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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Серед  пріоритетних  напрямів  подальшого  розвитку
економіки України є забезпечення ефективного функціонування її аграрного сектору,
адже сільське господарство сьогодні є однією з найважливіших галузей вітчизняної
економіки.  Воно  забезпечує  половину  доходів  державного  бюджету  та  третину
загальної вартості експорту. В силу такого вкрай важливого значення вітчизняного
сільського господарства сучасні дослідники поглиблено вивчають історичний досвід,
щоб враховувати його для забезпечення подальшого поступу у справі підвищення
продуктивності виробничої галузі села та розв’язування на цій плідній основі цілої
низки  важливих  соціально-економічних  проблем.  У  площині  особливої
зацікавленості сучасних українських дослідників перебуває період упровадження та
функціонування  нової  економічної  політики  (непу).  Такий  підвищений  інтерес
безпосередньо  пов'язаний  із  тим,  що  в  часи  непу  сільське  господарство  як
економічна  галузь  займало  на  теренах  України  домінуюче  становище.  В  цьому
контексті особливу увагу науковців привертає процес функціонування такої форми
ефективної  фінансово-економічної  самоорганізації  селянських  господарств,  як
сільськогосподарська кооперація. 

Вивчення  всіх  сфер  діяльності  української  сільськогосподарської
кооперативної системи 1920-х років є і на сьогодні актуальним вже тому, що вона за
досить  короткий  термін  наочно  продемонструвала  вміння  налагодити  ефективне
функціонування  всіх  галузей  сільського  господарства  України,  у  доволі
несприятливих  умовах  швидко  пройшовши  шлях  від  нижчих  форм  (збуту  й
постачання)  до вищих спеціалізованих та  фінансово-кредитних (виробничих),  що
дає підстави стверджувати, що це була динамічна суспільно-економічна модель, в
основі  якої  лежав  ефективний  механізм  інтенсивного  економічного  розвитку
сільського господарства.

Досвід організаційної  розбудови та фінансової  діяльності  кредитної  мережі,
яка  стала  стрижнем  сільськогосподарської  кооперативної  системи  доби  непу,  є
унікальним,  тому  що  організація  системи  збалансованих  фінансово-грошових
відносин  між  кооперацією,  державою  і  селянином  надала  останньому  широкі
можливості  для  прояву  його  індивідуальної  господарської  самостійності  та
економічної ініціативи.

Її  унікальність  зумовлена  також  і  тим,  що  українська  сільськогосподарська
кооперація  доби  непу  змогла  сформувати  і  структурувати  великотоварне
виробництво, не руйнуючи при цьому індивідуального селянського господарства, а
відтак  і  споконвічної  самобутності  освяченої  віками  ментальності  українського
селянина-хлібороба – господаря власної землі, власного двору, власної долі.

В  цілому  актуальність  даної  роботи  зумовлена  тією  зацікавленістю,  яку
дослідники  проявляють  до  вивчення  всіх  організаційних  форм  та  особливостей
функціонування  вітчизняної  кооперативної  системи  1920-х  років,  необхідністю
дослідження  саме  вітчизняного  історичного  надбання,  яке  мало  значний  творчий
потенціал, на жаль, у часи терористичної суцільної колективізації майже повністю
брутально знищений, оскільки глибоко демократичні засади діяльності української
сільськогосподарської  кооперації  абсолютно  не  відповідали  брутальним



ідеологічним лещатам тоталітарного ладу, який не те що не передбачав економічної
свободи індивідуального господаря, а, навпаки, жорстоко її нищив.

Виходячи з цього всебічне, об’єктивне вивчення власного історичного досвіду
дасть  можливість  подальшої  розбудови  вітчизняного  сільського  господарства,
створення  більш  ефективного,  конкурентоздатного  механізму  функціонування
сільськогосподарського виробництва в сучасному світовому економічному просторі
на  основі  надання  саме  селянину-виробнику  більш  широких  можливостей  для
прояву господарської ініціативи самостійності творчого підприємництва.

Зв’язок роботи з  науковими програмами,  планами,  темами. Дисертацію
виконано  згідно  з  науковою  проблематикою кафедри  історії  та  культури  України
ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені
Григорія Сковороди» «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні XIX – початку
XXI століття» (номер державної реєстрації 0112U005220).

Мета дослідження полягає в комплексному узагальнюючому аналізі механізму
впровадження  і  реалізації  основних  аспектів  фінансової  діяльності
сільськогосподарської  кооперації  доби  непу  та  їх  впливу  на  підвищення
продуктивності і товарності селянських господарств. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких
завдань:

–  з’ясувати  стан  висвітлення  в  науковій  літературі  обраної  теми,
проаналізувати рівень та повноту джерельної бази; 

–  дати  оцінку значення  сільськогосподарської  кредитної  кооперації  для
інтенсифікації виробництва та підвищення прибутковості селянських господарств у
період непу;

–  охарактеризувати  соціальні  групи,  які  були  активними  учасниками
сільськогосподарської кредитної кооперації періоду непу, з’ясувати їх роль в
даному процесі;

–  виявити  найбільш  ефективні  форми  і  методи  господарської  діяльності
кооперативної системи;

– показати роль сільськогосподарської  кооперації  у  забезпеченні  селянських
господарств основними засобами виробництва;

– дати оцінку організаційно-фінансової підтримки агрокультурних заходів, які
здійснювала  сільськогосподарська  кооперація;  з’ясувати  їх  роль  в  економічному
піднесенні селянських господарств доби непу.

Об’єктом дослідження  є сільськогосподарська кооперація  Української  СРР в
добу непу (1921–1929 рр.).

Предметом  дослідження  є  основні  аспекти  фінансової  діяльності
сільськогосподарської кооперації Української СРР в умовах непу (1921–1929 рр.).

Хронологічні межі дисертації охоплюють 1921–1929 роки – період непу, коли
в  Українській  СРР  існували  самодіяльні  кооперативні  організації  українського
селянства.  Нижня хронологічна межа (1921 р.) пов’язана з запровадженням непу, а
верхня (1929 р.) – зі згортанням непу, і, відповідно, ліквідацією кооперативних форм
господарювання у зв’язку з початком суцільної колективізації.

Територіальні  межі  дослідження  стосуються  території  Української  СРР  в
політико-адміністративних межах 20-х років ХХ століття.



Методи дослідження.  Теоретико-методологічні засади дисертації ґрунтуються
на загальнонаукових принципах історичного дослідження. Основоположне значення
мають  принципи  історизму,  об’єктивності,  системності,  всебічності,  наступності,
науковості,  які  дали  можливість  розкрити  характер  та  сутність  організаційно-
господарської  та  фінансово-кредитної  роботи  кооперації.  Під  час  виконання
дослідження  застосовувалися  загальнонаукові  (структурно-функціональний,
наукового аналізу та синтезу, конкретно-пошуковий), власне історичні (порівняльно-
історичний, проблемно-хронологічний) методи.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
вперше:
– досліджено  значний  масив  наукової  літератури,  що  дало  можливість

систематизувати  в  єдине  ціле  сукупність  історичних  праць,  у  яких  відображено
погляди на основні аспекти кооперативного руху в українському селі 1920-х років;

– предметом системного і структурного аналізу на основі як опублікованих, так
і вперше введених у науковий обіг матеріалів та документів, на дисертаційному рівні
стала фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації доби непу як головної
організаційно-економічної системи українського села 1920-х років;

уточнено:
–  важливість  комплексного  підходу  до  аналізу  суспільно-політичних  та

господарсько-економічних  чинників  функціонування  сільськогосподарської
кооперативної системи непівського періоду;

–  необхідність  виваженої  оцінки  організаційних  та  фінансово-економічних
ініціатив структурних ланок сільськогосподарської кооперації, які сприяли розвитку
сільськогосподарського  виробництва,  покращенню  добробуту  українського
селянства;

дістало подальшого розвитку:
–  твердження  відносно  того,  що  кредитна  сільськогосподарська  кооперація

була загальним економічно-організаційним центром господарської  роботи на селі,
яка продемонструвала високі економічні показники та значні потенційні можливості
для подальшого зростання продуктивності селянських господарств;

–  узагальнення  відносно  важливості  впливу  системи  сільськогосподарської
кооперації  на  процеси  виробничого  розвитку  сільського  господарства  внаслідок
проведення фінансових, збуто-постачальницьких та виробничих операцій в рамках
кооперативних структур.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що напрацьовані
теоретичні  положення,  висновки  й  узагальнення,  які  містяться  в  роботі,  суттєво
розширюють сучасні знання з історії кооперативного руху в роки непу. Результати
дослідження можуть бути використані для написання комплексних праць з історії
України  та  історії  українського  селянства,  при  підготовці  спеціальних  лекційних
курсів з аграрної історії, а також можуть бути корисними при розробці конкретних
проблем  реформування  соціально-економічних  відносин  в  аграрному  секторі
національного господарства України.

