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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Україна  повинна  мати  економіку,  яка  спроможна
забезпечити власному народові гідне життя. Цього можна досягти за умови, коли, на
нашу  думку,  невід’ємною  частиною  соціально  орієнтованої  економіки  стане
кооперація. В цьому контексті важливим вбачається позитивний і досить показовий
досвід роботи Всеукраїнської спілки скотарської і молочної кооперації «Добробут» у
роки нової економічної політики.

Дотепер  виняткове  значення  «Добробуту»  у  розгортанні  широкої  та
багатосторонньої роботи щодо інтенсифікації м’ясо-молочної галузі, в основу якої
було  покладено  принцип  добровільного  залучення  до  кооперації  всіх  бажаючих
селянських господарств, ігнорувалося або, в кращому разі, недооцінювалося. І це,
незважаючи  на  той  неспростовний  факт,  що  завдяки  заходам,  які  здійснювалися
мережею «Добробут» протягом другої половини 1920-х рр., продукція українського
кооперативного тваринництва змогла за короткий час не лише забезпечити потреби
внутрішнього  ринку,  але  й  набути  визнання  на  зовнішньому.  Виходячи  з  цього,
зауважимо,  що  використання  позитивного  досвіду  багатогранної  діяльності
«Добробуту»,  завдяки  ретроспективному  аналізу,  може  бути  корисним  для
поліпшення стану справ, насамперед, у молочній галузі аграрного сектора економіки
сучасної  України.  Предметний  аналіз  змісту,  характеру  й  динаміки  роботи
спеціалізованих  кооперативних  об’єднань,  охоплених  мережею  «Добробуту»,  має
стати однією з передумов такого наукового пошуку.

Впродовж  усього  періоду  свого  існування  в  Україні  сільськогосподарська
кооперація неодноразово демонструвала свою високу ефективність у різних сферах
життя країни. Характерно, що саме в найкритичніші для економіки і суспільства в
цілому історичні періоди кооперативна мережа не просто функціонувала, але навіть
була  спроможна  швидко  нарощувати  виробничі  потужності  й  економічну
ефективність, що є переконливим доказом неабиякої життєздатності кооперативних
форм господарської діяльності.

На  сьогодні  потрібні  широкі  та  глибокі  зміни  величезного  комплексу
державно-правових, господарських та фінансово-економічних положень, відносин і
зв’язків,  які  так  чи  інакше  пронизують  усі  ланки  сільськогосподарського
виробництва, визначаючи ефективність роботи всього аграрного сектора економіки
України. Саме це – складність і широта завдань – визначає необхідність ґрунтовного,
зваженого,  продуманого  в  деталях  підходу  до  проведення  цих  дійсно  потрібних
перетворень.

Необхідність  лише  і  тільки  комплексного  підходу  до  проблеми  створення
нових,  ефективних  форм  господарювання  в  сільському  господарстві  переконливо
підтверджується  і  великим  практичним  досвідом  функціонування  колгоспно-
радгоспної  системи  організації  сільськогосподарського  виробництва.  Адже  навіть
побічний її  аналіз  переконливо свідчить про те,  що результати господарювання в
колгоспах залежали не лише від загальних обсягів виробничих фондів, але такою ж
мірою – і від їх структури та збалансованості.

Зв’язок  дисертації  з  науковими  програмами,  планами  й  темами.
Дисертацію  виконано  згідно  з  науковими  планами  кафедри  історії  та  права



Черкаського державного технологічного університету. Робота органічно пов’язана з
комплексною науковою темою Черкаського державного технологічного університету
«Українське суспільство: історичний, соціальний, правовий вимір» (номер державної
реєстрації 0117U003069). 

Мета  дослідження полягає  в  тому,  щоб на  основі  виявлення,  узагальнення  і
критичного  аналізу  історичних  джерел,  а  також  здобутків  історіографії  з’ясувати
характер діяльності, основні цілі та конкретні заходи, здійснювані Всеукраїнською
спілкою скотарської і молочної кооперації «Добробут» в умовах нової економічної
політики.

Реалізація  поставленої  мети  супроводжувалася  вирішенням  таких
дослідницьких завдань: 
 з’ясувати стан наукової розробки обраної теми та ступінь репрезентативності
джерельної бази;
 розкрити  соціально-економічні  чинники  створення  Всеукраїнської  спілки
скотарської і молочної кооперації «Добробут»;
 охарактеризувати  становище  українського  тваринництва  на  середину  1920-
х рр.  та  показати  пошук  сучасниками  шляхів  підвищення  ефективності
тваринницької галузі України;
 проаналізувати  часову  та  просторову  динаміку  розбудови  спеціалізованих
м’ясо-молочних  кооперативних  товариств  та  їх  союзів,  у  т. ч.  з’ясувати  внесок
«Добробуту» у зростання чисельності членів м’ясо-молочної кооперації;
 обґрунтувати  роль  «Добробуту»  у  підвищенні  культури  селянського
тваринництва та підвищенні товарності селянських господарств;
 з’ясувати  внесок  «Добробуту»  в  організацію  ефективного  експорту
тваринницької продукції.

Об’єктом  дослідження є  спеціалізовані  сільськогосподарські  кооперативні
товариства та союзи в Україні (1924 – 1929 рр.).

Предметом  дослідження виступає  процес  створення  та  організаційно-
виробнича  діяльність  спеціалізованої  м’ясо-молочної  кооперації  «Добробут»  в
умовах нової економічної політики.

Хронологічні  межі дослідження  охоплюють  період  1924  –  1929  рр.  Вибір
нижньої межі обумовлений часом виникнення товариства «Добробут». Його статут
було зареєстровано в липні 1924 р., а установчі збори відбулися 19 вересня того ж
року.  Засновниками при цьому стали:  Всеукраїнський союз сільськогосподарської
кооперації  «Сільський  господар»,  Лебединське  сільськогосподарське  кредитне
товариство,  Богодухівська  районна  сільськогосподарська  кредитна  спілка  та
Харківська районна кредитна спілка. Верхня хронологічна межа пов’язана з часом,
коли товариство «Добробут» фактично припинило свою діяльність. Формально його
було ліквідовано 30 березня 1930 р., коли згідно з постановою Наркомату земельних
справ  Української  СРР  Всеукраїнська  спілка  «Добробут»  була  об’єднана  з
Укрколгоспцентром.

Територіальні межі  дослідження охоплюють територію Української  СРР в її
адміністративних межах другої половини 1920-х рр. Лише в епізодах, пов’язаних із
висвітленням  участі  «Добробуту»  в  організації  експорту  продукції  тваринництва,



географічні  межі  поширюються  на  основні  закордонні  ринки  збуту  м’ясної  та
молочної продукції – держави Західної Європи та Близького Сходу.

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  діяльності,  основні  цілі  та
конкретні  заходи,  здійснювані  в  роки нової  економічної  політики Всеукраїнською
спілкою  скотарської  і  молочної  кооперації  «Добробут».  Під  час  виконання
дослідження  застосовувалися  загальнонаукові  (структурно-функціональний,
наукового аналізу та синтезу, конкретно-пошуковий), власне історичні (порівняльно-
історичний, проблемно-хронологічний) методи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
вперше:
 показано  й  доведено  значну  організаційну  й  інноваційну  роль

Всеукраїнської  спілки  скотарської  і  молочної  кооперації  «Добробут»  у  розвитку
українського тваринництва в роки нової економічної політики;

 висвітлено  діяльність  спілки  «Добробут»  з  розбудови  мережі  м’ясо-
молочних кооперативних товариств та їх союзів;

доповнено й уточнено: 
 раніше отримані  відомості  щодо участі  спілки «Добробут»  в  експорті

тваринницької продукції; 
 важливу  роль  «Добробуту»  у  підвищенні  культури  селянського

тваринництва та товарності селянських господарств;
набуло подальшого розвитку:
 дослідження історії вітчизняного тваринництва у роки нової економічної

політики; 
 узагальнення становища тваринницької галузі на середину 1920-х рр. і

розкриття поглядів сучасників на шляхи підвищення її товарності.
Практичне значення одержаних результатів  дисертаційної праці полягає в

тому, що фактологічний матеріал, основні положення, висновки і узагальнення, що
містяться  у  дослідженні,  значно  розширюють  нинішні  наукові  знання  з  аграрної
історії  України  1920-х  рр.  Результати  роботи  можна  залучити  до  написання
спеціальних і узагальнюючих наукових праць з історії нової економічної політики в
Україні,  історії  сільськогосподарського  виробництва  та  аграрної  історії  взагалі.
Результати  дослідження  можна  залучати  для  розробки  конкретних  проблем
соціально-економічного характеру. Здобуті відомості стануть у нагоді при підготовці
спеціальних  лекційних  курсів  для  студентів,  які  навчаються  на  факультетах
історичного, економічного та сільськогосподарського профілів.

