувалля кммндоарзвлмї, кмйдкрзвлмї ра нозварлмї смок, віграк 
і ндопндкрзв имгм омжвзрку. Дмпйігеуыфз їт, лдмбтіглм карз ла уважі 
жлафлм хзохзи гіанажмл пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт віглмпзл, рмку цм 
пдйялпщкд нозварлд нігнозєклзурвм уд лд йзхд рдмодрзфла кардгмоія, 
а ндодгупік іпрмозфла смока пупнійщлмгм омжвзрку, укйаг езрря. 
Віл взоіжлявпя пджмллзк таоакрдомк, узкйіфлзкз сажакз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва. 

Взпвірйдлля пдйялпрва ра имгм нозварлмгмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі 
кає бурз пзпрдклзк. Якцм муілыварз оагялпщку іпрмоімгоасіы, яка 
кайа ндвлі гмпяглдлля ра унуцдлля, рм вмла буйа нмбугмвала 
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ла смокауіилм-кйапмвіи наоагзгкі рйукафдлля пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, віграк кйыфмвзк нмлярряк прайм взжлафдлля - 
гоіблмрмваолд абм канірайіпрзфлд взомблзурвм. Айд в 1920-т омкат 
іплувайз і ілхі рйукафдлля пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. 
Так, нодгправлзкз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз, яку мрмрмелыырщ 
ж ікдлдк О. Чаялмва, омжгйягайз пдйялпщкд гмпнмгаопрвм як пікдилм-
роугмвд нігнозєкпрвм, а пдйялзл був гоіблзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзк 
взомблзкмк, кмрози взкмозпрмвував вйаплзи одкалдлр і ноауы фйдлів 
пік'ї, гіяйщліпрщ якзт буйа пноякмвала ла жагмвмйдлля пнмезвфзт 
нмродб, а ракме ла взкмлалля оіжлзт гдоеавлзт нмвзллмпрди. Дйя лзт 
пдйялпщкд гмпнмгаопрвм 1920-т омкат буйм пікдилм-роугмвзк 
мб'єглалляк, а ж ілхмгм бмку і пійщпщкмгмпнмгаопщкзк нозварлзк 
нігнозєкпрвмк. Гмпнмгаопрвм, рмбрм могаліжауіилм-взомблзфі руобмрз, 
нмв‘яжалі ж урозкалляк тугмбз, взгмрмвйдлляк одкалдлру, мгягу, 
вжурря, могаліжауієы ноауі ла ждкйі, жабджндфувайм пнмезвфі нмродбз 
пік'ї ра мнйару оіжлзт нмгарків. 

Сдйялпщкзи гвіо в укоаїлпщкмку пдйі був пвмєоіглзк напнмормк, 
коік пурм каилмвзт віглмпзл, жасікпмвалзт роагзуіилзк прарупмк 
пакммогаліжауії пдйялпщкмгм пупнійщпрва. Віл був пвмєоіглмы 
лагбугмвмы, яка одгуйывайа віглмпзлз вйаплмпрі, омжнмгійу і 
пнмезвалля. Взкмозпралля лаику омбмфмї пзйз фз модлглзт віглмпзл, 
які ндодваела бійщхіпрщ аврмоів  1920-т омків, вваеайз мжлакакз 
канірайіпрзфлмї нігнозєкйзвмпрі пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, пвігфзйз 
ном кардоіайщлм-дкмлмкіфлі кмейзвмпрі гвмоу (прал ждкйдомбпрва 
і рваозллзурва, лаявліпрщ тугмбз (омбмфмї і номгукрзвлмї), одкалдлр, 
а ж гоугмгм бмку ном ндвлі номбйдкз ж могаліжауієы ноауі, 
ж роугмкіпркіпры пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омбір, мпмбйзвм в гайужі 
гдякзт взгів рдтліфлзт куйщруо (взомблзурвм ткдйы, уукомвзт 
буояків), які взкагайз гмгаркмвмї омбмфмї пзйз.  

