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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку України наочно 

демонструє актуальність посилення уваги до історії її регіонів. Адже 

нехтування їхніми історичними, географічними, культурними, економічними 

та іншими особливостями ускладнює формування модерної української 

політичної нації, провокує, за активного втручання сусідніх держав, 

виникнення сепаратистських настроїв, утруднює євроатлантичну інтеграцію 

тощо. 

Потреба проведення широкомасштабних та комплексних реформ усіх 

сфер суспільного життя, зокрема адміністративно-територіальної, зумовлює 

необхідність вивчення під цим кутом зору історичного досвіду їхнього 

здійснення. Одним з періодів масштабної трансформації були 20-ті роки 

минулого століття, коли здійснювалася нова економічна політика – неп. В 

суспільній свідомості цей час прийнято сприймати як період проведення 

економічних реформ, перетворень у медицині та освіті, ліквідації 

неписьменності, українізації тощо. Водночас велася непримиренна боротьба 

проти українського національно-визвольного руху, йшов наступ на церкву, 

утискувалося заможне селянство. Саме в ці роки було відпрацьовано форми 

та методи здійснення терору голодом, які потім масово застосовувалися під 

час голодомору 1932-1933 рр. 

Кожен регіон України мав свою специфіку в реалізації непу. Та чи не 

найпомітнішою вона була в Подільській губернії, що зумовлювалося низкою 

факторів: прикордонним розташуванням краю, який межував з Польщею та 

Румунією; найпізнішим в Україні – в червні-листопаді 1920 р. – 

встановленням радянської влади; масовістю і тривалістю 

антибільшовицького повстанського і підпільного руху; багатоетнічним 

складом мешканців губернії; масовим безземеллям і найвищою в республіці 

щільністю населення; аграрним характером регіону та відсутністю великої 

промисловості тощо. 

Актуальність теми посилюється відсутністю комплексних 

узагальнюючих досліджень проблем політичного, соціально-економічного та 

культурно-духовного життя Поділля в роки непу. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової теми 

“Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в Україні від 

найдавніших часів і до сьогодення” (номер державної реєстрації 

0110U004634) кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі репрезентативної 

джерельної бази, досягнень історіографії комплексно проаналізувати та 

об’єктивно оцінити політичні, соціально-економічні та культурно-духовні 



процеси на Поділлі в добу непу. Досягнення зазначеної мети передбачає 

вирішення таких завдань: 

– з’ясувати стан вивчення досліджуваної проблеми в історіографії та 

сформувати репрезентативну джерельну базу дослідження; 

– окреслити стан Подільської губернії напередодні запровадження непу; 

– дослідити діяльність більшовиків із закріплення своєї диктатури в краї, 

формування органів радянської влади; 

– охарактеризувати особливості проведення адміністративно-

територіальної реформи на Поділлі та її результати; 

– встановити причини, форми, методи, масштаби та наслідки 

антирадянського руху в регіоні; 

– простежити еволюцію політики щодо селянства та його господарства 

на Поділлі та її наслідки; 

– проаналізувати реалізацію податкової політики більшовиків у регіоні, 

реакцію на це подолян; 

– з’ясувати причини, масштаби та наслідки голоду 1925-1926 рр.; 

– простежити регіональні особливості та результати відбудови і розвитку 

промисловості та приватного підприємництва; 

– розкрити основні напрямки соціальної політики більшовиків; 

– дослідити особливості здійснення етнополітики комуністичного 

режиму на Поділлі; 

– розглянути основні напрямки та результати становлення радянської 

системи освіти та культури; 

– визначити зміст політики режиму щодо церкви та реакцію подолян на 

неї; 

– охарактеризувати суть і наслідки становлення в краї радянської 

системи охорони здоров’я. 

Об’єкт дослідження – Поділля в період нової економічної політики. 

Предметом вивчення є політичні, соціально-економічні та культурно-

духовні процеси в добу непу в регіоні. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на 

принципах об’єктивності, історизму та системності, що дозволило 

забезпечити його комплексний характер. Застосування цивілізаційного, 

формаційного та комплексного підходів дало змогу розглянути події та 

явища доби непу як з точки зору інтересів радянського режиму, так і з 

позицій інтересів, ментальності та цілей подолян, їхньої взаємодії. 

Відповідно до мети і завдань дисертації використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні історичні методи. Зокрема, історико-

порівняльний, дедукції та індукції, історико-системний, статистичний, 

історико-хронологічний, контент-аналіз, а також модифіковані методи витрат 

і результативності, витрат і вигоди, запозичені з фінансового аналізу, 

легітимізації джерела, застосовуваного в пропагандистському аналізі, тощо. 