Висновки  дослідження  можуть  бути  використані  при  укладанні  урядових
програм  національного  та  регіонального  рівнів  з  питань  аграрної  та  фінансової
політики.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення  та  висновки
дисертації  обговорювалися  на  засіданні  кафедри  історії  та  права  Черкаського
державного технологічного університету. Попередні результати роботи представлені



у  доповідях  і  повідомленнях  на  міжнародних,  всеукраїнських  і  регіональних
конференціях, а саме: V Міжнародній науково-практичній конференції «Політологія,
філософія,  соціологія,  психологія:  контури  міждисциплінарного  перетину»
(м. Одеса,  08–09 грудня  2017 р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції
«Місце суспільних наук у системі  сучасного  гуманітарного знання XXI століття»
(м. Київ,  15–16 грудня  2017 р.);  Першій  регіональній  історико-краєзнавчій
конференції  «Персоналістичний вимір історії  Черкащини» (м. Черкаси,  12 березня
2018 р.);  Третій  Всеукраїнській  науковій  конференції  «Україна  в  гуманітарних  і
соціально-економічних  вимірах»  (м. Дніпро,  30–31 березня  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.).; І Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною
участю)  «Культурно-історична  спадщина  України:  перспективи  дослідження  та
традиції збереження» (м. Черкаси, 11–12 жовтня 2018 р.); II Всеукраїнській науковій
конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 26–27
жовтня 2018 р.).

Публікації.  За матеріалами дослідження автором опубліковано 13 статей, 6 із
яких  –  у  наукових  фахових  виданнях,  3  статті  –  у  виданнях,  що  включено  до
міжнародних наукометричних баз. Загальний обсяг публікацій становить 5,3 друк.
арк.

Структура дисертації. Дисертаційне дослідження побудовано відповідно до
сформульованих мети і завдань із урахуванням усіх вимог, що висуваються до робіт
такого  типу.  Робота  складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів,  семи  підрозділів,
висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації
становить 217 сторінок, з яких 173 сторінки основного тексту. Список використаних
джерел та літератури налічує 371 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі доведено  актуальність  обраної  теми,  визначено  об’єкт  і  предмет

наукового дослідження, окреслено хронологічні та територіальні межі дослідження,
визначено мету і дослідницькі завдання, обґрунтовано наукову новизну і практичну
цінність дисертації, показано апробацію результатів дослідження.

Розділ  перший  «Історіографія  та  джерельна  база  дослідження»
присвячений  оцінці  стану  висвітлення  та  рівня  наукового  осмислення  проблеми,
ступеня  її  джерелознавчого  опрацювання,  з’ясуванню  прогалин  і  перспектив  її
подальшого студіювання. 

Історіографічний  аналіз  теми  здійснено  у  підрозділі  1.1  «Історіографія
проблеми».  Наукові  публікації  систематизовано  за  часом  їх  появи,  що  дало
можливість  виділити  дві  великі  групи  –  радянську  та  сучасну  вітчизняну
історіографію, а також як підгрупи – діаспорну історіографію 1920-х – 1980-х рр.
та сучасну зарубіжну історіографію теми.  У свою чергу, перша (радянська) група
поділяється  на  кілька  етапів:  1920-х рр., 1930-х  –  першої  половини  1950-х рр.,
другої половини 1950-х – середини 1960-х рр., другої половини 1960-х – середини
1980-х рр., середини 1980-х – початку 1990-х рр.



Історіографія  1920-х рр.  зосереджена  переважно  на  роботі
сільськогосподарських  кооперативних  організацій  (як  вітчизняних,  так  і
зарубіжних),  виявленні позитивного досвіду,  поясненні причин здобутків  і  невдач
кооперативного господарювання. Характерною рисою історіографії першого періоду
є  значна  частка  видань,  що вийшли з-під  пера  фахівців-практиків,  безпосередніх
учасників і організаторів роботи сільськогосподарської кооперації, а також деяких її
керівників.  Таким  чином,  історіографія  1920-х рр.  торкається  переважно  питань
організаційно-господарського характеру.

Широке коло проблем,  присвячених різноманітним аспектам виробничого  й
економічного  функціонування  селянських  господарств,  розглядали  О. Чаянов,
М. Кондратьєв, О. Макаровський, О. Челінцев1.

Над питаннями, так чи інакше пов’язаними з покращенням функціонування
аграрного сектора народного господарства на основі розвитку товарного селянського
виробництва, в Москві плідно працювали також інші талановиті дослідники. Перш
за все, серед них слід зазначити Ф. Цілька, О. Мініна, І. Верменічева, Л. Літошенка,
М. Кручинського.

Різні  аспекти  розвитку  української  кооперації  розглядалися  в  працях
С. Бородаєвського2 та  Ю. Павликовського3,  які  працювали  в  цей  час  за  кордоном.
Значний внесок у вивчення історії вітчизняної кооперації було зроблено в 1960-ті рр.
Так,  важливою подією став вихід у світ  праці  І. Витановича «Історія українського
кооперативного руху» (Нью-Йорк, 1964)4.

Розробка  нових  питань,  пов’язаних  із  функціонуванням  спеціалізованої
сільськогосподарської  кооперації  у  період  непу,  стала  можливою  лише  у  другій
половині 1950-х – на початку 1960-х рр. Загальновизнаним лідером цього напряму
досліджень  став  історик-аграрник  В. Данілов5.  Йому  вдалося  покласти  край
тривалому  періоду  замовчування  історії  сільськогосподарської  кооперації  та
показати  її  реальну  роль  у  ліквідації  наслідків  повоєнної  розрухи  сільського

1 Чаянов  А. В.  Краткий  курс  кооперации.  Москва:  Коопер.  изд-во,  1925.  78 с.; Чаянов А. В.
Организация кооперативного сбыта. Москва: Всерос. союз с.-х. кооперации, 1922. 90 с.; Чаянов
А. В.  Основные  идеи  и  формы  организации  сельскохозяйственной  кооперации.
Москва: Наука, 1991. 456 с.; Макаровський О.  Організація  і  практика  сільськогосподарського
кредитного  товариства.  Харків:  Книгоспілка,  1929.  136  с.;  Кондратьев  Н. Д.  Экспорт
сельскохозяйственных товаров СССР. Пути сельского хозяйства. 1927. № 10. С. 85–104; Челинцев
А. Н. Динамика крестьянского хозяйства (по матераиалам динамических переписей ЦСУ за 1920–
1926 гг.). Москва, 1928. 60 с.; Челинцев А. Н. О строительстве с.-х. кооперации. Харьков, 1919. 82
с.
2 Бородаєвський С. В. Історія кооперації. Прага: Укр. громад. вид. фонд, 1925. 445 с.
3 Павликовський Ю. Микола Левитський. В 50-ліття його громадсько-кооперативної праці (1878 –
1928). Львів. 16 с.
4 Витанович І. Історія українського кооперативного руху: із праць історично-філософ. секції НТШ.
Нью Йорк: Т-во укр. кооперації, 1964 (Друк. полігр. від. ТУК). 624 с.
5 Данилов  В. П.  Советская  доколхозная  деревня:  население,  землепользование,  хозяйство;  АН
СССР. Ин-т истории СССР. Москва:  Наука,  1977. 318 с.; Данилов В. П. Советская доколхозная
деревня:  социальная  структура,  социальные  отношения.  Москва:  Наука,  1979.  359  с.;  Данилов
В. П.  Создание  материально-технических  предпосылок  коллективизации  сельского  хозяйства  в
СССР; АН СССР. Ин-т истории СССР. Москва: Изд-во АН СССР, 1957. 452 с.