Особистий внесок здобувача. Обґрунтовано мету і завдання дослідження, його
джерелознавчі  та  методологічні  засади.  Проведено  аналіз  фінансової  діяльності
сільськогосподарської  кооперації  в  умовах  соціально-економічних  трансформацій
доби непу, виокремлено її основні аспекти.



Викладені в дисертації наукові результати, що виносяться на захист, отримані
автором  особисто.  Наукові  статті  автора  у  фахових  виданнях,  які  відображають
основні наукові результати дисертації, є одноосібними.

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  та  висновки
дисертаційної  роботи  обговорювались  на  засіданні  кафедри  історії  та  культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені  Григорія  Сковороди».  Окремі  положення  дисертації  були  апробовані  у
доповідях  і  повідомленнях  на  П’ятій  історико-краєзнавчій  конференції
“Чигиринщина в історії  України”,  присвяченій  500-річчю заснування м. Чигирина
(с. Суботів Черкаської області,  27 квітня 2012 р.); Першій регіональній  історико-
краєзнавчій конференції “Персоналістичний вимір історії Черкащини” (м. Черкаси,
12 березня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні наукові
дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього” (м. Львів, 23–24
березня  2018 р.);  Третій  Всеукраїнській  науковій  конференції  «Україна  в
гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 30–31 березня 2018 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Роль суспільних наук у забезпеченні
стабільності  розвитку  глобальних  світових  процесів  у  ХХІ ст.»  (м. Київ,  06  –  07
квітня  2018 р.);  Шостій  міжрегіональній  історико-краєзнавчій  конференції
„Чигиринщина  в  історії  України”  (м. Чигирин,  23  квітня  2018 р.);  Міжнародній
науково-практичній  конференції  “Суспільні  науки:  історія,  сучасний  стан  та
перспективи  досліджень”  (м. Львів,  06–07  липня  2018 р.);  Міжнародній  науково-
практичній  конференції  “Актуальні  питання  суспільних  наук:  наукові  дискусії”
(м. Київ, 17–18 серпня 2018 р.).

Публікації.  За  матеріалами  дослідження  автором  опубліковано  13  наукових
праць, із яких: 6 статей – у наукових фахових виданнях (3 публікації опубліковано у
виданнях,  які  включені  до  міжнародних  наукометричних  баз),  7  публікацій
апробаційного  характеру.  Загальний  обсяг  публікацій  становить  5,8  друкованих
аркушів.

Структура і  обсяг  дисертації  обумовлені  метою і  завданнями  дослідження.
Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та
літератури  (370  позицій),  7  додатків. Повний  обсяг  дисертації  становить  244
сторінки, з них основного тексту – 198 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі обґрунтовано  вибір  теми  дисертації,  її  актуальність,  визначено

об’єкт, предмет, мету і завдання, хронологічні та територіальні межі, сформульовано
наукову новизну результатів, розкрито теоретичне і практичне значення дисертації,
наведено дані про апробацію результатів наукового дослідження. 

У  першому  розділі «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження», який складається із трьох підрозділів, проаналізовано основні етапи
розвитку  наукової  думки  з  теми  дослідження,  джерельну  базу,  використану  для
написання дисертації, обґрунтовано методологічні засади. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового вивчення проблеми»  узагальнено результати
аналізу  наукових  пошуків  дослідників  з  обраної  нами  проблематики,  що  надало
змогу  з’ясувати стан вивчення кооперативного руху в вітчизняному історіописанні.
Проаналізувавши літературу, констатуємо, що історіографічні здобутки дослідників



теми,  що  є  об’єктом  нашого  дослідження,  можна  поділити  на  кілька  періодів:
1) безпосередньо  1920-ті  роки,  час  становлення,  розквіту  і  згортання  кооперації,
2) радянська історіографія, 3) сучасна вітчизняна історіографія. 

Що  стосується  першого  періоду,  то  його  важливість  пояснюється  тим,  що
переважна більшість праць цього часу написана безпосередніми учасниками подій,
серед  яких  були  як  вчені,  так  і  фундатори  кооперативного  руху.  Важливими для
дослідження  стали  ґрунтовні  праці  І. Батюка1,  П. Височанського2,  А. Дідусенка3,
О. Макаровського4,  Т. Німчинова5,  І. Подольського6,  в  яких  проаналізовано
організаційно-господарські й фінансові аспекти діяльності кооперативної системи.

Ці  наукові  розвідки  є  цінними,  проблемними,  їх  основою  є  фактологічний
матеріал.  Загалом  оцінюючи  історіографію  1920-х  років,  зазначимо,  що  вона
характеризувалась  актуальністю  питань,  які  вивчались  у  наукових  працях,
достовірністю даних, оперативністю розкриття соціальних процесів. Серед недоліків
можемо  зауважити  хронологічну  обмеженість  спостережень  за  певними  кроками
діяльності кооперації, що й призводило іноді до необґрунтованих висновків. 

Працям  радянського  періоду притаманний  вплив  ідеологічних  догм
сумнозвісного  «короткого  курсу»  ВКП(б).  Роботи  носили  в  основному  історико-
партійний чи економічний характер, але все ж це були дієві спроби осмислити події
в  українському  селі  доколгоспного  періоду.  Серед  дослідників  варто  виокремити
М. Гетьман-Кравченка7,  В. Данілова8,  В. Голікова9,  Р. Ляха10.  Економічними
аспектами  господарської  діяльності  кооперації  займались  О. Бабій11,
П. Денисовець12.  Наукова цінність праць зазначених авторів визначається тим, що
попри їх відчутно виражену ідеологічну спрямованість, все ж вони містили значний
фактологічний матеріал, який давав можливість отримати уявлення про суспільно-
політичні  та  соціально-економічні  процеси  в  українському  селі  протягом  1920-х
років.

Третій,  сучасний,  період  історіографії  пов’язаний  із  проголошенням
незалежності України у 1991 р. Заповнення нових тематичних ніш стало можливим в
зв’язку з насиченням інформаційного наукового простору раніше забороненими для

1 Батюк І. Сільськогосподарська кооперація на Україні. Харків: Книгоспілка, 1925. 136 с.
2 Височанський П. Кооперативний кредит. Харків: Книгоспілка, 1929. 407 с.
3 Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні  (1923–1928 рр.).  Харків:  Радянський
селянин, 1929. 122 с.
4 Макаровський  О.  Організація  і  практика  сільськогосподарського  кредитного  товариства.  Харків:
Книгоспілка, 1929. 280 с. 
5 Німчинов Т. Аналіз роботи сільськогосподарського кредитового товариства. Харків: Книгоспілка, 1927.
148 с.
6 Подольський І. М. Сільськогосподарський кредит. Харків: Держ. вид-во України, 1928. 313 с. 
7 Гетьман-Кравченко М. О. Боротьба комуністичної партії за створення сільськогосподарської кооперації на
Україні і розгортання її діяльності в 1921–1924 рр. Наукові знання Луцького педінституту. Луцьк, 1956. Т. V,
вип. 3. С. 3–20.
8 Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. Москва: Наука,
1977. 319 с.
9 Голиков  В.  Важный  этап  развития  сельскохозяйственной  кооперации  в  СССР  (1921–1929).  Москва:
Позитиздат, 1963. 199 с.
10 Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917–1923). Київ: Вища школа, 1975. 117 с.
11 Бабій  О. О.  Сільськогосподарська  кооперація  України  –  одна  з  передумов  масової  колективізації
сільського господарства. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Київ, 1959. Вип. ІІ. С. 28–41.
12 Денисовець П. М. Диференціація селянства України в умовах непу та її вплив на виробниче кооперування
села (1921–1929 рр. ). Український історичний журнал. 1968. № 1. С. 57–67.



загального  користування  архівними  матеріалами  та  документами,  формуванням
нових  концептуальних  підходів  та  збагаченням  методологічного  інструментарію
вивчення  суспільно-історичних  процесів.  Вітчизняна  історична  наука  доби
незалежності  значно  збагатила  тематичне  коло  досліджень,  пов’язаних  із
життєдіяльністю  доколгоспного  українського  села.  Історіографічний  доробок
сучасних дослідників умовно виокремлено в три групи:

Перша група праць має узагальнюючий фундаментальний характер. До неї ми
віднесли  науковий  доробок  дослідників,  які  з  погляду  нових  концептуальних
підходів  дають  оцінку  загальної,  цілісної  картини  життя  українського  села  від
давнини до сучасності.13.