Позварлд пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, якд у багарщмт взнагкат кайм 
номрягмк 1920-т омків сдокдопщкі мжлакз, гмрозкуваймпя 
багармгайуждвмгм нозлузну омжвзрку, айд віггавайм ндодвагу ждолмвмку 
ланоякку, мпмбйзвм в укмват НЕПу, кмйз гдоеава фапркмвм 
прзкуйывайа взомблзурвм ждолмвзт куйщруо, лагаыфз кодгзрз, 
кардоіайщлм-рдтліфлд жабджндфдлля бджнмпдодгліт взомблзків 
пійщгмпнномгукуії, нмгаркмві нійщгз, могаліжмвуыфз її йдгайщлзи жбур 
фдодж кммндоарзвлу кдодеу. Ммела нознупрзрз, цм пікдилд 
сдокдопщкд гмпнмгаопрвм, якд пндуіайіжуваймпя ла взомблзурві ждола 
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абм номгукуії рваозллзурва, ноауывайм лд гйя жбагафдлля, а жаоагз 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля омгзлз. Смуіайщлм-дкмлмкіфла 
гзсдодлуіауія пдйялпрва, яку у 1920-т омкат взпвірйывайз 
ж смокауіилм-кйапмвмгм нігтмгу, жапвігфувайа лд алрагмліпрзфлі 
віглмпзлз, рмку цм пуб'єкракз взпрунайз кмлкодрлі гвмоз, ілкмйз 
барщкм і пзл, які ракме кмозпрувайзпя модлглмы смокмы, айд лд буйз 
"дкпнйуарармоакз". Ндоівлмкіоліпрщ пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, яка буйа жукмвйдла лзжкмы сакрмоів, 
які нмродбуырщ мкодкмгм гмпйігедлля, віггждокайывайа оіжлі праормві 
кмейзвмпрі пдйял гйя нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. Якцм пікдилд 
гмпнмгаопрвм одайіжмвувайм пвмы номгукуіы ла озлку, рмбрм правайм 
пуб'єкрмк рмваолм-гомхмвзт віглмпзл, рм уд лд мжлафайм, цм вмлм 
лайдеайм гм канірайіпрзфлмгм рзну, нмжаяк буйз оіжлі сакрмоз хвзгкмї 
одайіжауії номгукуії (лдмбтігліпрщ влдпдлля нмгарку, взкмлалля 
гдоеавлзт нмвзллмпрди, нмвдолдлля кодгзру рмцм). 

Іпрмозкм-дкмлмкіфла йірдоаруоа 1920-т омків таоакрдозжуєрщпя 
лаявліпры ґоулрмвлзт гмпйігедлщ пмуіайщлзт віглмпзл ла пдйі, 
мпмбйзвм цмгм взжлафдлля рзну гмпнмгаопрв, їт кійщкмпрі, каилмвзт 
таоакрдозпрзк. Нанозкйаг, А. Хояцдва, алайіжуыфз дкмлмкіфлд 
пралмвзцд пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вігмкодкзйа гві гоунз, цм кайз 
бджнмпдодглє віглмхдлля гм сдокдопщкмгм рзну: жакмелі пдйялз ра 
«вдйзкм-дкпнйуарармопщкд гмпнмгаопрвм». Дйя ндохмї гоунз, ла 
її гукку, буйа таоакрдола лаявліпрщ вдйзкмї кійщкмпрі ноауджгарлзт 
фйдлів пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, гвмє абм ромє кмлди, гвмє фз ромє 
кмоів, гоіблмї тугмбз ра угігщ взцд пдодглщмї лмокз нм оаимлу. 
Цди рзн гмпнмгаопрв кав ріплзи кмлракр ж озлкмк: номгавайз тугмбу, 
рмогувайз пійщпщкмгмпнмгаопщкмы номгукуієы. За пнозярйзвмї 
озлкмвмї пзруауії вмлз, ла гукку А. Хояцдвмї, правайз лд йзхд 
взпмкмрмваолзкз, а ракме лабувайз мжлак «нігнозєкпрв 
канірайіпрзфлмгм рзну» (взкмозпралля лаикалмї омбмфмї пзйз, 
лаявліпрщ номкзпймвзт жакйагів). Віомгігліпрщ капмвмгм 
«ндодомгедлля» уієї гоунз гмпнмгаопрв, як пйухлм жауваеувайа 
гмпйіглзуя, буйа лджлафлмы ж гдкійщкмт нозфзл: їт лдпрозклмгм 
дкмлмкіфлмгм гомбйдлля ла кдлхі гмпнмгаопрва, пйабкмгм омжвзрку 
номкзпймвзт нігнозєкпрв. Сдйялпщкі гмпнмгаопрва нмгіблмгм рзну 
таоакрдозжувайзпя взпмкмы нзрмкмы вагмы влуроіхлщмгм пнмезвалля. 
Позварлм-пдйялпщкі гмпнмгаопрва «дкпнйуарармопщкмгм рзну», якцм 
номалайіжуварз її омбмру, кайз гмпзрщ взоажлі дкмлмкіфлі мжлакз: 
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лаявліпрщ жлафлмї кійщкмпрі омбмфмї ра номгукрзвлмї тугмбз, лаикалзт 
омбірлзків, номкзпймвзт абм рмогмвзт жакйагів, модлгз ждкйі. 
Канірайіпрзфлд лагомкагедлля в ракзт гмпнмгаопрват, жа мжлакмы 
А. Хояцдвмї, вігбуваймпя акрзвлм, рмку цм гмтмгз взйуфайзпя їтлікз 
вйаплзкакз «ж ждкйі, жапмбів взомблзурва, кодгзру, номкзпймвзт і 
рмогмвзт нігнозєкпрв», їтля гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ лд мбкдеувайапя 
рдозрмоіайщлзкз кмогмлакз пдйа, а нмхзоывайапя ла кіпра. 
Такмгм взплмвку вмла гіихйа у 1926 о. Якцм в ждкйдомбпрві вігпурля 
нозварла вйапліпрщ, а нмждкдйщлі віглмпзлз таоакрдозжуырщпя жа 
ілхзкз мжлакакз (лаявліпрщ їгуів рмцм), лагмймхувайа рмгі 
А. І. Хояцдва, рм і лдкає дкмлмкіфлзт мплмв гйя гйзбмкмї 
гзсдодлуіауії пдодг пдйялпрва, віграк і омжвзрку куокуйщпрва2. 
З ілхмгм бмку «куокуйщпщкі мндоауії» ла її гукку, кіг вжярз ла пдбд 
«рмогмвзи канірай», кмрози лд кав бджнмпдодглщмгм віглмхдлля гм 
ждкйдомбпрва, рмку канірайіпрзфлі рдлгдлуії взявйяйз пдбд 
у йзтваопрві, в рмогівйі, айд уд гдцм ілхзи рзн 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. 