господарства, в т. ч. тваринництва, та подальшому його розвитку в другій половині
1920-х років.

Протягом  1950-х  –  1960-х  рр.  діяльність  сільськогосподарської  кооперації
досліджувалася  O. Бабієм,  І. Бакуменком,  І. Громенком,  П. Денисовцем,
М. Терещенком, З. Шульгою

Новий період дослідження широкого кола проблем, пов’язаний із діяльністю
різноманітних сільськогосподарських кооперативних об’єднань, що активно діяли в
Україні 1920-х рр., у тому числі спеціалізованої і кредитної сільськогосподарської
кооперації,  було  започатковано  лише  наприкінці  1970-х  –  на  початку  1980-х  рр.
Протягом  цього  історіографічного  періоду  фахівцями  розглядалися  питання
використання радянською владою кооперативних організацій у період громадянської
війни  для  подолання  продовольчої  кризи,  а  також  висвітлювалися  питання,  що
стосувалися проблем реорганізації та одержавлення кооперативної мережі. 

На  новому  етапі  дослідження  сільськогосподарської  кооперації  були
започатковані  монографією  С. Ляха6.  В  ній  висвітлено  ряд  аспектів  взаємодії
сільськогосподарських  кооперативних  об’єднань  з  різноманітними  державними,
громадськими,  господарськими  організаціями.  В  умовах  наростання  цілого
комплексу хронічних кризових явищ в аграрному секторі народного господарства, в
середині 1980-х рр. посилилась увага історичної науки до вивчення альтернативних
пануючій  колгоспно-радгоспній  системі  соціально-економічних  форм  організації
виробництва.  Організаційно-господарській  і  спеціально  фінансово-кредитній
діяльності  кооперативних об’єднань селянства було присвячено ряд публікацій А.
Морозова7. Значний внесок у розробку проблеми зробив В. Марочко8. Він простежив
складні  організаційно-політичні процеси, через  які  довелося пройти українському
кооперативному рухові  протягом 1917 – 1921  років.  Стосовно  наступного  періоду
ним  було  також  проаналізоване  питання  взаємодії  загальної  мережі
сільськогосподарської кооперації з колективними господарствами, які в 1921 – 1929
рр. організаційно входили до неї.

Серед  публікацій  кінця  90-х рр.  ХХ ст.  привертають  увагу  інформаційно
насичені  монографії  В. Калініченка9.  Значний внесок у всебічне вивчення питань,
пов’язаних  із  ефективним  використанням  можливостей  державного  бюджету,
різноманітних  форм  кредиту,  усіх  елементів  товарно-грошового  регулювання
аграрного сектора економіки, був зроблений С. В. Кульчицьким10.

6 Лях С. Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу. Київ: Вища школа,
1990. 127 с.
7 Морозов  А. Г.  Діяльність  сільськогосподарської  кооперації  УСРР  по  зміцненню  колгоспів.
Український  історичний  журнал.  1984.  № 2.  С. 74–82;  Морозов  А. Г.  Развитие  кооперации  и
проблемы личных подсобных хозяйств. Социально-политические науки. 1988. № 8. С. 14–22.
8 Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861 – 1929). Київ:
М. Р. Kots Publishing, 1995. 216 с.; Марочко В. І. Які форми кооперації існували на Україні в 20-ті
роки. Київ: Наук. думка, 1989. 182 с.
9 Калініченко  В. В.  Селянське  господарство  України  в  доколгоспний  період  (1921  –  1929 рр.).
Харків: Основа, 1991. 129 с.; Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу:
історико-економічне дослідження. Харків: Основа, 1997. 400 с.
10 Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928 рр.). Київ: Основи, 1996.
396 с.; Кульчицкий С. В. Внутренние ресурсы социалистической индустриализации СССР (1926 –



Широке  коло  проблем,  пов’язаних  зі  становленням  та  функціонуванням
приватного  підприємництва  в  Україні  періоду  непу,  розвитком  спеціалізованої
кооперації,  в  т. ч.  її  регіонального  виміру,  стало  предметом  ряду  дисертаційних
досліджень.  Серед  них  –  дисертації  С. Биченка,  В. Гольця,  О. Дулгерової,
М. Зеркаля,  В. Лазуренка,  К. Лобач,  С. Корновенка, Л. Низової,  В.  Паскаленка,
Ю. Раку, Ю. Святця, В. Смірнова, К. Філіппова, Г. Цибуленка11.

У зарубіжній історіографії значне зацікавлення життям радянського селянства в
добу  непу  спостерігається  з  1990-х  рр.  Вивчення  проблем,  дотичних  до
функціонування  сільськогосподарської  кооперації,  стало  ознакою  наукових
досліджень таких дослідників, як Н. Верт, Р. Конквест, Д. Хостінг 12.

Вивчення  проблеми  становлення  і  функціонування  мережі  спеціалізованої
кооперації у добу непу відбувалося протягом різних за своїм характером періодів: від
плюралізму думок, обмеження та замовчування окремих сторінок – до формування
нового об’єктивного висвітлення проблематики. Історіографічний аналіз засвідчив,
що окремі аспекти обраної для вивчення теми знайшли своє відображення в науковій
літературі, однак досі спеціального комплексного дослідження з історії діяльності в
Україні  мережі  спеціалізованої  м’ясо-молочної  кооперації  «Добробут»  (1924  –
1929 рр.) не існує, чим обумовлене звернення автора до цієї проблеми.

Підрозділ 1.2 має  назву «Джерельна  база  та  методологія  дослідження».
Джерельна  база  дисертації  є  представницькою  та  різнотиповою.  В  процесі  її
систематизації  та  аналізу  нами  було  виділено  п’ять  груп  письмових  джерел:

1937). Киев: Наук. думка, 1979. 256 с.
11 Биченко  С. М.  Внесок  сільськогосподарської  кооперації  у  зміцнення  добробуту  селянства
України (1921 – 1929 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Київ,
2010. 20 с.; Голець В. В. Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті
роки ХХ ст.):  автореф.  дис.  ...  канд.  іст.  наук.  Харків,  2004.  20 с.;  Дулгерова  О.  М. Культурно-
освітня діяльність сільскогосподасрької кооперації України в добу НЕПу: автореф. дис. ... канд. іст.
наук:  спец.  07.00.01 «Історія  України».  Черкаси,  2006.  20 с.;  Зеркаль  М. М. Реалізація  НЕПу в
економіці  південних  районів  України:  автореф.  дис.  ...  канд.  іст.  наук.  Донецьк,  2005.  20 с.;
Лазуренко  В. М.  Заможне  селянство  України  в  умовах  НЕПу:  автореф.  дис...  канд.  іст.  наук.
Донецьк,  2001.  20 с.;  Лобач  К. В.  Історичний досвід  регулювання  споживчого  ринку України  в
період  НЕПу:  автореф.  дис.  ...  канд.  іст.  наук.  Київ,  1994.  17 с.;  Корновенко  С. В.  Податкова
політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921 – 1925 рр.): автореф.
дис.  ...  канд.  іст.  наук.  Донецьк,  2000.  20 с.;  Низова  Л. В.  Інтеграція  дрібного  виробника  в
радянську соціально-економічну систему: на прикладі кустарно-ремісничого виробництва УРСР:
автореф.  дис.  ...  д-ра  іст.  наук.  Донецьк,  2008.  40 с.; Паскаленко  В. С.  Заможне  селянство  в
сільськогосподарській кооперації України (1921 – 1929 рр.): соціально-економічний аспект: дис. ...
канд. іст.  наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Черкаси, 2006. 237 арк.; Раку Ю. Г. Експортна
діяльність самоврядних селянських організацій УСРР в роки непу: історичний аспект:  автореф.
дис.  ... канд.  іст.  наук:  спец.  07.00.01  «Історія  України».  Черкаси,  2010.  22  с.; Святець  Ю. А.
Українське  селянське  господарство в роки нової  економічної  політики (статистичні  джерела та
методи дослідження): автореф. дис. ... д-ра іст. наук. Дніпропетровськ, 2008. 39 с.; Смірнов В. М.
Соціальні перетворення в українському селі в період НЕПу (1921 – 1929 рр.): автореф. дис. ... д-ра
іст. наук. Дніпропетровськ, 2006. 34 с.; Філіппов К. В. Сільськогосподарська кооперація України в
20-і роки ХХ століття: дис. ... канд. іст. наук. Харків, 1998. 229 арк.
12 Верт Н. История Советского государства. 1900 – 1991. Москва: Прогресс-Академия, 1992. 480 с.;
Конквест  Р.  Колективізація  і  голодомор.  Київ:  Либідь,  1993.  275  c.;  Хоскинг Дж.  История
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1) опубліковані  офіційні партійні документи;  2) нормативно-правові акти СРСР та
УСРР різного рівня; 3) матеріали діловодства партійних органів, державних установ
та  громадських  об’єднань  (серед  них  окремо  виділяємо  масив  документів,
пов’язаний із  функціонуванням товариства  «Добробут»);  4) статистичні  матеріали
щодо  кількісно-якісних  показників  розвитку  сільського  господарства  взагалі  та
м’ясо-молочної  галузі  зокрема;  5) публікації  в  періодичних виданнях  1920-х рр.  з
різних  аспектів  організаційної  та  виробничої  діяльності  підприємств-партнерів
Всеукраїнської спілки скотарської і молочної кооперації «Добробут».