Друга група праць – це творчі здобутки істориків-аграрників у площині аналізу
різних сторін господарського життя селянства, пов’язаних із впровадженням нової
економічної  політики  (1921–1929 рр.). Серед  ґрунтовних  досліджень,  предметом
наукового  вивчення  в  яких  є  життєдіяльність  українського  суспільства  20-х  рр.
ХХ ст., провідні позиції займають наукові студії, присвячені з’ясуванню суті нової
економічної політики, вивчення якої в попередні історичні періоди або перебувало
поза фокусом наукового пошуку, або відображалось упереджено і заідеологізовано.
Спектр  наукових проблем,  пов’язаних з  історією непівського села,  відображено в
наукових доробках С. Кульчицького14, В. Калініченка15, Г. Капустян16, О. Ганжі17.

Третя група – це праці дослідників, у фокусі наукової уваги яких перебуває саме
аналіз  чинників,  процесів  і  явищ,  які  стосуються  організаційно-господарських,
соціально-економічних  основ  діяльності  всіх  структурних  ланок
сільськогосподарської кооперації.

Серед істориків-аграрників, які на початку 90-х рр. ХХ ст. почали студіювати
проблематику  кооперативного  руху  1920-х  років,  провідні  позиції  належать
А. Морозову 18, у фокусі наукової уваги якого перебувають питання, пов’язані з усіма

13 Історія українського селянства: Нариси: в 2 т. / О. Андрощук, В. Баран, О. Веселова та ін. В. Смолій (відп.
ред.); НАН України, Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2006. Т.2. 652 с.; Коріненко П. С. Історія
українського  селянства:  навч.-метод.  посіб.  Тернопіль,  2014.  296  с.;  Сургай  Г. І.  Сільське  господарство
України: уроки минулого і сучасний аграрний курс. Київ: Либідь, 1991. 179 с. 
14 Кульчицький  С. В.  УСРР  в  добу  нової  економічної  політики  (1921–1928  рр.):  Спроба  побудови
концептуальних засад реальної історії (Серія «Історичні зошити»). Київ: Ін-т історії України НАН України,
1995.  204 с.;  Кульчицький  С.  Комунізм  в  Україні:  перше десятиріччя  (1919–1928).  Київ:  Основи,  1996.
396 с.; Кульчицький С. В. Непівська концепція „кооперативного соціалізму”. Сутність і особливості нової
економічної політики в українському селі (1921–1928 рр.) / Відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ, 2000. 223 с.
С. 85–114. 
15 Калініченко  В. В.  Селянське  господарство  України  в  період  непу.  Історико-економічне  дослідження.
Харків: Основа, 1997. 400 с.
16 Капустян Г. Т. Дві «правди» або українське село в двадцяті роки двадцятого століття. Кременчук, 2003.
324 с. 
17 Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917–1927 рр.). Київ, 2000.
208 с.
18 Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу. Черкаси: НДІТЕХІМ, 1993.
275 с.; Морозов А. Г. Кредитна сільськогосподарська кооперація в Україні 1921–1929 рр.: автореф. дис. … д-
ра  іст.  наук.  Київ,  1994.  40  с.;  Морозов  А. Г.  Відбудова  сільського  господарства.  Історія  українського
селянства.  Нариси:  У  2-х  т.  К.,  2006.  Т.  2.  С.26–44; Морозов  А.Г.  Діяльність  спеціалізованої
сільськогосподарської кооперації на Україні (1923–1928 рр.).  Український історичний журнал. 1989. № 8.
С. 76–87;  Морозов  А. Г.  Значення  системи  сільськогосподарського  кредиту  для  підвищення  товарності
селянських господарств України у 1920-х рр. Уманська старовина. 2016. №2. С. 29–34.



формами і методами роботи української кредитної сільськогосподарської кооперації
у 1921–1929 рр. 

Вагомий  науковий  інтерес  у  контексті  теми  нашого  дослідження  становлять
праці  В. Марочка19 Автор  приділяє  значну  увагу  з’ясуванню  малодосліджених
проблем  кооперативного  руху,  зокрема  його  історичного  аспекту,  дає  оцінку
формуванню  організаційно-функціональної  системи  сільськогосподарських
кооперативних  товариств.  Змістовністю  та  цілісністю  відображення  історії
сільськогосподарської  кооперації  періоду  непу  характеризується  монографія
В. Бутенка  та К. Філіпова «Кооперація, селянин, держава», в якій основний акцент
робиться на тому, що кооперативна система була формою соціально-господарської
самоорганізації  селянських  господарств,  націленою  на  збереження  селянина-
господаря-виробника як повноправного учасника ринкових відносин20.

Для  повноти  історіографічного  аналізу  діяльності  сільськогосподарської
кооперації в роки непу варто також звернути увагу на наукові розвідки, присвячені
вивченню окремих її  аспектів.  Науковий інтерес  викликають напрацювання в цій
площині  С. Биченка21,  який  зосередив  дослідницьку  увагу  на  основних  напрямах
діяльності спеціальної сільськогосподарської кооперації з підвищення товарності та
прибутковості  селянських  господарств.  Предметом  досліджень  О. Дулгерової22 є
особливості  культурно-освітньої  діяльності  кооперативних  організацій  із
підвищення продуктивності  селянських господарств України у період непу. Також
дослідники  звертали  увагу  на  участь  у  кооперативному  русі  різних  соціально-
економічних  груп  українського  селянства.  Особлива  увага  приділялась  заможним
верствам українського села, місце яких в системі побудови суспільно-економічних
відносин на селі трактувалось у попередні періоди історії України лише негативно.
В сучасному історичному просторі важливими і науково обґрунтованими працями в
цьому контексті  є  розвідки  В. Лазуренка 23.  Соціально-економічний  аспект  участі

19 Марочко В. І. Сільськогосподарська кооперація в роки непу: особливості становлення та функціонування.
Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921–1928 рр.)  / Відп. ред. С. В.
Кульчицький.  Київ,  2000.  223  с.  С.  115–141;  Марочко  В. І.  Українська  селянська  кооперація:  історико-
теоретичний аспект (1861–1929 рр.). Київ, 1995. 224 с.
20 Бутенко  В. І.,  Філіпов  К. В.  Кооперація,  селянин,  держава.  Історія  сільськогосподарської  кооперації
українського села періоду непу. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 216 с.
21 Биченко С. М. Внесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту селянства України (1921–
1929 рр.): дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01. Черкаси, 2010. 255 с.; Биченко С. М. Продукція української
сільськогосподарської  кооперації  на  зовнішніх  ринках  (1921–1929 рр.).  Гуржіївські  історичні  читання.
Черкаси,  2007.  С.  418–423;  Биченко  С.М. Соціально-економічні  передумови розвитку  переробної  галузі
сільського господарства України у період непу. Гуржіївські історичні читання. Черкаси, 2006. С. 166–175.
22 Дулгерова  О. М.  Культурно-освітня  діяльність  сільськогосподарської  кооперації  України  у  добу  непу
автореф.  дис.  …  канд.  іст.  наук:  спец. 07.00.01. Черкаси,  2006.  24 с.;  Дулгерова  О. М.  Діяльність
сільськогосподарської кооперації з розвитку насінництва.  Український селянин. 2010. Вип. 12. С. 208–211;
Дулгерова О. М. Роль культурно-освітньої роботи кооперації у піднесенні агрономічних знань селянства в
період непу. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. Вип. 80. Черкаси, 2006. С. 94–99.
23 Лазуренко В. М. Становлення та розвиток селянських фермерських господарств в Україні:  соціально-
економічний аспект (1921–1929 рр.): дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2012.
542 c.;  Лазуренко В. М.,  Паскаленко В. Є. Український фермер в добу НЕПу.  Черкаси: Вертикаль,  2011.
346 с.; Лазуренко В. М. Вплив заможного селянства України на діяльність сільськогосподарської кооперації
у  доколгоспний  період  (1921–1929 рр.).  Національний  університет  “Києво-Могилянська  Академія”.
Миколаївська  філія: Наукові  праці. Т.  8.  Історичні  науки.  Миколаїв,  2000.  С. 104–107;  Лазуренко В. М.
Дискусії про визначення об'єктивних параметрів заможного селянського господарства України в добу непу.
Історія України: Маловідомі імена,  події,  факти.  Вип. 14.  Київ:  Інститут історії  України НАН України,
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заможного  селянства  в  сільськогосподарській  кооперації  1921–1929 рр.  з’ясовував
В. Паскаленко24.