Опертя на фундаментальні принципи, комплексне використання 

різноманітних наукових методів і підходів у роботі дозволило проаналізувати 



процеси, які відбувалися в політичній, соціально-економічній та культурно-

духовній сферах Поділля, та зробити логічні й аргументовані висновки. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1921-1928 рр. Їхня нижня 

межа обумовлена початком впровадження нової економічної політики, а верхня 

– фактичним її згортанням унаслідок припинення непу. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Поділля в 

межах Подільської губернії УСРР та Вінницької, Кам’янецької, 

Могилівської, Проскурівської і Тульчинської округ, які були її 

правонаступниками після ліквідації губерній у 1925 р. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

в роботі вперше: 

– проаналізовано підготовку, проведення та підсумки виборів до 

місцевих рад краю в січні-лютому 1921 р., реакцію на них влади; 

– виявлено, що в 1925-1928  рр. в регіоні діяли підпільні організації, 

з’ясовано їхнє ідейне спрямування, спільні та відмінні риси з підпіллям 1921-

1924 рр.; 

– показано особливості проведення та результати адміністративно-

територіальної реформи 1923–1925 рр. на Поділлі; 

– досліджено причини та масштаби голоду 1925-1926 рр. і встановлено 

демографічні втрати від нього; 

– простежено еволюцію ставлення влади до кустарів та ремісників краю; 

– проаналізовано стан цукрової промисловості регіону; 

– вивчено причини, масштаби та роль контрабанди і самогоноваріння в 

житті подолян; 

– з’ясовано феномен обновлення ікон і чудес; 

– досліджено становлення радянської системи охорони здоров’я в регіоні. 

Набуло подальшого розвитку: 

– запровадження до наукового обігу нових документів і матеріалів 

Національного архівного фонду України, які розкривають процеси, що 

відбувалися в політичній, соціально-економічній та культурно-духовній 

сферах Поділля в роки непу; 

– вивчення еволюції радянського режиму в краї впродовж 1920-х років; 

– дослідження масштабів, форм і методів повстанського руху; 

– розкриття практики реалізації політики більшовицького режиму щодо 

селянства в регіоні, зокрема, методів колективізації та видів 

сільськогосподарських колективів; 

– з’ясування характерних рис відбудови та розвитку промисловості; 

– аналіз форм і методів здійснення податкової політики; 

– з’ясування особливостей втілення соціальної політики більшовиків; 

– висвітлення процесу реалізації етнополітики комуністів у регіоні; 

– вивчення формування й функціонування радянської системи освіти; 

– уточнення масштабів і результатів проведення кампанії ліквідації 

неписьменності. 



Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

проведене дослідження дає змогу реконструювати трансформаційні процеси, які 

відбувалися в усіх сферах життя подолян у роки непу. Результати дослідження, 

теоретичні положення, узагальнення та висновки можуть бути використані в 

процесі розробки та впровадження сучасної регіональної державної політики, 

при подальшій науковій розробці проблем з історії України та Поділля, зокрема, 

підготовці посібників для потреб освіти, читанні відповідних спецкурсів у вишах 

та курсу “Рідний край” у школі, в просвітницькій роботі. 

Особистий внесок дисертанта в розробку наукової проблеми 

визначається самостійним її опрацюванням. Усі узагальнення, положення та 

висновки дослідження є авторськими і ґрунтуються, в переважній більшості, 

на першоджерелах, раніше не досліджених і недоступних для вивчення. 

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція дослідження, його 

окремі аспекти обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кафедри 

міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного 

університету. Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення у 

доповідях і повідомленнях на 13 міжнародних науково-практичних конференціях: 

“Політика народів і урядів щодо поляків, які мешкають на Сході (ХІХ – ХХ ст.)” 

(Мрегово-Ольштин, Польща, вересень 2005 р.), “Історія релігій в Україні” (Львів, 

травень 2007, 2010, 2012 рр.), “Історія торгівлі, податків та мита” 

(Дніпропетровськ, листопад 2007, 2010, жовтень 2012-2015 рр.), “Національна 

інтелігенція в історії та культурі України” (Вінниця, жовтень 2008 р.), “Аркасівські 

читання” (Миколаїв, квітень 2012 р.), “Національна революція: 

загальноєвропейська традиція та український контекст” (Івано-Франківськ, 

березень 2012 р.); на 20 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

круглих столах: “Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження” 

(Вінниця, жовтень 2009 р.), “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під 

Батогом)” (Вінниця, червень 2012 р.), “Голодомор 1932–1933 рр. в Україні” 