Групу архівних джерел склали 43 справи, котрі перебувають на зберіганні в
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВО)  (2  фондів,  38  справ)  та  Центральному  державному  архіві  громадських
об’єднань України (далі – ЦДАГО) (1 фонд, 5 справ).

Одним із найважливіших джерел як за загальним обсягом матеріалів, так і за їх
повнотою  та  вірогідністю  для  об’єктивного  висвітлення  ролі  і  значення,  яке
відігравало  заможне  селянство  в  організаційній  та  господарській  роботі
сільськогосподарської  кооперації,  виступають  докладні  щорічні  звіти
Всеукраїнського  союзу  сільськогосподарської  кооперації  «Сільський  господар»
(ЦДАВО  України.  Ф. 290  «Всеукраїнський  союз  сільськогосподарської  кооперації
«Сільський господар»).

Серед документів ЦДАВО найбільший інтерес становлять документи фонду
№ 325 «Всеукраїнська спiлка скотарсько-молочарської кооперацiї «Добробут»», що
містить  матеріали установчого  з’їзду,  бухгалтерські  звіти  центру  та  регіональних
відділень спілки. Також широко представленою є діяльність агентів молочного та
м’ясного відділів. Серед справ, що належать до опису № 3 фонду № 325, містяться
цінні  відомості  про  експортну  діяльність  «Добробуту»,  зокрема,  листування  з
німецькими, британськими, італійськими та французькими партнерами.

Найбільш цінним для вивчення становища українського тваринництва у період
непу, а також діяльності товариства «Добробут» у цій площині є друкований орган
Центрального  правління  сільськогосподарської  кооперації  «Сільський  господар»
[спочатку  він  мав  однойменну  назву,  а  з  1927 р.  був  перейменований  на
«Коопероване село» – І. В.]. Значний науковий інтерес викликають статті, що так чи
інакше стосувалися  питань  розвитку  скотарської  кооперації  в  інших періодичних
виданнях 1920-х рр.:  «Українське скотарство», «Радянський селянин», «Селянська
газета»,  «Украинский  экономист»,  «Український  землевпорядник»,  «Український
агроном».

Їх активні дописувачі – як партійний істеблішмент, так і працівники місцевого
рівня, економісти, агрономи, а також пересічні селяни. Статті останніх, по суті, були
рефлексією  практичного  досвіду  від  впровадження  розпоряджень  та  /  або
рекомендацій перших. Тематично можна виділити публікації, що стосувалися таких
питань,  як:  кількісно-якісне  зростання  поголів’я  худоби;  збільшення  обсягів  та
модернізація  процесів  виробництва  м’яса,  молока  і  молокопродуктів;  підвищення
культури  тваринництва  селянських  господарств;  експорт  худоби  і  продукції
тваринництва на західноєвропейські та близькосхідні ринки.

Невід’ємним джерелом вивчення продуктивності селянських господарств доби
непу є матеріали статистичних щорічників. У них розміщено статистичні дані, які



показують  пересічну  врожайність,  валові  збори  зернових  і  технічних  культур,
загальну чисельність поголів’я рогатої та продуктивної худоби, свиней та овець. До
них,  наприклад,  належать  «Збірник  статистично-економічних  відомостей  про
сільське  господарство  України»  (1929 р.)13,  збірник  «Сельское  хозяйство  СССР,
1925 – 1928»14,  видання  «Кооперація  на  Україні  в  1925 – 1926  році.  Статистика
України», «Кооперація  на  Україні  в  1926  –  1927  році.  Статистика  України»15,
«Сельское хозяйство Украины» (за 1923 г.)16, «Україна. Статистичний щорічник» (за
1925, 1926, 1928, 1929 рр.)17.

Серед  використаних  методів  наукового  пізнання  виділяються  такі  групи:
загальні  філософські,  загальнонаукові,  конкретно-наукові,  дисциплінарні  та
міждисциплінарні  методи.  Загальнонаукові  методи  дослідження  представлені
логічним,  аналітичним,  дедукційним,  індукційним,  структурно-функціональним,
порівняльним,  а  також  методами  класифікації,  аналогії,  абстрагування,
узагальнення,  систематизації.  Основу  спеціально-історичних  методів  дослідження
склали  історико-генетичний,  історично-порівняльний,  історично-типологічний  та
історично-системний.

У  другому  розділі  «Соціально-економічні  чинники  створення
спеціалізованої  мережі  сільськогосподарської  кооперації  «Добробут»
проаналізовано  стан  українського  тваринництва  на  початок  1920-х рр.,  показано
вплив  на  нього  Першої  світової  війни,  громадянського  збройного  протистояння,
політики «воєнного комунізму», неврожаю та голоду 1921 – 1922 рр. 

Незважаючи  на  величезний  для  значної  частини  сільського  господарства
України негативний вплив несприятливих природно-кліматичних умов 1921 та 1924
років, як загальна кількість великої рогатої худоби, так і молочне стадо України були
не лише збережені, але й продовжували прогресувати.

Однак зберігала свою гостроту проблема безтяглових селянських господарств.
За даними Центрального статистичного управління, на 100 господарств пересічно по
Українській СРР припадало робочих коней та волів: у 1925 р. – 79, у 1926 р. – 86,6, у
1927 р.  – 91,4.  Частка безтяглових господарств по Україні  становила:  у 1925 р.  –
46,3 %, 1926 р. – 44,7 %, 1927 р. – 41,7 %.

У Степу процеси відновлення поголів’я худоби відбувалися повільніше, ніж у
Лісостепу та на Поліссі. У конярстві та свинарстві УСРР станом на 1927 р. так і не
було  досягнуто  показників  1916 р.  На  середину  1920-х  рр.  майже  половина
селянських  господарств  взагалі  не мала тягла,  а  в  третині  дворів  нараховувалося

13 Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. Рік перший.
Харків 1929. 334 с.
14 Сельское хозяйство СССР, 1925 – 1928:  сб.  стат.  сведений к XVI Всесоюз.  партконференции.
Москва: Стат. изд-во ЦСУ СССР, 1929. 502 с.
15 Кооперація на Україні в 1925 – 1926 році. Статистика України. Харків: ЦСУ, 1929. XXVI, 178 с.;
Кооперація на Україні в 1926 – 1927 році. Статистика України. Харків: ЦСУ, 1929. XXXII, 126 с.
16 Сельское хозяйство Украины: Наркомзем УССР. Харьков: Изд-во отд. НКЗ, 1923. 232 с.
17 Україна.  Статистичний щорічник.  1925 рік.  Харків: Вид-во ЦСУ УСРР, 1925. 516 с.; Україна.
Статистичний щорічник. 1926 рік. Харків: Вид-во ЦСУ УСРР, 1926. 403 с.; Україна. Статистичний
щорічник.  1928 рік.  Харків:  Вид-во ЦСУ УСРР, 1928.  387 с.; Україна.  Статистичний щорічник.
1929 рік. Харків: Вид-во ЦСУ УСРР, 1929. 399 с.



лише по  одній  голові  робочої  худоби.  На  Правобережжі  58 % селянських  дворів
взагалі не мали робочої худоби, а 26 % – мали лише по одній голові.