Комплексна та системна характеристика надбань вітчизняної історіографії щодо
історії  сільськогосподарської  кооперації,  аналіз  традицій  історіописання,
притаманних  дослідникам  різних  історичних  періодів,  також  стали  предметом
наукового пошуку І. Кивгили, Г. Коцура, О. Пирога, Л. Шаповал 25. 

Різним  аспектам  проблематики  кооперативного  руху  в  Україні  в  добу  нової
економічної  політики  1920-х  років  присвячені  дисертаційні  роботи  К. Філіпова,
В. Гольця, І. Прокопенко, Л. Скотнікової26.

Таким чином, усе зазначене вище дає підстави зробити висновок стосовно того,
що історіографічна база щодо висвітлення питань, пов’язаних із багатопрофільністю
діяльності  сільськогосподарської  кооперації  в  роки  непу,  є  цілком  достатньою,
характеризується  адекватністю,  якісними  змінами  в  концепціях  наукових
обґрунтувань  механізму  впливу  сільськогосподарської  кооперації  на  всі  сторони
життя непівського села. Разом з тим зауважимо, що комплексна оцінка фінансової
діяльності  сільськогосподарської  кооперації  1920-х  років  в  Україні  ще  не  стала
предметом спеціального узагальнюючого дослідження.

У підрозділі  1.2 «Джерельна  база» за  типологічними  ознаками  джерельна
база дослідження репрезентована чотирма групами джерел. 

Перша група  –  документи  та  матеріали  структурних  ланок  системи
сільськогосподарської кооперації (друковані та архівні), які включають щорічні звіти
Українського  сільськогосподарського  банку,  звіти  про  діяльність  Всеукраїнської
спілки  сільськогосподарської  кооперації  «Сільський  господар»,  спеціалізованих
кооперативних  товариств.  Сюди  ж  ми  відносимо  постанови  Всеукраїнської
організаційно-інструкторської  наради  сільськогосподарської  кооперації,  постанови
нарад та з’їздів спеціалізованих кооперативних систем тощо. 

Друга група  –  збірники  документів  партійних  та  державних  установ  і
організацій,  які  містять  інформацію  про  політику  радянської  влади  щодо  місця

24 Паскаленко  В. Є.  Вплив  заможного  селянства  на  господарське  життя  та  економічний  розвиток
універсальної,  кредитної  сільськогосподарської  кооперації.  Черкаси:  Ант,  2005.  48  с.;  Паскаленко  В.  Є.
Заможне селянство в сільськогосподарській кооперації України (1921 – 1929 рр.):  соціально-економічний
аспект: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01. Черкаси, 2006. 20 с.; Паскаленко В. Є. Заможний
селянин в добу НЕПу: комуністична доктрина та економічні реалії. Український селянин. 2004. № 8. С. 257–
259.
25 Кивгила  І. Г. Відображення  організаційного  становлення  системи  сільськогосподарського  кредиту  у
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2016. Число 25, Вип. 9. С. 107–117; Коцур Г., Пиріг О. Стан наукової розробки та періодизація історіографії
непу в Україні.  Наукові  записки з історії  України.  Переяслав-Хмельницький, 2000. Вип. 11.  С. 121–139;
Шаповал Л. І. Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики. Дис. … канд. іст.
наук: спец. 07.00.06. Полтава, 2006. 194 с.
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іст.  наук:  спец.  07.00.01.  Харків,  1999.  20  с.;  Голець В. В.  Кооперативний рух Північного  Лівобережжя
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Київ, 2000. 19 с. 
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сільськогосподарської кооперації в розбудові аграрного сектору економіки. До цієї
групи  ми  відносимо  збірники  партійних  та  урядових  постанов  про
сільськогосподарську  кооперацію,  резолюції,  постанови,  обіжники,  накази,
інструкції  та  розпорядження  НКЗС,  положення  і  постанови  вищих  партійних  та
державних  установ  і  організацій.  Матеріали  та  документи  цієї  групи  джерел
відзначаються  повнотою  відображення  суспільно-політичних  та  соціально-
економічних процесів, у середовищі яких відбувалося організаційне, господарське та
фінансове становлення кооперативної системи 1920-х років.

Третя група  –  періодичні  видання  1920-х  років.  Найбільш  повно  та
інформаційно насичено проблематика нашого дослідження відображена на сторінках
офіційного  часопису  сільськогосподарської  кооперації  «Сільський  господар»  (з
1927 р. – «Коопероване село», з 1928 р. – «Кооперована громада»). Корисним для
автора стало вивчення змісту періодичних видань суспільно-політичного характеру
«Комуніст», «Український економіст», «Вісті ВУЦВК». Змістовними та важливими
для  дослідження  стали  матеріали,  розміщені  на  шпальтах  часописів  та  газет
сільськогосподарського,  кооперативного  характеру  («Український  агроном»,
«Радянський селянин», «Радянське село», «Земельник», «Селянське життя» тощо). 

Четверта група  –  статистичні  збірники,  які  містять  суттєві  цифрові  дані,
необхідні  для  повного  і  точного  висвітлення  діяльності  сільськогосподарської
кооперації  України.  Серед  них  заслуговують  на  увагу  статистичні  щорічники  та
довідники «Кооперація  на  Україні:  Статистика  України»,  «Збірник  статистично-
економічних  відомостей  про  сільське  господарство  України»  тощо.  Зазначені
збірники  містять  значний  масив  статистичної  інформації,  який  дає  змогу
проаналізувати  як  загальний  стан  і  тенденції  розвитку  сільського  господарства
загалом, так і динаміку розвитку системи сільськогосподарської кооперації зокрема.

Отже,  джерельна  база  з  обраної  нами  для  вивчення  теми  є  достатньо
репрезентативною,  достовірною  і  дає  змогу  реалізувати  поставлену  мету  та
вирішити дослідницькі завдання.

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічна база дослідження»  обґрунтовано
методологічні засади наукового пошуку. Складовою теоретико-методологічної бази
дослідження стали такі основні загальнонаукові принципи: історизму, об’єктивності,
системності,  неухильне  дотримання  основних  засад  яких  дало  можливість
відтворити  комплексну  і  цілісну  картину  фінансової  діяльності
сільськогосподарської кооперації в добу непу як ефективного механізму підвищення
продуктивності  сільського  господарства.  Окрім  того,  важливим  інструментарієм
дослідження стало застосування принципів всебічності, наступності, науковості.

Серед  наукових  методів  дослідження  виокремимо  наступні:  порівняльно-
історичний,  проблемно-хронологічний,  структурно-функціональний,  метод
наукового  аналізу  та  синтезу,  конкретно-пошуковий  метод.  Комплексне
використання як зазначених принципів наукового пізнання, так і наукових методів
дослідження  сприяло  чіткому  науковому  відтворенню  сутності  й  характеру
багатогранної  і  динамічної  діяльності  кооперативної  системи в  українському селі
періоду  непу,  дало  можливість  отримати  логічно  обґрунтовані  та  достовірні
судження й висновки.

У  другому  розділі «Сільськогосподарська  кооперація  в  роки  непу:
суспільно-політичні  та  господарсько-економічні  чинники  функціонування»



з’ясовано значення сільськогосподарської кредитної кооперації для інтенсифікації та
підвищення прибутковості селянських господарств в період непу.

У  підрозділі  2.1 «Кредитна  кооперація:  виникнення  та  закономірності
розвитку і  функціонування» простежено створення  системи сільськогосподарської
кооперації як форми господарської самоорганізації дрібних товаровиробників, тобто
селянських  господарств.  В  її  основі  лежав  принцип  добровільності,  а  основною
метою  було  задоволення  економічних  інтересів  і  соціальних  потреб  селянських
господарств. Акцент робився на тому, що система сільськогосподарської кооперації
не руйнуватиме індивідуальне селянське господарство і формуватиме в сільському
господарстві на кооперативних засадах велике виробництво, з усіма його перевагами
над дрібним. Сільськогосподарське  кредитне товариство стало основною формою
сільськогосподарської  кооперації.  Його  завдання  були  чітко  окреслені  в  сфері
задоволення  потреб  селянського  господарства.  Окрім  того,  система  кредитної
кооперації організовувала постачання всього необхідного для виробничих процесів у
селянських господарствах і збувала продукти цієї діяльності.

Серед  пріоритетних  напрямів  діяльності  сільськогосподарської  кредитної
кооперації  першочерговою  була  мобілізація  вільних  грошових  ресурсів,
спрямування  їх  на  вирішення  важливих  виробничих  завдань  і,  як  результат,  –
підвищення товарності селянських господарств.