(Хмельницький, листопад 2006-2010 рр.), “Збереження національної ідеї та 

національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ 

століття” (Хмельницький, листопад 2011-2014 рр.), “Історія, культура та освіта: 

християнський вимір” (Хмельницький, травень 2012-2014 рр.), “Стародавній 

Меджибіж в історико-культурній спадщині України” (Меджибіж, червень 2010-

2011 рр., жовтень 2011 р.), “Хмельниччина в контексті історії України” 

(Кам’янець-Подільський, вересень 2012 р.), ХІІ і ХІІІ Подільських історико-

краєзнавчих конференціях (Кам’янець-Подільський, листопад 2007, 2010 р.), та ін. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в авторській 

монографії “Трансформаційні процеси на Поділлі в добу непу (1921–1928 

рр.)” (28,95 др. арк.), та 51 публікації, з яких 19 надруковано у вітчизняних 

фахових виданнях, 3 – в зарубіжних і 4 – у вітчизняних виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних. Крім того, видано два збірники 

документів: “Поділля та Південно-Східна Волинь у перші роки радянської 



влади (у документах та матеріалах)” і “Політ-економічний опис 

Проскурівської округи за даними 1930 р.” 

Структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, п’яти розділів (19 підрозділів), списку використаних 

джерел і літератури (1314 найменувань на 145 сторінках), 22 додатків. 

Загальний обсяг дисертації 546 сторінок, з них основний текст – 389. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність, об’єкт, предмет, мету й завдання 

дослідження, його наукову новизну та практичне значення, окреслено 

територіальні і хронологічні рамки. 

У першому розділі – “Історіографія, джерела та теоретико-методологічні 

засади дослідження” – проаналізовано історіографію проблеми, охарактеризовано 

її джерельну базу, визначено ступінь їхнього наукового висвітлення, подано огляд 

використаних документів і матеріалів, а також сформовані теоретико-

методологічні засади дослідження. 

У підрозділі 1.1. – “Історіографія проблеми” – констатується, що 

історіографія досліджуваної проблеми має низку особливостей, зумовлених 

тим, що масштабне вивчення регіональної історії в Україні розпочалося лише 

з відновленням державної незалежності. В радянську добу історія Поділля, як 

і інших регіонів України, розглядалася лише в контексті загальної історії 

УРСР та СРСР. Весь корпус публікацій, у яких  тією чи іншою мірою 

аналізуються питання історії регіону доби непу, поділяється на два періоди: 

1921–1990 рр. та після 1991 р. До першого належать праці радянських 

істориків і зарубіжних дослідників. Традиційно він має три підперіоди: 1920-і 

рр., 1930-і–поч. 1950-х, середина 1950-х–кінець1980-х років. До другого 

відносять роботи українських авторів, надруковані в Україні та в діаспорі, а 

також праці зарубіжних істориків. У цей період формується самостійна 

підгалузь історичної науки – поділлєзнавство. 

Авторами публікацій 1920-х рр. були переважно партійні та радянські 

працівники, вчені-економісти: П. Буценко, І. Вологодцев, В. Клюйков, 

А. Глинський, Г. Гринько, М. Гуревич, Н. Дмитрук, В. Іжевський, 

В. Качинський, Е. Метельський, О. Онуфрієв, О. Пчілка та ін. Попри вплив 

на їхню позицію ідеології, ці дослідження внесли певний вклад у вивчення 

окремих аспектів реалізації політики непу в Україні та частково на Поділлі, 

ввели в науковий обіг значну кількість документів і матеріалів. 

У 30–40 рр. ХХ ст. увага дослідників була переспрямована на 

обґрунтування та апологетику сталінізму. Вивчення періоду непу практично 

припинилося. Воно відновилося в середині 50-х рр. монографією Е. Генкіної 

та колективною працею “СРСР в період відбудови народного господарства 

(1921–1925 рр.)”. Хоч ці дослідження значною мірою базувалися на 

постулатах “Короткого курсу історії ВКП(б)”, проте введення в науковий 

обіг значної кількості історичних джерел, значний обсяг об’єктивних 



висновків, зокрема, щодо особливості запровадження продподатку в Україні, 

зумовили звернення до них багатьох поколінь істориків. 

Засудження ХХ з’їздом КПРС культу особи сприяло активізації наукових 

досліджень непу. Впродовж 60-70-х рр. побачила світ низка робіт, серед яких 

багатою джерельною базою виділяються праці П. Бакуменка, Б. Бабія, 

В. Ігошиної, С. Трапезнікова, І. Трифонова, М. Цалюка, Б.  Мигаля та ін. Проте 

документи, на які вони опиралися, добиралися таким чином, аби підтвердити, що 

на всіх етапах соціалістичного будівництва компартія враховувала інтереси і 

прагнення трудового селянства. З’являлися й пропагандистські публікації, як-от 

нарис М. Гажалова та К. Єрьоміна “Комуна Котовського”. 