В цілому, протягом 1916 – 1927 рр. поголів’я худоби в Україні зросло на 5,46 %
(із 23,9 млн. до 25,2 млн. голів). Такий невисокий показник обумовлений відомими
обставинами:  бойовими  діями,  голодом  1921  –  1923 рр.,  «воєнним  комунізмом»,
труднощами повоєнної відбудови тощо. З другого боку, додатній приріст засвідчує
те,  що  протягом  першої  половини  1920-х  рр.  руйнівні  наслідки  вищезазначених
явищ  все  ж  вдалося  подолати.  Не  останню  роль  при  цьому  відіграла  діяльність
створеної 1924 р. мережі м’ясо-молочної кооперації «Добробут».

У третьому  розділі  «Організаційний та  соціально-економічний розвиток
тваринницької кооперації України» показано роль Всеукраїнської спілки м’ясної і
молочної кооперації «Добробут» у розгортанні широкої та багатосторонньої роботи
щодо інтенсифікації м’ясо-молочної галузі, в основу якої було покладено принцип
добровільного залучення до процесу всіх бажаючих селянських господарств.

У  межах  підрозділу  3.1  «Розбудова  спеціалізованих  м’ясо-молочних
кооперативних товариств та їх союзів» нами з’ясовано, що спеціалізована мережа
м’ясної  і  молочної  кооперації  «Добробут»  ефективно  функціонувала  протягом
жовтня 1924 – жовтня 1929 рр.  За цей час  їй не лише вдалося створити широку
мережу  тваринницьких  кооперативів  та  досягнути  передвоєнних  показників  у
скотарстві, але й (подекуди) перевершити їх.

Зареєстрована  в  липні  1924  р.  Всеукраїнська  спілка  м’ясної  і  молочної
кооперації  «Добробут»  розпочала  роботу  в  жовтні  того  ж  року.  В  її  статуті
зазначалося,  що  «Спілка  ставить  перед  собою  завдання  поліпшення  і  розвитку
м’ясо-молочного  тваринництва  шляхом  організації  племінної  справи,  збуту  і
переробки продуктів тваринництва, постачання членів спілки всім необхідним для
успішного  ведення  господарства».  Членами новоствореної  організації  могли  бути
союзи різних типів: спеціалізовані, універсальні, змішані. З метою якомога більшого
охоплення  зацікавлених  селянських  господарств  статутом  «Добробуту»
передбачалося  безпосереднє  членство  в  ньому  великих  спеціалізованих
сільськогосподарських товариств, учасниками яких було 250 і більше осіб.

Біля витоків товариства стояли центральне Всеукраїнське об’єднання союзів
сільськогосподарської  кооперації  «Сільський  господар»  та  декілька  регіональних
союзів  сільськогосподарської  кооперації.  Роботу   «Добробуту»  патронувало
правління «Сільського господаря»,  яке,  до речі,  передавало йому свій скотарсько-
молочарський відділ, у т. ч. договори із союзами та різними державними установами
у м’ясо-молочній галузі.

У  структурі  «Добробуту»  налічувалося  в  різний  час  до  19  підрозділів:
загальний відділ; організаційний відділ; племінний відділ; планова комісія; м’ясний
відділ; молочарський відділ; конярський відділ; виробничо-агрозоотехнічний відділ;
сировинний  відділ;  технічно-будівельний  відділ;  фінансово-рахунковий  відділ;
технічний  відділ;  агротехнічний  відділ;  фінансовий  сектор;  конярський  сектор;
оперативний сектор; сировинний підвідділ; технічно-будівельний сектор; фондовий
відділ.



На  практиці  основними  завданнями  спілки  «Добробут»  оголошувалися
турбота  про  збільшення  кількості  та  якості  худоби,  переробка  і  збут  продуктів
скотарства, а також дослідницько-племінна робота над поліпшенням порід худоби.

Яскравим показником активної та результативної роботи «Добробуту» є те, що
менш  ніж  за  два  роки  діяльності  спеціалізованої  мережі  м’ясної  і  молочної
кооперації її обіговий капітал зріс у понад 10 разів: із 651 тис. крб. на 01.10.1924 р.
до 6 млн. 743 тис. крб. станом на 01.01.1926 р. При цьому протягом травня 1926 –
жовтня 1929 рр. кількість окружних спілок мережі зросла з 3 до 41. 

У жовтні 1929 р. мережа «Добробут» фактично припинила свою діяльність у
зв’язку з початком насильницької реорганізації, власне ліквідації, системи фахової
кооперації,  що  завершилась  у  квітні  1930 р.  У  районах  суцільної  колективізації
селищні скотарські товариства було перетворено на колгоспи, а їхні районні спілки
ліквідовано.

У підрозділі  3.2 «Діяльність «Добробуту» по зростанню чисельності членів
м’ясо-молочної  кооперації» показано,  що  кооперативи  скотарського  типу  в
загальноукраїнській  мережі  кооперації  1920-х  рр.  займали  посереднє  місце  за
кількістю  (поступаючись,  наприклад,  меліоративним  і  спільного  користування
сільськогосподарськими машинами),  а  частка  скотарської  кооперації  республіки  в
загальносоюзній мережі становила в кращому разі 1/6; молочарської – менше 1/10.
На перший погляд, це може свідчити про слабкість української кооперації, однак на
заваді  суто  кількісним даним стоять  високі  якісні  показники,  котрі  говорять  про
високу товарність м’ясо-молочної кооперації  УСРР. Пояснити таку колізію можна
тим,  що  кооперативна  мережа  України  відзначалася  більшою  рясністю,  аніж
пересічно по СРСР. Так, кількість фізичних членів кооперативів по Україні відносно
усього населення республіки становила до 20 %, тоді  як по СРСР ця цифра була
значно меншою. 

На  01.10.1926 р.  в  Українській  СРР  функціонували  5457 спеціалізованих
сільськогосподарських кооперативів  (у т. ч.  кредитових),  що налічували 234,7 тис.
членів, з яких скотарські та скотарсько-молочарські колективи становили тільки 5,34
% і об’єднували, в свою чергу, 5,81 % кооперованого селянства. Слід, однак, взяти
до уваги настійливу засторогу А. Морозова стосовно того, що розмах спеціалізованої
кооперації  ніяк не можна ототожнювати з кількістю її  юридичних членів.  Велика
кількість  селянських  господарств,  формально  не  будучи  членами  спеціальних
товариств, брала в їх роботі активну участь.

М’ясо-молочна кооперація була представлена по всій території України. Однак
найбільше  товариств  цієї  галузі  функціонувало  в  Степу  (45,4 %)  та  Лівобережжі
(33,5 %),  що  продиктовано  сприятливішими  природними  умовами,  а  звідси  –
наявністю  більшої  кількості  пасовищ,  які,  до  того  ж,  відзначалися  вищою
поживністю.  Частка  кооперованого  скотарства  в  загальноукраїнській  структурі
сільськогосподарської кооперації залишалася відносно невеликою (3,72 %), однак це
не применшує його товарності та великої ваги для експорту сільгосппродукції. 

На  середину  1920-х  рр.  переважали м’ясо-молочні  кооперативи  з  кількістю
членів  30–150  осіб.  Створення  великих  первинних  тваринницьких  кооперативів
ускладнювалося  деякими  об’єктивними  чинниками:  відсутністю  достатньої
кількості поголів’я тварин, організаційно-управлінськими труднощами, а також тим,



що переробна галузь  перебувала  на  етапі  свого  становлення,  а  тому поки що не
могла забезпечити достатньо швидкі темпи переробки сировини.

Отже,  на  середину  1920-х  рр.  першість  у  розбудові  мережі  тваринницьких
кооперативів  належала  Степовому  регіону;  майже  вдвічі  менші  показники
демонстрували Лівобережжя і Полісся. Водночас цим агрокліматичним зонам були
властиві вищі темпи розбудови тваринницької кооперативної мережі, ніж, скажімо,
на Правобережжі.

Підрозділ  3.3 має  назву  «Вплив  «Добробуту»  на  підвищення  культури
селянського  тваринництва». Всеукраїнська  спілка  м’ясної  і  молочної  кооперації
«Добробут»  розгорнула  широку й  багатосторонню роботу з  метою інтенсифікації
м’ясо-молочної галузі. Запорукою цього стали постійне зростання доходів товариств,
а також принцип залучення до її діяльності не лише членів, але й усіх зацікавлених
селянських господарств.