Ефективна  робота  сільськогосподарської  кредитної  кооперації  давала  свої
результати.  За  перші  роки  її  діяльності  (за  підсумками  на  1927 р.)  було  значно
збільшено балансові суми спілок (на 31,6 %), відбулося зростання власних капіталів
(на 36 %), пайових та позичених капіталів,  а також  збільшення прибутків у 16,5
разів. Кредитна кооперація стала центром господарської роботи на селі, створивши
достатньо оптимальний механізм накопичення фінансових ресурсів, концентрації та
використання  грошових  заощаджень  значної  кількості  селянських  господарств.
Результати  її  діяльності  продемонстрували  зростання  економічних  показників
сільськогосподарської  галузі.  Важливим  стало  і  те,  що  форми  й  методи  роботи
кредитної  кооперації  сприяли  зростанню  зацікавленості  селянина-господаря  у
взаємовигідній співпраці,  яка несла потенційні можливості  подальшого зростання
товарності його господарства. 

У  підрозділі  2.2 «Сільськогосподарський  кредит  як  важливий  чинник
економічного  розвитку  селянських  господарств» обґрунтовано  роль  і  значення
кооперативного  сільськогосподарського  кредиту,  визначено  тенденції  розвитку
кредитних товариств в Україні в умовах непу.

З’ясовано,  що організація  кредитної  допомоги  селянству  була  поставлена  на
порядок  денний  ще  з  початком  відбудовного  періоду.  Актуальність  активного
впровадження системи кредиту в сільськогосподарське виробництво стала особливо
відчутною  з  1924 р.,  коли  вивчення  тенденцій  кооперативного  будівництва  дало
підстави стверджувати про подальшу недоцільність функціонування універсальних
товариств,  які  вже  починали  гальмувати  процеси  виробничого  розвитку  та  рівня
кооперованості  селянських  господарств.  Сільському  господарству  стали
необхідними товариства,  які  б  спеціалізувалися на певній галузі  господарювання.
Відповідно, для організації їх виробничих потужностей потрібні були значні затрати,
тобто  на  порядок  денний  виступало  завдання  налагодити  саме  активно
функціонуючу систему сільськогосподарського кредиту.



Сфера діяльності системи сільськогосподарського кредиту була різноплановою і
багатопрофільною. Звичайно, одним з першочергових завдань була така організація
роботи, що давала змогу якнайскоріше отримати господарську віддачу.  Але серед
інших, не менш важливих завдань було підвищення загального рівня продуктивності
й товарності сільського господарства загалом і незаможних селянських господарств
зокрема.  Їм  потрібно  було  допомогти  придбати  оптимальну  кількість  інвентарю,
розширити  посівні  площі,  забезпечуючи  їх  високоякісним  посівним  матеріалом,
розвивати виробництво інтенсивних культур,  впроваджувати раціональні  прийоми
агротехніки. 

Встановлено,  що  діяльність  системи  сільськогосподарського  кредиту  мала
вагоме значення для економічного і соціального розвитку села. Успіх роботи системи
кредиту значною мірою залежав від того, наскільки ефективно сільськогосподарська
кооперація розпоряджалася значними сумами, спрямованими на розвиток сільського
господарства.  Взагалі,  доцільність  створення  спеціальної  системи
сільськогосподарського  кредиту,  який  концентрував  як  державні,  так  і  селянські
кошти,  сумнівів не викликає.  Ефективність сільськогосподарського кредиту,  тобто
його  безпосередній  чи  опосередкований  вплив  на  доцільність,  інтенсивність  та
рентабельність процесів господарювання, була суттєвою для інтенсифікації розвитку
селянських  господарств:  у  збільшенні  прибутковості  господарств  на  61,2 %,  у
збільшенні ринковості  –  10,6 %.

У підрозділі 2.3 «Соціальний склад учасників сільськогосподарської кооперації»
охарактеризовано  соціальні  групи,  які  були  активними  учасниками
сільськогосподарської кредитної кооперації періоду непу, з’ясовано їх роль у цьому
процесі.

Для з’ясування критеріїв групування селян в соціально-економічні групи до уваги
бралися такі  характеристики,  як склад сім’ї,  кількість робочих рук у родині,  площі
посівів,  наявність і  кількість робочої  худоби,  реманенту, потужність індивідуального
селянського господарства, основні шляхи грошових надходжень до нього, використання
сільськогосподарської техніки, наявність надлишків продукції тощо. 

З’ясовано,  що  питання  щодо  соціального  складу  учасників
сільськогосподарської  кооперації  мало  не  лише  економічний  характер,  а  й
політичний,  оскільки  передбачало  залучення  до  кооперації  насамперед
середняцького  прошарку  і  особливо  бідноти  –  не  лише  для  економічного  її
піднесення, а й з метою політичного впливу на заможні прошарки села, так як партія
побоювалась впливу «куркульства» на селянські маси та невигідних для неї змін у
соціальній  атмосфері  на  селі.  На  1922 р.  за  результатами  досліджень  понад
500 товариств  з’ясовано,  що  до  їх  складу  входило  30 %  незаможників,  50 %
середняків  і  20 %  заможних  селян.  Побоюючись,  що  заможне  селянство  буде
відчутно  впливати  на  роботу  низової  мережі  сільськогосподарської  кооперації,
партія  побудувала  стратегію  подальшого  розвитку  кооперативних  відносин  на
активному залученні до них незаможного селянства з метою подальшої нейтралізації
впливу заможних селян на розвиток кооперації. 

Прослідкувавши тенденції залучення до кооперації селянських господарств до
кінця  1928 р.  та  беручи  до  уваги  звітні  дані  спілок,  визначено,  що  соціально-
економічний  склад  товариств  сільськогосподарської  кооперації  на  кінець  1920-х



років був переважно незаможницько-середняцьким, оскільки частка незаможників
складала вже 62,4 %, середняків – 34 %, а заможних – лише 2,2 %.

У  третьому  розділі «Господарська  діяльність  сільськогосподарської
кооперації»,  який  складається  з  трьох  підрозділів, висвітлено  найефективніші
форми  і  методи  господарської  діяльності  кооперативної  системи  в  період  нової
економічної політики.

У  підрозділі  3.1  «Збуто-постачальницькі  операції  сільськогосподарської
кооперації» акцентовано  увагу  на  важливості  та  необхідності  збуто-
постачальницької  діяльності  кооперативної  системи,  швидкому  розвитку  якої
сприяло вдале вирішення багатьох організаційно-господарських завдань, розбудова
фінансово-економічної  складової,  покращення  виробничої  бази,  налагодження
системи транспортування і зберігання продукції, підвищення рівня кваліфікованості
фахівців. 

Сільськогосподарська  кооперація  займала  провідні  позиції  в  постачанні
хмельової,  тютюнової,  цукрової  сировини,  її  частка  в  хлібозаготівлях  була  також
значною. Загальна суми коштів, отриманих від проведення постачальних і збутових
операцій  з  1923 р.  до  1928 р.,  зросла  з  109,3  млн. крб.  до  650,3  млн. крб.  Маємо
зазначити,  що  збільшення  загальних  обсягів  сільськогосподарської  продукції
сприяло  зростанню  й  доходів  селян  від  її  реалізації.  Лише  протягом  1926/27  р.
доходи селян зросли на 37,8 %, що стимулювало господарів витрачати більше коштів
на економічне зміцнення власних господарств. 

Якісні зміни в сільському господарстві сприяли динамічному зростанню його
товарності  з 1924 р. до 1927 р. у 1,7 разу. Це зростання ставало все відчутнішим,
адже,  починаючи з 1927/28 р.,  збут  почав переважати над постачанням,  що стало
наслідком  добре  організованої  господарської  та  фінансової  діяльності  системи
сільськогосподарської  кооперації.  Якщо  визначити  місце  збуту
сільськогосподарської  продукції  у  загальному кооперативному  товарообігу,  то  він
складав у 1923 р. 54 %, 1924 р. – 56,7 %, а 1927 р. – вже 85 %. 

Всебічне  розширення  видів  і  напрямів  господарської  діяльності,  збуто-
постачальної, торговельно-посередницької роботи сільськогосподарської кооперації
забезпечувало селянським господарствам постійний ринок збуту їхньої  продукції,
індивідуальна  реалізація  якої  або  мала  певні  труднощі,  або  й  була  практично
неможливою.