Масштабністю виділяється загальноукраїнський проект, до реалізації 

якого були залучені науковці та краєзнавці з регіонів, – “Історія міст і сіл 

Української РСР”. У його рамках побачили світ томи, присвячені Вінницькій 

та Хмельницькій областям. Дещо менший масштаб мав проект нарисів з 

історії обласних партійних організацій, зокрема, Вінницької та 

Хмельницької. Вони містять значний фактичний матеріал, зокрема й щодо 

реалізації політики непу на Поділлі. Проте догматичні партійні вимоги та 

ідеологічні шори не дозволили авторам вийти за межі традиційних для 

радянської історіографії оцінок і висновків. Факти, які їм суперечили, 

зокрема, про голод на Поділлі в 1925-1926 рр., були свідомо обійдені. 

Початок переходу від офіційного компартійного бачення до об’єктивної 

оцінки процесів періоду непу припав на другу половину 80-х – початок 90-х рр. 

ХХ ст. Переломними стали статті С. Кульчицького, О. Мовчан, Ю. Шаповала та 

ін. Певним чином нові підходи проявились і в роботі регіональних істориків, 

свідченням чого стало видання “Нарисів історії Поділля”. 

Після відродження незалежності України історики отримали свободу 

наукових досліджень, вільний доступ до архівів. Усі публікації періоду 

незалежності щодо проблем впровадження непу на Поділлі, можна виділити в 

дві групи. До першої належать роботи, в яких переосмислено наукові підходи 

до усталених упродовж десятиліть історичних фактів у загальноукраїнському 

масштабі. Процеси ж, які відбувалися в регіоні, розглядаються побіжно, в 

контексті загальноукраїнських чи загальносоюзних проблем. 

Найбільш повно сучасні погляди на неп загалом і притаманні йому 

взаємовідносини особи та радянської влади зокрема викладено в працях 

С. Кульчицького, О. Пиріг, колективній монографії “Відносини держави, 

суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 

рр.); на український визвольний рух 1920-х рр. – у публікаціях Ю. Шаповала, 

В. Василенка, В. Савченка, Р. Подкура, В. Ченцова, В. Греченка та О. 
Ярмиша, колективній праці “Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ 

ст.”; на реалізацію адміністративно-територіальної реформи 1923–1925 рр. – 

в роботах Я. Верменич, Л. Гуцало, А. Михненка, В. Слабенко-Ванжули, 

О. Сагач, В Шабельникова та ін.; на голод 1921–1923 рр. та політику 

радянської влади щодо села в період непу – в розвідках О. Ганжі, П. Гай-

Нижника, В. Даниленка, В. Бутенка, В. Марочка, В. Калініченка, 



В. Лазуренка, Г. Капустян, Т. Оніпко, В. Олянич, В. Сергійчука, Ю. Святця, 

М. Фролова; з соціально-гуманітарних проблем – у працях О. Завальнюка, 

Л. Нізової, О. Мовчан, І. Іщенка, О. Рябченко, В. Смирнова, А. Киридон, 

В. Пащенка, колективній монографії “Нариси повсякденного життя України в 

добу непу (1921-1928 рр.)”; з проблем етнополітики – в дослідженнях 

П. Бондарчука, В. Даниленка, В. Доценка, Т. Єременко, О. Козерода, 

Б. Чирка, Л. Якубової, колективній монографії “Українізація” 1920-1930-х 

років: передумови, здобутки, уроки”. 

Роботи, які належать до другої групи, безпосередньо присвячені 

дослідженню різних аспектів впровадження непу на Поділлі. 

Переломним моментом у становленні сучасного поділлєзнавства як 

підрозділу історичної регіоналістики стала V Всеукраїнська конференція з 

історичного краєзнавства в Кам’янці-Подільському в жовтні 1991 р. В 

програмній доповіді академік Ю. Кондуфор наголосив на важливості розвитку 

локально-історичних досліджень, зокрема, періоду непу, закликав звільнятися 

від усталених стереотипів. Готовність істориків до цього засвідчили доповіді 

учасників конференції, зокрема, В. Васильєва, О. Гонтара, О. Єрмака, Є. Мручка. 

Важливу роль у цьому відіграли ґрунтовні праці Я. Верменич з 

теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики, мікроісторії та 

історичної локалістики. 