Організаційно-господарські  заходи,  ініційовані  «Добробутом»,  передбачали:
організацію  виробництва  та  постачання  концентрованих  кормів,  створення
кооперативних пасовищ, контрактацію бугаїв, корів і свиней, закупівлю за кордоном
високопородних  плідників,  пряме  кредитування  селянських  господарств,  у  т. ч.  в
товарній формі – у вигляді молодняка худоби.

Інший  напрям  підвищення  культури  ведення  скотарства  селянами  включав
контрольно-асистентське  обслуговування,  облік  і  ведення  продуктивних  якостей
потомства  наявних  плідників,  організацію  виставок-конкурсів,  курси  годування  і
облаштування тваринницьких дворів і кооперативних приміщень, силосних ям тощо,
конкурси на чистоту молока, республіканські та місцеві конкурси майстрів масло- і
сировиробництва.

Широкого  розмаху  набула  освітня  діяльність  «Добробуту».  З  цією  метою
організовувалися  численні  курси і  школи для господарів  дворів,  курси контроль-
асистентів, з’їзди по тваринництву, публікація інструкцій, плакатів, брошур тощо.

У рамках четвертого розділу  «Роль спеціалізованої тваринницької / м’ясо-
молочної  кооперації  у  підвищенні  заможності  українського  селянства»
показано,  як  продумана  стратегія  українського  сільськогосподарського  експорту,
численні технічні нововведення, будівництво сучасних підприємств для переробки
м’яса  та  молока,  їх  забезпечення  потужними  машинними  холодильниками  дали
змогу  швидко  наростити  економічно  дуже  прибутковий  експорт  тваринницької
продукції.  При  цьому  обсяг  переробленої  експортної  продукції  постійно
збільшувався завдяки зменшенню частки вивозу живих свиней та великої  рогатої
худоби. Тобто, при тій самій кількості сировини, завдяки  поглибленню її переробки,
вело  до  вагомого  збільшення  зовнішньоторговельних  прибутків.  При  цьому
експортна  діяльність  сільськогосподарської  кооперації  ніяким  чином  не  шкодила
економічним  інтересам  селянства.  Навпаки,  будучи  організованою  виключно  на
ринкових засадах, вона гарантувала всім її учасникам за рахунок реалізації продукції
за високими закордонними цінами значно більші грошові надходження, аніж її збут
на місцевих, нерідко перенасичених  цією продукцією базарах.

У  підрозділі  4.1  «Вплив  спеціалізованої  м’ясо-молочної  кооперації  на
підвищення  товарності  селянських  господарств» показано,  що  спеціалізована
система  м’ясо-молочної  кооперації  «Добробут»,  вдало  поєднуючи  фінансову



політику  з  добре  поставленою  організаційно-економічною  роботою  в  галузі
контрактації, зуміла не тільки швидко налагодити відновлення обсягів виробництва,
але й забезпечити безперебійну роботу цілого ряду важливих галузей харчової та
переробної  промисловості,  а  також  вести  інтенсивне  будівництво  нових  і
реконструкцію старих підприємств. 

За  перші  14  місяців  функціонування  Всеукраїнської  спілки  «Добробут»
показники заготовки і переробки м’ясних виробів зросли як кількісно, так і якісно.
Протягом 01.10.1924 р. – 01.01.1926 р. було заготовлено 70 тис. голів худоби, або
840 тис.  пудів  у  забійній  вазі,  на  суму  6,5 млн.  крб.  Свинарство  в  Україні  мало
особливо високий вихід м’яса. Наприклад, у 1925 р. при загальній кількості свиней
3,694 млн. вихід м’яса становив 9416 тис.  пудів.  Стосовно великої  рогатої  худоби
слід зазначити, що при наявності 8,126 млн. голів було заготовлено 9426 тис. пудів
м’яса. Ступінь товарності молочного тваринництва за 1925 – 1927 рр. зріс із 25,8 %
до 33,2 %, інакше кажучи, обсяги запропонованої селом місту молочної продукції
збільшилися  з  69,2  до  85,2 млн.  пудів.  Завдяки  широкому  розвитку  скотарсько-
молочної кооперації удійність корови в середньому по Україні піднялася з 50 пудів у
1921/22 р. до 87 пудів у 1928 р. Валове зростання продукції дало можливість значно
збільшити і товарну її частину. На початок 1927 р. ковбасна та беконна галузі були
представлені  одиничними  підприємствами,  але  за  наступні  два  роки  вони  також
зробили  величезний  ривок.  У  цілому,  на  1926  –  1927  календарні  роки  вартість
товарної маси скотарства досягла 24,2 % від загальної вартості продукції сільського
господарства України.

Система  господарських,  економічних,  зоотехнічних,  а  також  селекційних
заходів,  які  проводив  «Добробут»,  дала  змогу  швидко  підвищити  ефективність
м’ясної  та  молочної  частин  селянських  господарств. М’ясо-молочна  галузь
українського  тваринництва,  яка  перебувала  в  стагнації  перед  Першою  світовою
війною  і  була  зруйнована  під  час  війни,  протягом  1924 – 1927 рр. була  швидко
відновлена, насамперед, зусиллями всіх ланок мережі «Добробуту». Зрештою, вона
змогла не лише забезпечити потреби внутрішнього,  але й завоювати визнання на
зовнішньому ринку.

У підрозділі 4.2 «Участь «Добробуту» в організації експорту тваринницької
продукції»  констатується,  що,  незважаючи  на  всі  господарсько-економічні  й
суспільно-політичні  труднощі,  які  доводилось  долати  українській
сільськогосподарській  кооперації  на  шляху  її  розбудови,  кооперативний  експорт
продукції скотарства розвивався дуже швидко. Експорт продукції тваринництва став
важливим джерелом фінансування розвитку промисловості.

У 1924 – 1925 рр. Україна вперше відновила експорт тваринницької продукції.
Усього за рік було вивезено 31 204 пуди бекону на суму 350 тис. крб. та 10 917 пудів
іншої м’ясної продукції на суму 124 тис. крб. Одночасно було налагоджено експорт
живої худоби. Обсяги її вивозу виражаються такими даними: 14 262 свиней на суму
610 тис. крб., 7352 голів великої рогатої худоби вартістю 627 тис. крб., 9863 голів
малої рогатої худоби на суму 87 тис. крб. Отже, лише за перший рік «Добробутом»
було  експортовано  тваринної  продукції  на  суму  1,807 млн.  крб.  Про  частку
Української СРР у загальносоюзному експорті тваринницької продукції свідчить той
факт, що за підсумками 9 місяців 1927 – 1928 рр. експорт лише українського бекону



становив 5 % загальнореспубліканського експорту всіх галузей економіки та понад
50 % вартості м’ясного експорту. 

У молочарській сфері  система кооперації  «Добробут» постійно дбала також
про будівництво  нових,  сучасних  молокозаводів,  що давало  можливість  постійно
збільшувати  виробництво  високоякісного,  конкурентоспроможного  на  світових
ринках масла та сиру. Поряд із маслом та сиром експортувалися також такі товари,
як бринза, казеїн. Українське масло, яке раніше практично ніколи не фігурувало на
західних ринках, швидко зайняло одне з провідних місць, обігнавши в ціні добре
відомі на Заході новозеландське та сибірське. У 1926 – 1927 рр. за участі  мережі
«Добробуту»  було  експортовано  43 946 кг  масла.  Планом  на  наступний  рік
передбачалося  нарощення  обсягів  його  вивозу  до  52 тис.  кг.  Протягом  1928  –
1929 рр.  «Добробут»  зобов’язався  суттєво  збільшити  масштаб  експорту,  довівши
його до 99 тис. пудів масла, 8 тис. пудів сиру 13 тис. пудів казеїну.

Система м’ясо-молочної кооперації «Добробут» у тісній співпраці з кредитною
сільськогосподарською  кооперацією  всіляко  заохочували  сільгоспвиробника  до
всебічного  розвитку виробництва та  експорту компактних,  але дорогих продуктів
тваринництва,  реалізація  яких  за  кордоном  була  значно  вигідніша,  ніж  експорт
продукції рослинництва. Зазначене, в свою чергу, сприяло підвищенню заможності
українського селянства. 