У  підрозділі  3.2 «Спеціалізована  кооперація  як  джерело  матеріального
добробуту  селянства»  прослідковано,  що  високі  темпи  відбудови  народного
господарства,  зростання  обсягів  виробництва,  урізноманітнення  форм  і  методів
роботи  кооперації,  становлення  системи  сільськогосподарського  кредиту  сприяли
певним змінам в організаційній структурі сільськогосподарської кооперації. Ці зміни
були  обумовлені  тим,  що  універсальні  товариства,  які  займалися  загальним
різнопрофільним  обслуговуванням  селянських  господарств,  не  могли  відповідати
новим  вимогам  щодо  поглиблення  спеціалізації  певних  галузей  виробництва.
Починаючи  з  1924 р.  організаційно-господарська  розбудова  сільськогосподарської
кооперації УСРР стала розвиватися в напрямку спеціалізації.

Спеціальні  сільськогосподарські  товариства,  які  прийшли  на  зміну
універсальним,  підняли рівень  організації  кооперативного  виробництва  на  вищий
щабель. Активно діяли Всеукраїнське кооперативне товариство по збуту й експорту



продукції  птахівництва  «Кооптах»,  Всеукраїнське  кооперативне  скотарсько-
молочарське  товариство  «Добробут»,  Всеукраїнське  кооперативне  цукрове
товариство  «Укрсільцукор»,  Всеукраїнська  спілка  буряківничої  кооперації
«Бурякоспілка»,  Всеукраїнська спілка садово-городньої,  виноградно-виробничої та
пасічницької кооперації «Плодоспілка». 

Загалом  в  систему  спеціальної  сільськогосподарської  кооперації  було
залучено  більше  1  млн.  членів,  й  охоплювала  вона  понад  20 %  селянських
господарств  України.  Кредитна  кооперація  своєю  фінансовою  підтримкою
спеціальних  кооперативних  систем  сприяла  динамічному  зростанню  обсягів
виробництва цих галузей,  надаючи їм можливість вивести на більш високий рівень
виробництво і товарність основної сільськогосподарської продукції.

У  підрозділі  3.3 «Контрактація  як  ефективна  форма  забезпечення
життєдіяльності  селянських  господарств» проаналізовано  контрактацію  як
широкий комплекс  фінансових,  збуто-постачальницьких  і  виробничих  договірних
відносин  між  селянськими  господарствами,  сільськогосподарськими
кооперативними  об’єднаннями,  державними  організаціями  та  переробними
підприємствами.

Контрактація розпочалася з вирощування і постачання, в основному, технічних
сільськогосподарських  культур.  Але  вдала  організаційно-фінансова  діяльність
сільськогосподарської  кооперації  спричинила розростання її  форм,  і  вже в  другій
половині  1920-х  років  контрактаційні  угоди  масово  застосовувались  до
різноманітних видів сільськогосподарської продукції.  Загальна площа контрактації
на  1928 р.  складала:  у  колгоспів  –  13,3 %,  земгромад  –  27,6 %,  бідняцьких
господарств – 39,8 %, інших – 19,3 %.

Контрактація  як  метод  реконструкції  сільського  господарства  давала
можливість:  а)  через  аванси,  в  першу  чергу,  допомагати  незаможницьким
економічних групам селянства, заохочуючи одночасно селян вирощувати відповідні
культури;  б)  забезпечувати  кількісне  зростання  продукції;  в)  забезпечувати
промисловість продукцією відповідної кількості та якості.

Проте  все  більше  втручання  держави  в  роботу  сільськогосподарської
кооперації  загалом  і  контрактації  зокрема  приводило  до  того,  що  договори,  які
укладалися  в  межах  контрактації  певного  продукту,  все  більше  сприяли
перетворенню  її  на  механізм  організації  збуту  сільськогосподарської  продукції
виключно в інтересах держави, фактично забезпечуючи планове господарювання.

У  четвертому  розділі «Організаційно-фінансові  форми  діяльності
кооперативної  системи  щодо  підвищення  продуктивності
сільськогосподарського  виробництва» розкрито  основні  напрями  роботи  всіх
структурних  ланок  кооперації  щодо  забезпечення  господарств
сільськогосподарським інвентарем та машинами, визначено важливість фінансової
підтримки агрокультури сільськогосподарського виробництва.

У підрозділі  4.1 «Реалізація товариствами сільськогосподарської  кооперації
заходів  щодо  забезпечення  селянських  господарств  сільськогосподарськими
машинами»  розкрито  роль  кооперативної  системи  у  забезпеченні  селянських
господарств  основними  засобами  виробництва.  Для  ефективної  організації  цього
процесу  було  побудовано  чітку  фінансово-організаційну  схему  постачання
сільського господарства машинами. Відповідно, на 1924 р. «Сільський господар» і



його структурні ланки фактично стали майже монополістами з машинопостачання.
Фінансова  підтримка  сільськогосподарською  кооперацією  машинопостачання
зумовлювалась значною продуктивністю роботи тракторів.

Визначено,  що  основним  результатом  організаційно-фінансової  роботи
сільськогосподарської  кооперації  по  забезпеченню  селянських  господарств
сільськогосподарськими  машинами  та  інвентарем  було  зменшення  кількості
безреманентних  господарств  з  41,9 %  у  1925  р.  до  37,8 %  у  1927  р.;  зростання
кількості плугів та букерів (в розрахунку на 100 господарств) з 54,1 % до 59,4 % або
ж на 10 %; кількості борін – з 65,8 % у 1925 р. до 75,4 % у 1927 р., тобто на 15 %.
Таким  чином,  беручи  показники  за  п’ять  років  організаційно-фінансового
забезпечення машинопостачальної роботи сільськогосподарської кооперації, можна
прослідкувати, що з завершенням відбудовного періоду все більше сільгоспмашин
постачалось  саме  через  кооперативну  систему.  Машинопостачання  було
пріоритетним  і  надзвичайно  важливим  шляхом  інтенсивного  і  прогресивного
розвитку сільського господарства, проте воно не могло розвиватися ефективно без
таких складових, як машинообслуговування та організація прокатних пунктів. 

Протягом  1920-х  років  сільськогосподарська  кооперація  напрацювала
широкий спектр форм і методів роботи щодо забезпечення селянських господарств
сільськогосподарськими машинами. 

В  підрозділі  4.2 «Фінансове  забезпечення  агрокультурних  заходів
сільськогосподарської  кооперації» розкрито  основні  аспекти  організаційно-
фінансової підтримки агрокультурних заходів, які здійснювала сільськогосподарська
кооперація;  з’ясовано  їх  роль в  економічному піднесенні  селянських  господарств
доби непу. Складність реалізації завдань щодо підвищення агрономічної культури та
впровадження прогресивних методів ведення сільського господарства  полягала не
лише у питанні, де взяти кошти, а й у тому,  що селянство, на жаль, у переважній
своїй більшості залишалося на консервативних позиціях щодо ведення господарства,
тому нові віяння сприймалися не завжди з ентузіазмом. З огляду на це залучення до
роботи  в  системі  сільськогосподарської  кооперації  кваліфікованих  спеціалістів
давало можливість впроваджувати передові агротехнології, які сприяли підвищенню
врожайності,  поліпшенню  якості  сільськогосподарської  продукції  і,  як  наслідок,
економічному зростанню селянських господарств.

Агрокультурна  робота,  організаційно-фінансове  здійснення  якої  було
покладено  на  сільськогосподарську  кооперацію,  проводилась  в  двох  напрямах.
Перший – агровиробничий – включав роботу сільськогосподарської кооперації щодо
збільшення продуктивності селянських господарств внаслідок впровадження заходів
підвищення  агрокультури  виробництва.  Він  передбачав  проведення  селекційної
роботи, забезпечення господарств сортовим насінням, племінну роботу, прогресивні
методи  обробітку  землі  та  зберігання  врожаю,  організацію  масової  науково-
дослідної  роботи.  Сюди  ж  відносимо  організацію  роботи  зерноочисних  та
протруйних  пунктів,  постачання  мінеральних  добрив,  організацію  боротьби  зі
шкідниками.  Фінансово-організаційне  забезпечення  агрокультурних  заходів  у
рільництві в цілому дало позитивну динаміку щодо збільшення врожаю пересічно не
менше  ніж  на  15 %. У тваринництві  агрокультурні  заходи  були  зосереджені  на
племінній  роботі,  організації  покривних  пунктів,  що  також  сприяло  підвищенню
продуктивності тваринницьких господарств майже на 50 %.



Другий  напрям  –  культурно-освітній  –  включав  фінансову  підтримку
культурно-освітньої роботи серед сільського населення з метою підвищення рівня
агрономічної  освіти  серед  селян,  фінансову  діяльність  для  забезпечення
сільськогосподарських  знань,  поширення  агрокультурних  знань  через  проведення
курсів,  екскурсій,  виставок,  конкурсів,  організацію  показових  ділянок,  видання
науково-популярної літератури тощо.