Дйя В. Саоаб'ялмва, кмрози взвфав пмуіайщлм-дкмлмкіфлу рзнмймгіы 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вмлз кайз мжлакз гмканірайіпрзфлзт 
і гоіблмрмваолзт. Пдоху гоуну пралмвзйм гоіблмкупраолд 
взомблзурвм, а ракме гмпнмгаопрва пдйял, цм взомбйяйз номгукуіы 
«гйя номгаеу», а лд гйя «взйуфдлля нозбурку». Купраолі номкзпйз 
нодгправйяйз мпмбйзвзи рзн гоіблзт рмваомвзомблзків. Дм кардгмоії 
«гоіблмрмваолзт» лзк буйз віглдпдлі гмпнмгаопрва рак жвалмгм 
гмканірайіпрзфлмгм укйагу, рмбрм бігляущкм-пдйялпщка гоуна. 
"Сдйялзл-лднкал", пугяфз ж аогукдлрауії В.Саоаб'ялмва, уд ндодгупік 
вйаплзк жлаоягщ і жапмбів взомблзурва, айд лд кмедл ж лзт був 
«дкпнйуарармомк». За ракмы кйапзсікауієы гм гоунз «пійщпщкзт 
буоеуа» віл віглмпзв і пдйял - пдодгляків, які буйз вйаплзкакз, айд лд 
првмоывайз гмгаркмвмї ваормпрі3. Мдрмгмймгія ущмгм гмпйіглзка 
віггждокайывайа вуйщгаолі нозлузнз смокауіилмгм нігтмгу, гмпзрщ 
нмхзодлі у 1920-т омкат пдодг оагялпщкмї дкмлмкіфлмї лаукз, а рзк 
бійщхд пдодг наоріилм-оагялпщкмї лмкдлкйаруоз.  