Загальному аналізу позитивних і негативних сторін реалізації політики непу на 

Поділлі присвячені роботи І. Боднара, П. Григорчука і Н. Кузьмінець, А. Зінченка, 

Г. Черешні. В них простежується еволюція поглядів авторів на проблему – від 

традиційного радянського підходу Г. Черешні до сучасного об’єктивного бачення 

П. Григорчука і Н. Кузьмінець. 

Значну увагу дослідників привертають питання організації та 

функціонування радянської влади на Поділлі в 1920-ті рр. Зокрема, 

вирішальну роль Червоної армії у встановленні радянської влади на Поділлі 

дослідили Л. Громова та А. Пономаренко; становлення непрямої нерівної 

виборчої системи з відкритим голосуванням проаналізував В. Москаленко; 

особливості формування та функціонування сільських рад регіону були 

предметом публікацій Н. Кузьмінець, Р. Козака, О. Стадник. Особливості 

виборів до міських рад простежили В. Нестеренко та Р. Подкур. Специфіку 

організації та діяльності національних сільрад вивчали П. Григорчук і 

Л. Місінкевич. Особлива роль комітетів незаможників у системі радянської 

влади аналізується в публікаціях О. Мельничука. Проте поза увагою 

дослідників залишилися питання проведення виборів до рад різних рівнів у 

січні-лютому 1921 р., якісного складу осіб, позбавлених виборчого права, 

тощо. 

Суттєвий внесок у реконструкцію причин, ходу, масштабу та наслідків 

повстанського руху 20-х рр. на Поділлі, дослідження персоналій його 

провідників зробили В. Барцьось, К. Завальнюк, С. Єсюнін, Р. Коваль, 

Д. Красносілецький, Н. Мизак, П. Стегній, Я. Сторожук, В. Петров та інші. Разом 



з тим, не вповні проаналізовано зв’язок діяльності Подільської групи отамана 

Палія з селянськими повстаннями та діяльність антибільшовицького підпілля. 

Аграрний характер економіки краю в 1920-ті рр. та породжена нею 

соціальна структура суспільства стали предметом досліджень П. Григорчука, 

А. Матвєєва, О. Свідерської, А. Сидоренко, О. Стадник, І. Рибака, В. Яцюк. 

Зв’язок політики радянської влади щодо селянства з голодом 1921-1923 рр. та 

1925-1926 рр. на Поділлі одним з перших почав досліджувати І. Шульга. Його 

справу продовжують В. Василенко, В. Васильєв, Ю. Котик, Ю. Олійник. Однак 

ще недослідженими залишаються питання здійснення колективізації в 1921–

1928 рр., масштабів і наслідків голоду 1925–1926  рр. тощо. 

Проблеми відновлення та розвитку торгівлі, текстильної промисловості, 

кустарних промислів та інших галузей подільської економіки розглядали 

П. Григорчук і В. Тучинський, І. Ладаняк, В. Кабачек, В. Нестеренко, 

С. Трухманова. Менше уваги приділялося питанням відбудови та розвитку 

цукрової та спиртової промисловості, гірничої справи, взаємовідносин 

ремісників і влади тощо. 

Реалізацію соціальної політики більшовиків на Поділлі, зокрема, 

впровадження соціального страхування на випадок безробіття чи хвороби, 

пенсійного страхування проаналізували П. Григорчук і Н. Кузьмінець, 

О. Мельничук. Аналізу демографічної політики в регіоні, особливостей 

взаємозв’язку зайнятості міського населення з типом окружних міст 

присвячені статті С. Трухманової. Проте питання боротьби з 

самогоноварінням, проституцією та іншими проявами девіантної поведінки 

ще не стали предметом спеціальних досліджень. 

Різні аспекти здійснення українізації, реалізації в регіоні більшовицької 

політики щодо єврейської та польської меншин, зокрема, проблеми українців-

католиків та організації освіти національних меншин, досліджують 

Т. Антонішина, Л. Місінкевич, Н. Кротік, В. Нестеренко, А. Суровий, Н. Тітова. 

Чимало напрямків становлення та розвитку радянської системи освіти та 

культури в регіоні, ставлення влади до інтелігенції стали предметом публікацій 

В. Адамського, С. Вініковецького, О. Завальнюка, О. Посвістак, 

В. Савчука, О. Стадник, В. Струманського, А. Сурового, С. Трухманової, 

О. Яковець та інших. Натомість є потреба глибшого вивчення результативності 

впровадження радянської системи освіти та ліквідації неписьменності, подальшого 

аналізу реформування сфери культури. 