ВИСНОВКИ
У  результаті  проведеного  наукового  дослідження  автор  виносить  на  захист

наступні висновки і положення:
1. Аналіз вітчизняного історіографічного простору з обраної проблематики дає

підстави зробити висновок відносно того, що історіографічна база щодо висвітлення
питань,  пов’язаних  із  багатопрофільністю  кооперативної  роботи  в  роки  непу,  є
цілком достатньою, характеризується адекватністю, якісними змінами в концепціях
наукових  обґрунтувань  механізму  впливу  сільськогосподарської  кооперації  на  всі
сторони  життя  непівського  села.  Разом  з  тим  зауважимо,  що  комплексна  оцінка
фінансової  діяльності  кооперативної  системи 1920-х  років  в  Україні  ще не  стала
предметом  спеціального  узагальнюючого  дослідження.  Відносно  джерельної  бази
дослідження, то вона достатньо репрезентативна і сприяє повному і достовірному
розкриттю змісту дисертаційної роботи. Об’єктивний аналіз та ґрунтовне вивчення
джерел щодо розкриття ефективності форм та методів кооперативної роботи загалом
і фінансової діяльності її структурних ланок зокрема переконує, що інформаційний
масив,  який  містять  опрацьовані  документи  й  матеріали,  є  важливою складовою
висвітлення  механізму  впровадження  основних  аспектів  фінансової  діяльності
сільськогосподарської  кооперації  доби  непу  та  їх  впливу  на  підвищення
продуктивності  сільського  господарства.  Комплексне  використання  принципів
наукового пізнання (історизму, об’єктивності, системності, всебічності, наступності,
науковості)  і  наукових методів дослідження (порівняльно-історичного, проблемно-
хронологічного,  структурно-функціонального,  наукового  аналізу  та  синтезу,
конкретно-пошукового) сприяло  чіткому  науковому  відтворенню  сутності  й
характеру  багатогранної  і  динамічної  діяльності  кооперативної  системи  в
українському селі періоду непу, дало можливість отримати логічно обґрунтовані та
достовірні судження й висновки.

2.  «Материнським  коренем»  сільськогосподарської  кооперації  спочатку  була
універсальна кооперація як найдоцільніша форма організації сільськогосподарського
виробництва  у  відбудовний  період.  Пізніше  економічно  необхідними  стали
спеціальна і кредитна кооперація. Саме напрями роботи кредитної кооперації щодо
підвищення інтенсивності, товарності сільськогосподарського виробництва сприяли
покращенню  добробуту  селянських  господарств,  так  як  кредитна  робота  стала
важливою і  необхідною складовою налагодження  і  функціонування  економічного
життя.  Кредитна  кооперація,  зокрема,  мала  значний  економічний  потенціал  для
подальшого  потужного  розвитку.  Проте  втручання  держави  в  організацію  її
діяльності, адміністративно-командний тиск та курс радянської держави на суцільну
колективізацію,  яка  зовсім не  передбачала  свободу  економічних дій,  призвели до
знищення  кредитної  кооперації.  Відповідно,  була  поставлена  крапка  у  намаганні



українського селянства  повернутися до споконвіку притаманного йому ментально
стану селянина-господаря. 

3. Діяльність системи сільськогосподарського кредиту мала вагоме значення
для економічного і  соціального розвитку села в період непу. Мобілізація значних
ресурсів, які могли б бути використані для розвитку сільського господарства, була
першорядним  завданням,  тому  для  розбудови  кредитної  системи  активно
формувалась міцна законодавча база. Успіх роботи системи кредиту значною мірою
залежав  від  того,  наскільки  ефективно  сільськогосподарська  кооперація
розпоряджалася  значними  сумами,  спрямованими  на  розвиток  сільського
господарства.  Загалом  доцільність  створення  спеціальної  системи
сільськогосподарського  кредиту,  який  концентрував  як  державні,  так  і  селянські
кошти,  сумнівів  не  викликає.  Ефективність  сільськогосподарського  кредиту
виявилась  переважно  у  збільшенні  основних  засобів  виробництва.  Кредитна
кооперація в період непу стала стрижнем кооперативної роботи в українському селі.
Необхідність  діяльності  кредитних  товариств  підтверджується  динамікою  їх
зростання з  1572 товариств на середину 1924 р.  до 3500 товариств за  даними на
1928 р.  Сільськогосподарські  кредитні товариства охопили своєю роботою більше
трьох мільйонів селянських господарств із п’яти мільйонів загальної їх кількості в
Українській СРР в період, що досліджується.

4.  Аналіз  економічного  характеру  вивчення соціального  складу  учасників
сільськогосподарської  кооперації  та  поділ  соціальних  груп  селян  на  незаможні,
середняцькі та заможні дав можливість оцінити потужності селянських господарств
для  функціонування  та  розвитку  кооперативних  товариств  у  період  непу.  Щодо
політичного  характеру  вивчення  соціальних  груп,  то  маємо  зазначити  активну
політику комуністичної партії щодо заохочення найбідніших соціально-економічних
груп селян до кооперування. Така активність спричинювалась тим, що саме через
кооперування бідноти і надання їй значної кількості переваг радянське керівництво
намагалося  посилити  свій  контроль  за  сільськогосподарською  кооперацією
зсередини і забезпечити в ній достатньо міцні позиції. В той час як щодо заможних
господарств  радянська  влада  використовувала  важелі,  які  обмежували  їх
господарську  ініціативу.  На  кінець  1920-х  років  склад  сільськогосподарської
кооперації був переважно незаможницько-середняцьким, так як частка незаможників
складала 62,4 %, середняків – 34 %, а заможних – лише 2,2 %.

5.  Вдале  вирішення  багатьох  організаційно-господарських  завдань,
налагодження  фінансово-економічної  складової,  покращення  виробничої  бази,
налагодження  системи транспортування  і  зберігання  продукції,  підвищення рівня
кваліфікованості  фахівців  сприяли  швидкому  розвитку  збуто-постачальницької
діяльності  кооперативної  системи.  Позитивним  моментом  збуто-постачальної
роботи сільськогосподарської  кооперації  також стало те,  що продукція  сільського
господарства  не  тільки  завойовувала  внутрішні  ринки  країни,  але  й  займала  все
відчутніші  позиції  на  зарубіжних  ринках  в  результаті  вдало  організованої
кооперативною системою експортної діяльності. Розвиток експортних операцій став
однією  з  важливих  складових  діяльності  сільськогосподарської  кооперації.  Вже
1926/27  р.  питома  вага  кооперації  в  експорті  сільськогосподарських  продуктів
Української  СРР (без хлібної продукції) складала – 30,1 %, а 1927/28 р. – 47,5 %.
Наочним  свідченням  розвитку  кооперативно  руху  в  українському  селянському



середовищі стала спеціалізація сільськогосподарської кооперації на базі загального
розвитку  товарності  та  інтенсифікації  окремих  галузей  сільського  господарства.
Розвиток  спеціальної  сільськогосподарської  кооперації  сприяв  збільшенню
виробництва  сільськогосподарської  продукції,  підвищенню  продуктивності
селянської  праці  та  товарності  індивідуального  селянського  господарства,
поліпшенню  постачання  продовольством  промислових  центрів,  забезпеченню
стабільності  сировинної  бази  переробної  промисловості.  Ще  однією  формою
господарської  діяльності  стала  контрактація,  яка  включала  широкий  комплекс
виробничих  відносин  системи  сільськогосподарської  кооперації,  державних
організацій,  переробних  підприємств,  займала  вагоме  місце  в  реконструкції  та
ефективному  розвитку  сільськогосподарського  виробництва.  Вона  сприяла
зростанню  економічної  зацікавленості  селян  у  розвитку  продуктивності  власних
господарств, активізувала їхню підприємницьку діяльність. 

6.  З  1924 р.  «Сільський господар»  і  його структурні  ланки фактично стали
майже монополістами з машинопостачання. З другої половини 1927 р. відповідно до
виконання рішення Української економічної наради робота з тракторопостачання та
тракторообслуговування  здійснювалась  структурою  сільськогосподарської
кооперації.  А вже 1928/29 р.  через систему сільськогосподарської  кооперації  було
поставлено 100 % сільськогосподарських машин та інвентарю. Динаміка зростання
реалізації  сільськогосподарських  машин  та  інвентарю  системою
сільськогосподарської кооперації протягом 1923–1928 років була значною. Обороти
сільськогосподарської  кооперації  відносно  загальних  продажів  зросли  з  29,3 %
(1923/24 р.)  до  85,0 %  (за  даними  1927/28 р.).  Машинопостачання  і
машинообслуговування  стали  тією  рушійною  силою,  яка  давала  можливість
селянським  господарствам  вчасно  і  ефективно  проводити  польові  роботи  і,
відповідно,  збільшувати  загальні  обсяги  вирощуваної  ними сільськогосподарської
продукції.