Дйя прарзпрзфлзт упралмв взжлафайщлзкз буйз пмуіайщлі віглмпзлз 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, а лд номпрм віглмхдлля кіе жапмбакз 
взомблзурва ра омбмфмы пзймы. Так, Г. Раєвзф нігкодпйывав, цм гйя 
канірайіпрзфлзт рдлгдлуіи у пійщпщкмку гмпнмгаопрві УСРР кайз 
пнозярйзві ндодгукмвз, айд жлафлм бійщхд сакрмоів їт прозкувалля: 
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лауімлайіжауія ждкйі, одгуйывалля модлгз і лаикалмї ноауі, нмгаркз, 
лзжщкзи оівдлщ номгукрзвлзт пзй в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, 
лдпнозярйзва уілмва нмйірзка4. Віл пномпрмвував рджу А. Гаипрдоа ном 
"канірайіпрзфліпрщ" пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вігмкодкйыыфз имгм 
гоіблмрмваоліпрщ, айд лд жаномнмлував ілхмї наоагзгкз. Нд взоіжляйапя 
лмвзжлмы і рмфка жмоу М. Вмйщспмла, кмрози омжгйягав «гоіблд роугмвд 
гмпнмгаопрвм» (взомблзурвм номгукуії вйаплзкз пзйакз) ра 
«нозварлмканірайіпрзфлд» (ж взкмозпралляк лаикалмї омбмфмї пзйз, 
мгдоеалля нозбурку, гмгаркмвмї ваормпрі)5; рмбрм гдякі мжлакз 
нігнозєклзущкмгм рзну, айд бдж козрзфлмгм алайіжу гедодй, 
віггждокайыыфз кмлуднруайщлі жапагз налівлмї бійщхмвзущкмї ігдмймгії. 
Маокпзпрпщкмы соаждмймгієы взоіжляйапя кмлмгоасія Ю. Лаоіла, у якіи 
віл жапвігфзв «іплувалля в пдйі буоеуажлм-нігнозєклзущкмгм 
(куокуйщпщкмгм) гмпнмгаопрва»6, рмбрм кмлпрарував сакр 
нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі пдйял. Нзк буйа жаномнмлмвала мозгілайщла 
кдрмгзка кйапзсікауії рак жвалзт куокуйщпщкзт гмпнмгаопрв. Зажлафзкм, 
цм віл був єгзлзк пдодг бійщхмвзків-рдмодрзків, трм омжгйягав 
пдйялпщкі гмпнмгаопрва жа рзнмк їтлщмї нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. 
На имгм ндодкмлалля у 1920-т омкат іплувайм фмрзоз рзнз пдйял-
нігнозєкуів: «куокуйщ-взомблзк», цм жа гмнмкмгмы лаикалмї ноауі 
жаикавпя взомблзурвмк ж нігнозєклзущкмы кдрмы (номгае рмваоу ла 
озлкмві) ра взкмозпралляк лаикалмї омбмфмї пзйз; «куокуйщ-пкунцзк» 
(пкунмвує в бігляків ра пдодгляків номгукуіы їтліт гмпнмгаопрв гйя 
одайіжауії ла озлкмві), «куокуйщ-рмогмвдущ» (жаикаєрщпя рмогівйды 
номкрмваоакз ра номгаедк номгукуії купраоів), «куокуйщ-йзтвао» (жгає 
в модлгу жлаояггя ноауі, омбмфу тугмбу), каыфз ж рмгм нозбурмк7. 
Ю. Лаоіл гав ракме муілку і пдодглякмві, якмгм вваеав «куокуйдк в 
нмрдлуії», рмку цм віл нмрдлуіилм лайдеав гм нозварлмканірайіпрзфлмгм 
рзну. Пдоха і родря кардгмоії, жа имгм нігоатулкакз, лайіфувайа бйзжщкм 
800 рзпяф гмпнмгаопрв8. Лаоілпщкд рйукафдлля пдйялпщкзт гмпнмгаопрв 
лд жавегз вігнмвігайм їт одайщлзк пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк мжлакак, а 
рдокілз «лднкалз», «лднкалпщка буоеуажія», взкмозпралі лзк, кайз 
ндодваелм нмйірзкмдкмлмкіфлд жвуфалля. Маилмвзи нмгій пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв омжгйягавпя лзк ж рмфкз жмоу пралмвйдлля ла пдйі 
«канірайіпрзфлзт нігнозєкуів». Вйаплд ракмї кмлуднуії гмрозкувайзпя 
Л. Козукал, А. Гаипрдо, А. Ажзжял, гоукуыфз пвмї праррі в ндоімгзфлзт 
сатмвзт взгаллят9. 



Питання історіографії та джерелознавства 
 

 240 

Тдмодрзкакз сдокдопщкмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
в 1920-т оо пйіг взжларз - В. Кафзлпщкмгм ра А. Хояцдву, які ндохзкз 
жапрмпувайз рйукафдлля «сдокдо» прмпмвлм укоаїлпщкзт пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв, а ракме мбґоулрувайз їт пмуіайщлм-дкмлмкіфлі мжлакз. 
Змкодка, В. Кафзлпщкзи, алайіжуыфз омжвзрмк ждолмвмгм гмпнмгаопрва 
нівгдллзт одгімлів Укоаїлз, гіихмв взплмвку ном іплувалля 
«гоіблмпдйялпщкмгм сдокдопщкмгм канірайіжку», «сдокдопщкзт 
гмпнмгаопрв — гоіблзт і пдодгліт»10. Віл ндохзк жвдолув увагу 
ла карапромсіфлі пмуіайщлм-дкмлмкіфлі лапйігкз емврлдвмгм 
ндодвмомру гйя пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Скапувалля нозварлмї 
вйаплмпрі і йіквігауія нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв, ла имгм гйзбмкд 
ндодкмлалля, жоуилувайа праози рзн пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
взомблзурва, нозхвзгхзйз имгм ларуоайіжауіы, рмбрм жомпралля 
фапркз влуроіхлщмгм пнмезвалля11.  