Значну увагу дослідників історії Поділля привертають питання реалізації 

політики більшовицького режиму щодо церкви та окремих християнських 

конфесій, феномен оновлення ікон, “Калинівського дива”, ставлення влади до 

храмів, репресії проти священиків. Зокрема, вони розглядаються в працях 

О. Галамай, В. Демченка, О. Драгана, О. Пасічника, В. Росовського. Проте, поза 

увагою дослідників залишилася міжконфесійна боротьба та роль ДПУ в її 

організації, реакція партійно-радянського активу на оновлення ікон та чудеса. 

Характерною рисою зазначених робіт є прагнення авторів бути 

об’єктивними, уникати політичних симпатій і антипатій, що досягається 



науковою сумлінністю та залученням значного кола джерел, насамперед 

архівних. Разом з тим відносно невеликий період становлення і розвитку 

наукового вивчення проблем реалізації непу на Поділлі пояснює відсутність 

узагальнюючих робіт з даної проблеми. 

Відсутні вони і в зарубіжній історіографії. Ознайомлення з працями, 

виданими за кордоном, свідчить, що їхніми авторами переважно були 

представники української діаспори. Серед публікацій 1920-х рр. виділимо 

монографії І. Герасимовича та С. Мельгунова, в яких проаналізовано методи та 

перші наслідки більшовицьких перетворень. У післявоєнний період побачили 

світ роботи В. Вериги, Б. Винара, І. Витановича, І. Коляска, М. Мицеля, 

О. Моргуна, Ф. Піґіда, М. Трихреста, в яких досліджуються окремі аспекти 

здійснення непу в Україні. Особливої уваги заслуговує комплексне видання 

“Енциклопедія українознавства”, яке містить значну інформацію щодо 

загальноукраїнських подій 20-х років і, зокрема, їхніх проявів на Поділлі. 

Не оминула увагою проблеми непу й англомовна історіографія. В працях 

Д. Аткінсон, А. Болла, К. Ворда, Е. Карра, П. Кенеза, Р. Петібріджа, 

Х. Хадсона, В. Хасбанда, Л. Холмса, збірниках “Від царизму до нової 

економічної політики”, “Росія в еру непу” та ін. проаналізовано обставини 

впровадження непу, політику радянської влади щодо селян і їхній опір цій 

політиці, становище робітників, здійснення перетворень у сфері освіти та 

культури, антинародну діяльність ДПУ тощо. Проте проблеми історії України 

зазначеного періоду розглядаються лише в контексті загальноросійських 

досліджень. Реалізація ж непу на Поділлі не вивчалася зовсім. Тим більше 

значення має видана в 1986 р. книга Роберта Конквеста “Жнива скорботи
”
, яка 

не лише зламала стіну замовчування правди про Голодомор 1932–1933 рр., й 

показала його передумови. 

В російській історіографії 1990–2010-х рр. різні аспекти непу стали 

предметом досліджень А. Бакшеєва, Л. Бехтеревої, В. Булдакова, 

Ю. Бокарева, М. Борисова, Е. Гимпельсона, Ю. Голанда, В. Данилова, 

О. Демчик, С. Єсикова, В. Мау, Л. Лютова, В. Надєждиної, І. Орлова, 

С. Павлюченкова, А. Сенявского та ін. За цей час, за даними І. Орлова, 

захищено біля 1500 докторських і кандидатських дисертацій. Головна увага в 

них зосереджується на вивченні загальноросійських і регіональних проблем 

цього періоду, альтернативах непу. Питання, пов’язані з Україною, майже не 

досліджувалися. Однією з небагатьох розвідок, присвячених виключно 

українській проблематиці, є монографія А. Марчукова. Автор досить 

об’єктивно, із залученням широкого кола архівних джерел і праць, зокрема, й 

українських істориків, розглядає проблеми ставлення робітників, селян та 

інтелігенції до національного питання, вказує на неоднозначність 

українізації. При цьому він оперує термінами ще радянської пропаганди: 

“банди”, “петлюрівці” тощо. Характерними для всієї сучасної російської 

історіографії є висновки автора про підбурювання українського 

національного руху із-за кордону та історичну невдячність українців за все, 

що для них зробила Росія. 



Загалом, історіографічний аналіз свідчить, що за роки незалежності 

України відбулося значне зростання наукового інтересу до проблем перебігу 

політичних, соціально-економічних і культурно-духовних процесів на 

Поділлі в роки нової економічної політики. Проте він ще не увінчався 

появою широких узагальнюючих праць. 