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження автор виносить на захист такі основні

висновки і положення:
1. Аналіз  вітчизняної  історіографії  з  проблематики  діяльності

сільськогосподарської кооперації  в умовах соціально-економічних трансформувань
доби непу дає підстави  зробити висновок відносно того,  що історіографічна база
щодо  висвітлення  питань,  пов’язаних  із  діяльністю  в  роки  непу  Всеукраїнської
спілки м’ясо-молочної кооперації «Добробут» є цілком достатньою. Джерельна бaзa
теми також є достатньо репрезентoвaною для реалізації  поставлених у дисертації
зaвдaнь, адже введені до наукового oбiгу джерела дали можливість створити цiлiсну
картину щoдo діяльності в роки непу спілки «Добробут». Увесь масив тематичних
публікацій  можна  умовно  розділити  на  дві  великі  групи  –  радянська  та  сучасна
вітчизняна  історіографії,  а  також як  підгрупи –  діаспорна  історіографія  1920-х  –
1980-х рр.  і  сучасна  зарубіжна  історіографія  проблеми.  У  свою  чергу,  перша
(радянська) група поділяється на кілька етапів: 1920-х рр., 1930-х – першої половини
1950-х рр., другої половини 1950-х – середини 1960-х рр., другої половини 1960-х –
середини 1980-х рр., середини 1980-х – початку 1990-х рр.

Разом  з  тим  зауважимо,  що  протягом  різних  за  своїм  характером  періодів
вивчення проблеми становлення і функціонування мережі спеціалізованої кооперації
у  добу  непу  можна  охарактеризувати  так:  від  плюралізму  думок,  обмеження  та
замовчування окремих сторінок – до формування нового об’єктивного висвітлення
означеної  проблематики.  Історіографічний  аналіз  засвідчив,  що  окремі  аспекти
обраної для вивчення теми знайшли своє відображення в науковій літературі, однак
досі спеціального комплексного дослідження з історії діяльності в Україні мережі
спеціалізованої м’ясо-молочної кооперації «Добробут» (1924 – 1929 рр.) не існує.



2. У  період  нової  економічної  політики  Всеукраїнська  спілка  м’ясної  і
молочної кооперації «Добробут» розгорнула масштабну й багатосторонню роботу з
метою  інтенсифікації  м’ясо-молочної  галузі,  залучаючи  до  цього  всі  зацікавлені
селянські господарства. Завдяки здійсненим заходам тваринництво України змогло
за  короткий час  не  лише забезпечити  внутрішні  потреби,  але  й  завоювати  міцне
визнання на зовнішньому ринку. Врахування всіх аспектів багатогранної ефективної
діяльності  Всеукраїнської  кооперативної  мережі  м’ясної  і  молочної  спілки
«Добробут»,  завдяки  ретроспективному  аналізу,  може  бути  корисним  для
поліпшення становища м’ясо-молочної галузі аграрного сектора економіки сучасної
України. Серед шести центрів спеціалізованої сільськогосподарської кооперації, які
діяли  в  Українській  СРР  у  1920-х  рр.  («Кооптах»,  «Добробут»,  «Плодоспілка»,
«Бурякоспілка»,  «Укрсільцукор»  і  «Товариство  насінництва»)  доволі  виразно
виділяється  саме  «Добробут»,  який  проголосив  ключовим  завданням  досвідно-
технічної роботи всіх своїх відділів вишукування в умовах українського сільського
господарства  шляхів  для  підвищення  продукції  сільськогосподарських  тварин,
поліпшення якості продуктів та одночасно з цим зниження вартості виробництва.

3. Зареєстрована в липні  1924 р.,  Всеукраїнська  спілка  м’ясної  і  молочної
кооперації  «Добробут»  розпочала  роботу  в  жовтні  того  ж  року.  В  її  статуті
зазначалося, що Спілка ставить перед собою завдання поліпшення і розвитку м’ясо-
молочного  тваринництва  шляхом організації  племінної  справи,  збуту  і  переробки
продуктів тваринництва, постачання членів спілки всім необхідним для успішного
ведення господарства. Членами новоствореної організації могли бути союзи різних
типів: спеціалізовані,  універсальні,  змішані. З метою якомога більшого охоплення
зацікавлених  селянських  господарств  статутом  «Добробуту»  передбачалося
безпосереднє членство в ньому (оминаючи другу ланку – районні спілки) великих
спеціалізованих  сільськогосподарських  товариств,  учасниками  яких  було  250 і
більше осіб. Зауважимо, що майже одночасно (13 серпня 1924 р.) зі спеціалізованим
скотарським  товариством  «Добробут»  утворилося  Всеукраїнське  спеціалізоване
товариство збуту й експорту продуктів птахівництва «Кооптах».

4. Для належної організації роботи в українському тваринництві у структурі
«Добробуту»  налічувалося  до  19  підрозділів:  загальний  відділ;  організаційний
відділ;  племінний  відділ;  планова  комісія;  м’ясний  відділ;  молочарський  відділ;
конярський  відділ;  виробничо-агрозоотехнічний  відділ;  сировинний  відділ;
технічно-будівельний  відділ;  фінансово-рахунковий  відділ;  технічний  відділ;
агротехнічний відділ;  фінансовий сектор;  конярський сектор; оперативний сектор;
сировинний  підвідділ;  технічно-будівельний  сектор;  фондовий  відділ.
Спеціалізована  система  м’ясної  і  молочної  кооперації  «Добробут»  відзначалася
кваліфікованим  персоналом,  виробничим  досвідом,  глибоким  знанням  сутності
різних господарських  проблем українського  села.  Спираючись  на  це,  вона зуміла
швидко  налагодити  максимально  ефективне  використання  пайових  коштів
кооперованих нею селянських господарств.

З метою покращення товарності селянських господарств спеціалізована система
м’ясної і молочної кооперації «Добробут», вдало поєднуючи фінансову політику з
добре  поставленою  організаційно-економічною  роботою  в  галузі  контрактації,
зуміла  не  тільки  швидко  налагодити  відновлення  обсягів  виробництва,  але  й



забезпечити  безперебійну  роботу  цілого  ряду  важливих  галузей  харчової
промисловості  та,  водночас,  вести інтенсивне будівництво нових і  реконструкцію
старих переробних  підприємств м'ясо-молочного напрямку. 

5. Система господарсько-економічних,  селекційних і  зоотехнічних заходів,
які проводив «Добробут», дала можливість швидко підвищити ефективність м’ясної
та  молочної  частин  селянських  господарств.  М’ясо-молочна  галузь  українського
тваринництва,  яка  перебувала  в  стагнації  перед  Першою світовою війною і  була
зруйнована  під  час  війни,  протягом  1924  –  1927  рр.  зусиллями  кооперованого
«Добробутом» селянства була спочатку швидко відновлена, а потім стрімко набула
нової якості, зумівши завоювати визнання на зовнішньому ринку, що, в свою чергу,
сприяло підвищенню заможності українського селянства.  

Спілкою «Добробут» було розгорнуто широку й багатосторонню роботу щодо
всебічної  інтенсифікації  м’ясо-молочної  галузі  із  залученням  в  цей  процес  усіх
бажаючих селянських господарств.  Організаційно-господарські  заходи,  ініційовані
«Добробутом»,  передбачали:  організацію  виробництва  та  постачання
концентрованих кормів, контрактацію бугаїв, корів і свиней, закупівлю за кордоном
високопорідних  плідників,  пряме  кредитування  селянських  господарств,  у  т. ч.  в
товарній формі – у вигляді молодняка худоби. Інший напрям підвищення культури
ведення  скотарства  селянами  включав  контрольно-асистентське  обслуговування,
облік  і  ведення  продуктивних  якостей  потомства  наявних  плідників,  організацію
виставок-конкурсів,  курси  годування  і  облаштування  тваринницьких  дворів  і
кооперативних  приміщень,  силосних  ям  тощо,  конкурси  на  чистоту  молока,
республіканські та місцеві конкурси майстрів масло- і сировиробництва. Широкого
розмаху  набула  освітня  діяльність  «Добробуту».  З  цією  метою  організовувалися
численні курси і школи для господарів дворів, курси контроль-асистентів, з’їзди по
тваринництву, публікація інструкцій, плакатів, брошур тощо.