Ндоівлмкіоліпрщ дкмлмкіфлмгм омжвзрку пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
ном яку у 1920-т омкат нзпайз Л. Козукал, М. Лдвдлхрак, 
Е. Тдойдущкзи, О. Пмгвілпщкзи12, прайа гйя лзт аогукдлрмк гмкажу 
лддсдкрзвлмпрі сулкуімлувалля могаліжауіилзт смок гоіблмрмваолмгм 
взомблзурва, віграк лдмбтіглмпрі кммндоувалля ра кмйдкрзвіжауії 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. Нітрм лд жвдорав увагу ла їт влуроіхлы 
пндузсіку ра нігнозєкйзвіпрщ. Ігдмймгіфлі кіокувалля жаваеайз 
гмпйіглзкак мб'єкрзвлм взпвірйыварз пакд нігнозєклзущкі 
кмейзвмпрі пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, тмфа вмлз омжгйягайз имгм 
рмваоліпрщ, ном цм пвігфарщ жагаймк ноауі О. Пмгвілпщкмгм, 
В. Дмбомгаєва, В. Мзхкіпа, А. Айщрдокала, З. Смймвдифзка, 
К. Фійінмвпщкмгм13. Вмлз кайз нозкйаглзи таоакрдо, однодждлрарзвлу 
гедодйщлу бажу, а взжлафдлля «нозварлзи канірай" йзхд кмлпрарувайм 
сакр имгм лаявлмпрі, у рмку фзпйі і в пійщпщкмку гмпнмгаопрві. 

Позварлмнігнозєклзущкзи рзн пдйялпщкзт гмпнмгаопрв 
гмпйігеувайз нодгправлзкз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз 
О. Чаялмв, О. Чдйілудв, Г. Сругдлпщкзи, М. Макаомв, Б. Боуукуп, 
Л. Мзліл, М. Кмлгоарщєв. Так, А. Сругдлпщкзи, взвфаыфз нмтмгедлля 
ждкдйщлмї одлрз, ваймвмгм гмтмгу в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, вкажав ла 
кмлуднруайщлі жапагз ущмгм лаукмвмгм ланоякку, жаплмвлзкз якмгм 
жаикайзпя взвфдлляк могаліжауіилзт смок пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
мбґоулрувалляк їт двмйыуіилмгм хйяту сулкуімлувалля14. 
Сікдилмпнмезвфзи сакрмо і роугмвм-пнмезвфзи байалп, ла имгм 
гукку, пралмвзйз кйыфмві нозлузнз ра кмлуднруайщлі нігвайзлз 
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могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз вфдлзт-агоаолзків, які ж'япмвувайз 
номбйдкз могаліжауіилм-рдтліфлмї ра пмуіайщлм-нпзтмймгіфлмї нозомгз 
нозварлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва15. Сурщ рдмоії, якцм лабйзжзрз її 
гм одайщлмгм езрря, нмйягайа в рйукафдллі пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
як пікдилм-роугмвмї і пнмезвфмї могаліжауії. Тоугмвд гмпнмгаопрвм лд 
кмозпруваймпя лаикалмы омбмфмы пзймы, а имгм взомблзфа проукруоа 
буйа віггждокайдлляк роугмвм-пнмезвфмгм байалпу пдйялпщкмгм гвмоу. 
Япкоавзкз нодгправлзкакз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз буйз 
ракме О. Чдйілудв і М. Макаомв16, які акрзвлм мбпрмывайз 
ра жатзцайз рдмоіы роугмвмпнмезвфмгм байалпу пдйялпщкмгм 
сдокдопщкмгм гмпнмгаопрва. Вфдлі жмпдодгеувайзпя ла ж'япуваллі 
влуроіхліт жакмлмкіолмпрди їт могаліжауії взомблзурва, проукруоз 
пнмезвалля, нмбугмвз взомблзфмї гіяйщлмпрі, рмбрм нмвпякгдллмгм 
езрря пдйялпщкмгм гвмоу. Їтля кмлуднуія двмйыуії пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва взоіжляйапя віг ілхзт гйзбзлмы лаукмвм-рдмодрзфлмгм 
алайіжу ра ноагкарзжкмк взплмвків. 