У підрозділі 1.2 – “Джерельна база” – охарактеризовано широке коло джерел, 

яке складають документальні та наративні матеріали. Вони умовно поділяються на 

такі групи: 1) опубліковані та 2) неопубліковані (архівні) документальні джерела; 

3) газетна періодика 1920-х рр.; 4) документи особового походження. Основий 

масив джерел дисертації становлять 675 архівних справ 40 фондів, які зберігаються 

в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України, Галузевому 

державному архіві Служби безпеки України, державних архівах Вінницької та 

Хмельницької областей, більшість з яких уперше введено до наукового обігу. 

За походженням архівні джерела можна об’єднати в підгрупи: а) 

нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи (законодавчі 

акти, директиви, накази, постанови, резолюції, офіційні листи та телеграми) 

вищих партійних і радянських органів, у яких зафіксовано їхню діяльність 

щодо впровадження непу в УСРР і регіонах республіки; б) виконавчо-

розпорядчі документи (накази, циркуляри, обіжники, постанови, доповіді, 

відозви, оголошення) губернських, повітових (окружних), волосних 

(районних) органів влади на Поділлі, спрямовані на реалізацію рішень 

вищестоящих інстанцій; в) інформаційно-довідкові документи (анкети, 

довідки, звіти, інформаційні та політичні зведення і листи, статистичні 

матеріали), які містять інформацію про реалізацію зазначених рішень; г) 

діловодні документи (протоколи засідань і підготовчі матеріали до них) 

партійних комітетів і органів радянської влади, що розкривають механізми 

розгляду питань і ухвалення рішень. 

Значне місце серед джерел посідають опубліковані документи і матеріали. 

Частина з них, переважно нормативно-правові акти, були надруковані на 

шпальтах “Збірника узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду 

України”. Більшість – у збірниках документів і матеріалів. Перші з них 

побачили світ у 1920-ті рр. й мали тематичний характер, зокрема, результати 

інкорпорації нормативно-правових актів. Зберігають актуальність збірники й 

довідники, присвячені ходу та підсумкам адміністративно-територіальної 

реформи 1923–1925 рр., організації роботи депутата місцевої ради тощо. 

Актуальними залишаються збірники документів і матеріалів, видані 

держархівом Вінницької області. Зауважимо, що їхні укладачі працювали в 

певних історичних умовах, що не могло не позначитися на характері 

відібраних для публікації першоджерел. Тому лише в наш час з’явилася 

можливість надрукувати документи, які розкривають всю палітру подій доби 

непу на Поділлі. 

До кола опублікованих джерел також належать видання ЦСУ УСРР, які 

містять багатий статистичний матеріал щодо сільського господарства за 



1924-1928 рр. з підсумками вибіркових весняних і осінніх обстежень 

сільського господарства України, підсумки всесоюзного перепису населення 

1926 р. та комплексні дані щодо окремих округ Подільського краю. 

Цінними є публікації рішень, стенограм засідань, бюлетенів та інших 

документальних матеріалів, продукованих радянськими та компартійними 

органами Поділля у вигляді окремих брошур. 

Важливим є унікальний дослідницький проект Інституту історії України 

НАН України “Україна: хроніка ХХ століття”. В ньому проаналізовано 

величезний обсяг архівних матеріалів та публікацій у часописах і шляхом 

публікації витягів з них, реконструйовано щоденні події в Україні впродовж 

майже всіх 1920-х років. 

Різнобічну інформацію про повсякденне життя регіону в роки непу дало 

ознайомлення з публікаціями республіканської газети “Вісти ВУЦВК” та 

місцевих часописів: “Вісти”, “Известия”, “Праця кличе!”, “Проскурівський 

пролетар”, “Робітнича газета”, “Рабочий подросток”, “Червоный казак”, 

“Червоний кордон”, “Червоний край” тощо. 

Важливим носієм інформації є спогади очевидців подій. У 30-40 рр. 

ХХ ст. було опубліковано низку розповідей учасників визвольних змагань. 

Серед них спогади керівника подільських повстанців Я. Гальчевського та 

документальна повість Ю. Горліса-Горського. Хоч вони мають відверто 

суб’єктивний характер, проте дозволяють відчути дух епохи, настрої 

безпосередніх учасників подій та їхніх очевидців, містять дані, які не завжди 

збереглися в інших джерелах. 

Отже, комплексне використання архівних матеріалів, опублікованих 

документів, різноманітних публікацій у періодиці та спогадів учасників 

визвольних змагань дозволило сформувати автентичну, вірогідну та 

репрезентативну джерельну базу. 

У підрозділі 1.3 – “Теоретико-методологічні засади дослідження” – 

аргументовано необхідність подолання інерції ідеалізації політики непу в 

суспільній свідомості, об’єктивну зумовленість посилення уваги до регіональної 

історії загалом і Поділля зокрема. 