6. Маючи добру сировину і  високорозвинену переробну базу,  «Добробут»
збільшував обсяг експорту в галузі м’ясного та молочного тваринництва, особливо
починаючи з 1926 р.  Як свідчать виявлені численні архівні документи, продукція
«Добробуту» користувалася попитом у Німеччині, Франції, Великій Британії, Італії,
Персії  та  інших  державах.  Цьому  сприяла  продумана  стратегія  українського
сільськогосподарського  експорту,  а  також  поширення  технічних  нововведень,
створення  найсучасніших  підприємств  для  переробки  м’яса  та  молока,  їх
комплектація  потужними  холодильниками  та  іншим  обладнанням.  Обсяг
переробленої  експортної  продукції  постійно  збільшувався  за  рахунок  зменшення
вивозу живих свиней і великої рогатої худоби, що при тій самій кількості сировини,
шляхом ретельнішої переробки, забезпечувало збільшення зовнішньоторговельних
прибутків  країни.  Особливо  слід  наголосити  на  тому,  що  експортна  діяльність
сільськогосподарської кооперації ніяким чином не шкодила економічним інтересам
селянства.  Навпаки,  будучи  організованою  виключно  на  ринкових  засадах,  вона
гарантувала  всім  її  учасникам  за  рахунок  реалізації  продукції  за  високими
закордонними цінами значно більші грошові надходження. Таким чином, діяльність
«Добробуту» сприяла підвищенню заможності українського селянства. 

7. Подальших наукових досліджень потребує вивчення всього різноманіття
світового досвіду розвитку малого бізнесу, насамперед, США та Скандинавії, який



на основі максимального врахування місцевих умов часто демонструє надзвичайно
високий рівень господарсько-економічної ефективності.
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АНОТАЦІЯ
Волошин І. В.  Українська сільськогосподарська кооперація «Добробут»:

створення  та  виробничо-торговельна  діяльність  (1924  –  1929  рр.)  –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальності  07.00.01 –  історія  України.  –  Черкаський державний технологічний
університет;  Державний  вищий  навчальний  заклад  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  –  Переяслав-
Хмельницький, 2019.

У  дисертації  шляхом  комплексного  аналізу  історичних  джерел,  а  також
здобутків  історіографії  з’ясовано  характер  діяльності,  мету  та  конкретні  заходи,
здійснювані Всеукраїнською спілкою скотарської і молочної кооперації «Добробут»
в умовах нової економічної політики протягом 1924 – 1929 рр.

На  основі  широкої  джерельної  бази,  із  урахуванням  здобутків  історіографії,
з’ясовано соціально-економічні чинники створення мережі спеціалізованої кооперації
«Добробут»,  показано  організаційний  та  соціально-економічний  розвиток



тваринницької кооперації України, зокрема процес розбудови спеціалізованих м’ясо-
молочних кооперативних товариств та  їх  союзів.  На численних фактах  висвітлено
заходи  «Добробуту»  щодо  підвищення  культури  селянського  тваринництва  і
товарності  селянських  господарств,  а  також  організації  українського  експорту
тваринницької продукції.

Ключові слова: нова економічна політика, експорт, інтенсифікація сільського
господарства,  м’ясо-молочна галузь,  селянське господарство, сільськогосподарська
мережа «Добробут», скотарство, спілка.

АННОТАЦИЯ
Волошин  И. В.  Украинская  сельскохозяйственная  кооперация

«Добробут»: создание и производственно-торговая деятельность (1924 – 1929 гг.)
– Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  исторических наук по
специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  Черкасский  государственный
технологический  университет;  Государственное  высшее  учебное  заведение
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2019.

В диссертации путем комплексного анализа исторических источников, а также
достижений  историографии выяснены характер  деятельности,  цель  и  конкретные
меры,  осуществляемые  Всеукраинским  союзом  скотоводческой  и  молочной
кооперации «Добробут» в условиях новой экономической политики в течение 1924 –
1929 гг.

На основе широкой источниковой базы, с учетом достижений историографии,
выяснены  социально-экономические  факторы  создания  сети  специализированной
кооперации  «Добробут»,  показано  организационное  и  социально-экономическое
развитие  животноводческой  кооперации  Украины,  в  частности,  процесс  развития
специализированных мясомолочных кооперативных обществ и их союзов. На основе
многочисленных фактов показаны мероприятия союза «Добробут» по повышению
культуры  крестьянского  животноводства,  повышению  товарности  крестьянских
хозяйств,  а  также  по  организации  украинского  экспорта  животноводческой
продукции.

Ключевые слова: новая экономическая  политика,  экспорт,  интенсификация
сельского  хозяйства,  мясомолочная  отрасль,  сельское  хозяйство,
сельскохозяйственная сеть «Добробут», скотоводство, союз.
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In  the  thesis,  the  nature  of  the  activities,  the  main  goals  and specific  measures
carried out by the all-Ukrainian union of cattle-breeding and dairy cooperation "Dobrobut"
in the context of the new economic policy during 1924 – 1929 have been clarified through
a comprehensive analysis of historical sources, as well as historiography achievements.

In the course of the study, it was possible to come to the conclusion that during the
period of the new economic policy, the all-Ukrainian union of cattle-breeding and dairy
cooperation  "Dobrobut"  started  up  a  large-scale  and  multilateral  work  aimed  at
intensifying the meat and dairy industry, attracting interested peasant farms to this process.
Due to the measures taken, the animal husbandry of the Ukrainian SSR was able, in a short
time, not only to meet the needs of the domestic market, but also to gain recognition in the
external market. Due to a retrospective analysis, it can be useful to take into account the
positive experience of "Dobrobut" union for improving the state of meat and dairy sector
of food industry in modern Ukraine.

Established  in  July  1924,  the  union  of  cattle-breeding  and  dairy  cooperation
"Dobrobut" began work in October of that year. It was noted in its statute that “the union
has  set  the  task  to  improve  and  develop  meat  and  dairy  cattle-breeding  through  the
organization of breeding, marketing and processing of livestock products and the supply of
union members  with  everything necessary  for  successful  farming”.  In  the  structure of
"Dobrobut" there were at various times up to 19 divisions.

The  system  of  meat  and  dairy  cooperation  "Dobrobut"  was  characterized  by
qualified personnel, production experience, in-depth knowledge of the essence of various
economic problems, thus organizing the most efficient use of credit funds in peasant farms
that were cooperated by them.

In order to improve the marketability of farms, the specialized system of meat and
dairy cooperation "Dobrobut", successfully combining fiscal policy with well-organized
organizational and economic work in the field of contracting, was able not only to quickly
restore the production, but also to ensure the smooth operation of a number of important
sectors of food and processing industries, as well as to conduct intensive construction of
new enterprises and reconstruction of old ones. The system of economic, breeding and
zootechnical  measures,  which  were  held  by  "Dobrobut",  made  it  possible  to  quickly
increase the efficiency of meat and dairy parts of peasant farms.

Having good raw materials  and a  highly  developed processing  base,  "Dobrobut"
increased exports in meat and dairy cattle-breeding sector, especially since 1926. According
to archival documents, "Dobrobut" products were in demand in Germany, France, Great
Britain, Italy, Persia and other states. This was facilitated by a well-thought-out strategy of
Ukrainian  agricultural  exports,  numerous  technical  innovations,  the  creation  of  modern
enterprises for meat and milk processing, their arrangement with powerful refrigerators and
other equipment.

On  the  basis  of  a  broad  source  base,  taking  into  account  the  achievements  of
historiography,  socio-economic  factors  of  creating  the specialized  cooperation network
"Dobrobut"  have  been  elucidated,  organizational  and  socio-economic  development  of
animal husbandry cooperation of Ukraine, in particular,  the process of development of
specialized meat  and dairy cooperative societies  and their  unions is shown.  Numerous



facts show the activities of "Dobrobut" network to increase the culture of peasant cattle
breeding, the marketability of Ukrainian peasant farms, and also to organize the export of
livestock products.

Key words: new economic  policy,  export,  agriculture  intensification,  meat  and
dairy sector, peasant farm, agricultural network "Dobrobut", cattle breeding, union.