Аврмозрдрлзк йігдомк ра жаплмвлзкмк могаліжауіилм-взомблзфмгм 
ланоякку агоаолзт гмпйігедлщ 1920-т омків був О. Чаялмв. 
Ймгм лаукмвзи кдрмг взжлавав і Л. Козукал, якзи був лднозкзодллзк 
мнмлдлрмк, тмф і ланзпав ндодгкмву гм жбіолзка ноаущ17. 
Віл нігкодпйывав, цм в клзжі лдкає «каокпзпрпщкмгм, рмбрм 
номйдраопщкмгм» нігтмгу гм дкмлмкікз пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, бм вмла 
«жлаимкзрщ фзрафа ж нмгйягакз мглієї ж лдкаокпзпрпщкзт хкій»18. 
Поауі О. Чаялмва, які взтмгзйз гоукмк в 1920-т омкат, прмпувайзпя, 
коік кммндоауії, взкйыфлм номбйдкз двмйыуії пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, аврмо якзт мбпрмывав могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі 
нігвайзлз пдйялпщкмгм «ілгзвігуайщлмгм нігнозєклзурва‖19, рмбрм 
сдокдопрва. Дмпйігеуыфз пмуіайщлу нозомгу пдйялпщкмї кммндоауії, 
О. Чаялмв лажзвав хіпрщ мплмвлзт рзнів пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. 
Вмлз, жа имгм пзпрдкмы кйапзсікауії, лайдеайз гм гвмт дкмлмкіфлзт 
рзнів: «канірайіпрзфлмгм рмваолмгм» і «пікдилм-рмваолмгм»20. Пдохд 
какпзкайщлм взкмозпрмвувайм лаикалу омбмфу пзйу гйя мгдоеалля 
«нігнозєклзущкмгм гмтмгу», а гоугд гіяйм жа оатулмк ноауі фйдлів 
омгзлз. Обзгва рзнз буйз нозварлзкз, айд «пікдилм-рмваолд», 
жа муілкмы вфдлмгм, лд кайм «фзпрмгм гмтмгу», а йзхд ваймвзи, рмку 
цм ноауывайз впі фйдлз гмпнмгаопрва, бдж лаикалмї омбмфмї пзйз21. 
Пмгомк рмрайіраолмгм одезку могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз 



Питання історіографії та джерелознавства 
 

 242 

ланозкілуі 1920-т – ла нмфарку 1930-т омків лагмвгм жакмомжзйм 
взвфдлля нозварлм-нігнозєклзущкмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. 

Тійщкз в 1990-т омкат XX пр. - нмфарку XXI пр. ж'явзйзпя ґоулрмвлі 
кмлмгоасіфлі гмпйігедлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номбйдк омжвзрку 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, нмфайз жапрмпмвуварзпя кмгдолі кдрмгзкз 
іпрмозфлзт гмпйігедлщ, вігбувайзпя ндодрвмодлля у уаозлі кдрмгмймгії 
іпрмоії, цм жагаймк нмжлафзймпя ла номбйдклм-рдмодрзфлзт ноімозрдрат 
лаукмвм-іпрмозфлзт гмпйігедлщ. 

Ммгдола укоаїлпщка іпрмоімгоасія пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку 
пдйа в УСРР 1920-т омків жмпдодгеуєрщпя ла могаліжауіилзт смокат 
нозварлмгм нігнозєклзурва, ном цм пвігфзрщ кмлмгоасія О. Сухка, 
у якіи омжгйягаєрщпя сулкуімлувалля пдйялпщкмгм сдокдопщкмгм 
гмпнмгаопрва, а ракме купраолм-одкіплзфзт номкзпйів ла пдйі, 
нозварлмї рмогівйі22. Позварлмнігнозєклзущка гіяйщліпрщ ла 
сілалпмвмку озлку ндоімгу НЕПу взпвірйдла Ю. Вмймплзкмк23, рмбрм 
іпрмозфлі гмпйігедлля сакрзфлм прмпуырщпя кмкдоуіилм-взомблзфмгм 
езрря вдйзкзт гоун лапдйдлля. Іпрмозкз жгагуырщ пдйял-лднкалів в 
кмлрдкпрі нігнозєклзурва, айд лд омжкозваырщ нмвлмы кіомы їт 
могаліжауіилм-гмпнмгаопщкзт смок. Ґоулрмвлзк іпрмозкм-дкмлмкіфлзк 
гмпйігедлляк пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва є кмлмгоасія В. Кайіліфдлка24, 
кмрози омжгйягає имгм в кмлрдкпрі пікдилм-роугмвмї могаліжауії 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва. Віл пнзоаєрщпя ла рдмодрзфлу 
пнагцзлу нодгправлзків могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз - О. Чаялмва 
ра ілхзт. Взпвірйыыфз пмуіайщлм-дкмлмкіфлі мжлакз сулкуімлувалля 
ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, вфдлзи взжлає іпрмозфлзи 
сакр іплувалля у 1920-т омкат сдокдопщкмгм пдкрмоа, могаліжауіилмы 
смокмы якмгм буйм жакмелд пдйялпщкд гмпнмгаопрвм25. Віл взвфає имгм 
пмуіайщлі нігвайзлз, уфапрщ в кммндоауії, одгуйярзвлзи внйзв гдоеавз, 
роугмвзи байалп, взомблзурвм номгукуії, могалз пдйялпщкмгм 
пакмвоягувалля - гомкагз, рмбрм нозтмгзрщ ла пійщпщку 
ілсоапроукруоу. Іпрмозкз С. Кмолмвдлкм, В. Лажаодлкм26 
жмпдодгеуырщпя ракме ла пмуіайщлм-могаліжауіилзт мплмват 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, айд мбкдеуырщпя козрдоієк «жакмелмпрі», 
рмбрм рдокілмймгієы 1920-т омків. 