7. Дієвим шляхом відчутного економічного зростання, значної інтенсифікації
сільського господарства було підвищення агровиробничого і агрокультурного рівня
сільськогосподарського  виробництва  загалом  і  селянських  господарств  зокрема,
тому  вирішення  завдань  фінансового  забезпечення  агрокультурних  заходів
сільськогосподарської  кооперації  набували  актуального  значення.  Агрокультурна
робота,  організаційно-фінансове  здійснення  якої  було  покладено  на
сільськогосподарську  кооперацію,  проводилась  у  двох  напрямах.  Перший  –
агровиробничий  –  включав  роботу  сільськогосподарської  кооперації  щодо
покращення  становища  селянських  господарств,  збільшення  їх  продуктивності
внаслідок впровадження заходів із підвищення агрокультури виробництва. Другий
напрям – культурно-освітній – передбачав фінансову підтримку культурно-освітньої
роботи серед сільського населення з метою підвищення рівня агрономічної освіти
серед  селян,  фінансову  діяльність  для  забезпечення  сільськогосподарських  та
агрокультурних  знань.  Звичайно,  за  тих  фінансових  можливостей,  що  їх  мала
сільськогосподарська  кредитна  кооперація,  на  культурно-освітню  роботу  уваги
зверталось недостатньо. Проте навіть той об’єм роботи, що був зроблений у      1920-
х роках,  сприяв  як  зростанню  агрономічної  освіченості  пересічного  селянина-
господаря,  так  і  підвищенню  рівня  професіоналізму  і  кваліфікації  спеціалістів
кооперативної системи.
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Української  СРР  в  умовах  соціально-економічних  трансформацій  (1921–
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Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  за
спеціальністю  07.00.01  –  історія  України.  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  –  Переяслав-
Хмельницький, 2019.

Дисертація є науковим історичним дослідженням, у якому на основі джерельної
бази та сучасних методологічних засад подано  комплексний узагальнюючий аналіз
механізму  впровадження  основних  аспектів  фінансової  діяльності  української
сільськогосподарської  кооперації  доби  непу  та  її  вплив  на  підвищення
продуктивності  і  товарності  селянських  господарств. Визначено  чинники
функціонування  вітчизняної  сільськогосподарської  кооперації доби  непу,
проаналізовано  механізми  впровадження  найефективніших  форм  і  методів  її
господарської діяльності. З’ясовано причини виникнення та закономірності розвитку
кредитної  кооперації. Прослідковано  організаційно-фінансові  форми  діяльності



вітчизняної  кооперативної  системи  щодо  підвищення  продуктивності
сільськогосподарського  виробництва,  показано  роль  сільськогосподарської
кооперації у забезпеченні селянських господарств основними засобами виробництва.

Ключові  слова:  сільськогосподарська  кооперація,  сільськогосподарський
кредит, кредитне товариство, фінансова діяльність, селянське господарство, засоби
виробництва, агрокультурні заходи.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  ГВУЗ  “Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды”.
Переяслав-Хмельницкий, 2019.

Диссертация является научным историческим исследованием, в котором на
основе имеющихся источников и современных методологических основ выполнен
комплексный  обобщающий  анализ  механизма  внедрения  основных  аспектов
финансовой  деятельности  украинской  сельскохозяйственной  кооперации  периода
нэпа и ее влияния на повышение производительности и товарности крестьянских
хозяйств.  Определены  факторы  функционирования  отечественной
сельскохозяйственной  кооперации  периода  нэпа,  проанализированы  механизмы
внедрения наиболее эффективных форм и методов ее хозяйственной деятельности.
Выяснены  причины  возникновения  и  закономерности  развития  кредитной
кооперации.  Прослежены  организационно-финансовые  формы  деятельности
отечественной  кооперативной  системы  по  повышению  производительности
сельскохозяйственного  производства,  показана  роль  сельскохозяйственной
кооперации  в  обеспечении  крестьянских  хозяйств  основными  средствами
производства.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный
кредит, кредитное общество, финансовая деятельность, сельское хозяйство, средства
производства, агрокультурные мероприятия.

ANNOTATION
Trenkin Yu. V. Financial activities of agricultural cooperatives of the Ukrainian

SSR under conditions of socio-economic transformation (1921–1929) – Qualification
scientific work in the form of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of historical sciences in the specialty 07.00.01 –
history  of  Ukraine.  –  State  Higher  Education  Institution  «Pereiaslav-Khmelnytskyi
Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019.

The thesis is devoted to a comprehensive generalizing analysis of the mechanism for
introducing the main aspects of financial activities of Ukrainian agricultural cooperation
during the period of the new economic policy and their impact  on the increase of the
productivity and marketability of farms.



In the first  part,  on the basis  of  a  comprehensive  generalizing study of  historical
sources, historiographic achievements and modern methodological tools, the mechanisms
for introducing the main aspects of financial activities of agricultural cooperation of the
NEP period and their  impact  on  the  increase  of  the productivity  and marketability  of
peasant farms are analyzed. It is emphasized that a comprehensive assessment of financial
activities  of  agricultural  cooperation  of  the  1920s  in  Ukraine  has  not  yet  become the
subject of a special general study.

In  the  second  part  of  the  thesis,  socio-political  and  economic  factors  of  the
functioning of domestic agricultural cooperation in the years of NEP are revealed. The
reasons of the emergence and the mechanisms of development and functioning of credit
cooperation are clarified.  It  is  proved that  the state  intervention in the organization of
cooperative system, administrative command pressure and the course of the Soviet state on
complete collectivization, which did not provide for any freedom of economic actions, led
to the destruction of credit cooperation.

The agricultural credit is characterized as an important factor in the development of
farms,  the  expediency  of  creating  a  special  system  of  agricultural  credit,  which  has
concentrated  both  state  and  peasant  funds,  is  justified.  The  social  composition  of
participants in agricultural cooperation has been analyzed, both the economic nature of
studying the social composition of participants in agricultural cooperation and the division
of social  groups of peasants  into the poor, middle and wealthy ones;  and the political
nature of the study of social groups, the analysis of which has clearly demonstrated the
active policy of the communist party to encourage poor socio-economic groups of peasants
to cooperate, are shown.

In the third part, the main aspects of economic activities of the Ukrainian agricultural
cooperation are revealed, the most effective forms and methods of economic activities of
domestic cooperative system are determined. It is concluded that the marketing and supply
work of cooperative system contributed to the rise of agriculture productive forces to the
highest  level  of  the  development,  because  the  cooperation  was  not  only  organizing
production in peasant farms, but also paid considerable attention to its market sales.

The role of special agricultural cooperation in growing the agricultural production,
increasing the productivity of peasant labor and the marketability of individual peasant
farming, improving the food supply of industrial centers, ensuring the stability of the raw
material base of the processing industry has been elucidated. The necessity of applying
contracting methods of management for the reconstruction and effective development of
agricultural  production  is  shown,  since  the  contracting  contributed  to  the  growth  of
economic  interest  of  peasants  in  developing  the  productivity  of  their  own  farms  and
intensified their entrepreneurial activities.

In the fourth part, organizational and financial forms of cooperative system activities
to  increase  the  productivity  of  agricultural  production  are  traced,  and  the  role  of
agricultural cooperation in providing peasant farms with the basic means of production is
shown. It is proved that during the 1920s agricultural cooperation developed a wide range
of  forms  and  methods  of  work  to  provide  farms  with  agricultural  machinery.  A
considerable attention is paid to the analysis of financial support of agricultural activities
of the Ukrainian agricultural cooperation, which led to the conclusion that the increase of
agriindustrial and agricultural level of agricultural production in general and peasant farms
in particular was the effective way of tangible economic growth, significant intensification



of agriculture, therefore the solution of the problems of financial support of agricultural
activities of agricultural cooperation acquired actual importance.

In general, the accumulated theoretical propositions, conclusions and generalizations
contained  in  the  work  significantly  expand  modern  knowledge  of  the  history  of
cooperative movement in the years of NEP.

Key  words: agricultural  cooperation,  agricultural  credit,  credit  society,  financial
activities, agriculture, means of production, agricultural activities.