Пігпукмвуыфз кмомркзи іпрмоімгоасіфлзи мгйяг лаукмвмї 
йірдоаруоз ж іпрмоії пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт віглмпзл в агоаолмку 
пдкрмоі Укоаїлз 1920-т омків, пйіг взжларз жомпралля кійщкмпрі ноаущ 
ра нмхук лмвзт кдрмгмймгіфлзт нігтмгів, які взоіжляырщпя віг 
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нмндодгліт лагбалщ козрзфлзк алайіжмк. Маймгмпйігедлзк 
жайзхаєрщпя рдмодрзкм-кдрмгмймгіфла бажа взвфдлля пзпрдкз 
нозварлмгм нігнозєклзурва в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу НЕПу, тмфа 
ж‘явзйзпя ндохі омбмрз, номрд цд лдкає праймї наоагзгкз ра 
іпрмоімгоасіфлмї роагзуії. Нд взкйзкає пукліву рйукафдлля пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв як сдокдопщкзт, якд мбгоулрувайз у 1920-т омкат 
В. Кафзлпщкзи і А. Хояцдва, а ракме рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі 
кмейзвмпрі лаукмвмї пнагцзлз рак жвалмї могаліжауіилм-взомблзфмї 
хкмйз, яку нодгправйяйз – О. Чаялмв ра ілхі, їтлі ноауі жапйугмвуырщ 
одрдйщлмгм омжгйягу, нмжаяк вмлз каырщ лд йзхд нозкйаглд, а ракме 
лаукмвм-рдмодрзфлд жлафдлля. 

Фмокауіилм-кйапмвзи нігтіг, таоакрдолзи гйя іпрмозкм-дкмлмкіфлмї 
йірдоаруоз 1920-т омків, лд взрозкує козрзкз, айд сакрзфлзи кардоіай 
ра прарзпрзфлі кдрмгзкз, якзкз кдоувайзпя гмпйіглзкз, каырщ лаукмву 
ваоріпрщ. Факрзфлм вмлз взжлайз іпрмозфлзи сакр сулкуімлувалля 
нозварлмгм пдйялпщкмгм нігнозєклзурва жа гайуждвзк нозлузнмк, 
а ракме взявзйз имгм мплмвлі могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі смокз: 
пдйялпщкд сдокдопщкд гмпнмгаопрвм ж вігнмвіглмы пндуіайіжауієы, 
кмкдоуіилм-рмогівдйщла гіяйщліпрщ пійщпщкмгм лапдйдлля, купраолм-
одкіплзфа, кммндоарзвла. Іпрмозкз лд жвдорайз увагу ла рд, цм уфапрщ 
пдйял в кммндоауії жапвігфувайа смокувалля лмвмгм рзну нозварлм-
кммндоарзвлмгм нігнозєклзурва, рак як пдйялз буйз жаплмвлзкакз 
рмваозпрв, мпмбйзвм пзпрдкз взомблзфм-жбурмвмї кммндоауії, 
яка прмпувайапя рваозллзурва, взомблзурва рдтліфлзт куйщруо. 
Цди апндкр лдгмпрарлщм взпвірйдлзи в іпрмоімгоасії. 
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Резюме 

Ойялзч В. В. Позварлм-нігнозєклзущкзи рзн пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
в УСРР 1920-т омків: рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі ра іпрмоімгоасіфлі мпмбйзвмпрі 
взпвірйдлля номбйдкз. 

Смузайщлм-ъкмлмкзфдпкзд мрлмхдлзя в Укоазлд ндозмга НЭПа бшйз 
з мпраырпя нозмозрдрлшк ланоавйдлздк лауфлм-зпрмозфдпкзт зппйдгмвалзи, 
лафзлая п 1920-т гмгмв, нмпкмйщку кодпрщялпкмд тмжяипрвм, кмрмомд лажшвайз 
рмгга кдйкмрмваолшк, бшйм мплмвлшк номзжвмгзрдйдк пдйщпкмтмжяипрвдллми 
номгукузз з пшощя, рм дпрщ пмжгавайм кардозайщлуы бажу гйя 
сулкузмлзомвалзя мбцдпрва, а п гоугми прмомлш нодгправйяйм улзкайщлши 
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пмузук. Ипрмозкм-ъкмлмкзфдпкая лаука зкддр бмйщхми ояг роугмв, мпмбдллм в 
1920-т гмгат, нмпвяцдллшт оажлшк мроапйяк могалзжаузмллм-
номзжвмгпрвдллми гдярдйщлмпрз кодпрщялпкмгм гвмоа, кмрмоши бшй пубчдкрмк 
пмузайщлм-ноавмвшт мрлмхдлзи, а ракед мбчдкрмк вйзялзя гмпугаопрвдллшт 
могалмв вйапрз. 
 
 
 

Олянич Л. В.  

НІМЕЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
В УКРАЇНІ 1920-30-х рр.: ОГЛЯД ПРАЦЬ “МАРБУРЗЬКОЇ ШКОЛИ” 

Акруайьліпрь мбоалмгм лакз іпрмозфлмгм гмпйігедлля жукмвйдла 
лдмбтігліпры ужагайщлдлля іпрмоімгоасіфлзт гедодй ж іпрмоії 
нмгмйалля гзряфмї бджнозруйщлмпрі в Укоаїлі, нмжаяк іплує лаукмва 
йірдоаруоа, аврмоакз якмї є вірфзжлялі ра жаоубіелі гмпйіглзкз, айд 
мбкайщ алайірзфлзт іпрмоімгоасіфлзт ноаущ, нозпвяфдлзт алайіжу 
гмпяглдлщ фз номгайзл жатіглзт уфдлзт. Об'єкрмк галмгм гмпйігедлля 
є мпмбйзвмпрі іпрмоімгоасіфлмгм номудпу, а нодгкдрмк – іпрмоія 
взлзклдлля „каобуожщкмї хкмйз‖, омйщ ра кіпуд її нодгправлзків 
у взпвірйдллі пмуіайщлзт номбйдк гзряфмї бджнозруйщлмпрі 
в УСРР 20-30-т оо., рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі мплмвз ра номбйдклм-
рдкарзфлі ноімозрдрз лікдущкзт гмпйіглзків.  

Тдокіл „каобуожщка хкмйа‖ прмпуєрщпя іпрмозкм-ндгагмгіфлзт 
гмпйігедлщ лікдущкзт уфдлзт, які лд кайз бажмвмї іпрмозфлмї мпвірз, 
айд жаплувайз лаукмвзи ланоякмк взвфдлля іпрмоії пралмвйдлля 
ра сулкуімлувалля в Укоаїлі 20-30-т оо. пзпрдкз пмуіайщлм-
номсійакрзфлзт упралмв гйя бджнозруйщлзт гірди ра лднмвлмйірліт 
ноавмнмоухлзків — роугмвзт кмймліи, гзряфзт бугзлків, 
одсмокармоіи, а ракме взпвірйдлля могаліжауіилм-ндгагмгіфлмгм гмпвігу 
омбмрз укоаїлпщкзт ндгагмгів -Г. Г. Вацдлка, А. С. Макаодлка. Аврмока 
пвігмка рмгм, цм нмлярря ―лаукмва хкмйа‖ є жлафлм хзохзк 
і гйзбхзк, ліе взжлафдлля ―каобуожщка хкмйа‖. Пдохд мжлафає 
лаявліпрщ йігдоа, бажмвмї кмлуднуії взпвірйдлля нмгіи ра явзц, 
таоакрдолзт рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзт нозимків, ланоякків 
гмпйігедлщ, нмпйігмвлзків рмцм. Взкмозпрмвуыфз смокуйывалля 
―каобуожщка хкмйа‖, аврмо ноаглуйа нозвдолурз увагу гм пакмбурлщмгм 
і каймгмпйігедлмгм лаукмвмгм ланоякку іпрмозкм-ндгагмгіфлзт пругіи в 
Нікдффзлі, взрмкз якзт пягаырщ пдодгзлз 50-т оо. Сакд рмгі буйм 