В основу дисертації закладено фундаментальні методологічні принципи 

історичного дослідження. Зокрема, принцип об’єктивності, який вимагає аналізу 

повної і правдивої, неперекрученої інформації, зумовив формування 

репрезентативної джерельної бази як запоруки отримання вірогідного результату 

дослідження. Застосування принципу історизму передбачало обов’язковий розгляд 

кожного явища з точки зору того, як воно виникло, які головні етапи пройшло в 

своєму розвитку, чим стало на момент вивчення, в конкретних обставинах, з 

урахуванням подальших подій і тих наслідків, до яких воно привело, причиною 

яких стало. 

Застосування принципу системності сприяло встановленню 

взаємозв’язків і взаємозалежності процесів, які відбувалися в краї та країні, 

допомогло виявити змінні складові, що мали місце лише тут, а також краще 

враховувати місцеві потреби, інтереси, вимоги, побажання. 



Враховування живучості історичних стереотипів, сформованих у 

радянську добу, застосування цивілізаційного підходу, домінуючим для 

якого є людський фактор, дозволило абстрагуватися від політичних і 

партійних уподобань; виявити та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки 

між процесами, які відбувалися на Поділлі в роки непу; подивитися на 

історичні факти через призму інтересів, потреб і свідомості подолян. 

Натомість звернення до формаційного підходу з його фетишизацією 

економічного базису та пріоритетом класової боротьби й насильства дало 

можливість зрозуміти логіку дій більшовицького режиму. Поєднати переваги 

кожного з них і проаналізувати дії влади з реалізації  непу та реакцію 

подолян на них, як взаємопов’язані фактори, стало можливим завдяки 

комплексному підходу. 

Відповідно до мети і завдань дисертації використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні історичні методи. Зокрема, історико-

порівняльний метод дав змогу проаналізувати політичні, соціально-

економічні та культурно-духовні процеси доби непу в конкретно-історичних 

умовах Поділля, порівняти їхній перебіг на різних етапах реалізації цієї 

політики, співставити його з практикою. 

Застосування методів дедукції та індукції дозволило, аналізуючи низку 

однотипних фактів, зробити загальні висновки не лише щодо перебігу певних 

процесів, але й стосовно всієї досліджуваної проблеми, простежити 

реалізацію загальних принципів непу в конкретних умовах краю. 

Застосування структурно-функціонального аналізу в рамках  історико-

системного методу дало змогу відтворити цілісну картину подій цього 

періоду в регіоні, визначити місце та значення окремих чинників, що 

виявили себе в ході перебігу певних явищ та процесів, дослідити їх у 

динаміці та взаємозв’язках, забезпечило встановлення причин 

неоднозначності перетворень на Поділлі, відсутності раціональної системи 

взаємовідносин між елементами більшовицького режиму та системою 

традиційних цінностей, відносин і господарства подолян, що зумовило не 

лише жорсткий конфлікт між ними, а й фактичний провал реалізації значної 

частини наміченого в рамках непу. 

Статистичний метод дозволив відстежити якісну та кількісну сторону 

еволюційних процесів, які відбувалися в усіх сферах життя регіону в зазначений 

період, простежити вплив волюнтаристського встановлення показників у одній 

сфері, як-от розміру єдиного сільськогосподарського податку, на перебіг 

процесів у іншій сфері – наприклад, настання голоду 1925–1926 рр. 

Застосування історико-хронологічного методу сприяло розумінню того, 

яким чином сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів впливала на 

розвиток подій у краї, а відтак дозволило, використовуючи ретроспективний 

метод, провести реконструкцію послідовної наступності зв’язків, настроїв, 

дій і подій. 

При роботі з документальними джерелами використовувався метод 

контент-аналізу з його жорсткими вимогами щодо якості вибірки для аналізу, 



верифікації, тобто підтвердження істинності отриманих результатів, та 

їхнього тлумачення (інтерпретації). 

Окрім того, в розв’язанні локальних проблем в процесі дослідження 

застосовано метод легітимізації джерела, який використовується в 

пропагандистському аналізі, а також модифіковані методи витрат і 

результативності, витрат і вигоди, запозичені з фінансового аналізу. 

Отже, проведений історіографічний аналіз засвідчив, що, попри значну 

кількість робіт, у яких аналізуються різні аспекти досліджуваної проблеми, 

відсутні комплексні синтетичні праці із запропонованої теми. Сформована 

багата репрезентативна джерельно-документальна база та застосовані 

теоретико-методологічні підходи та методи наукового пізнання дозволили 

об’єктивно проаналізувати процеси, які відбувалися в усіх сферах життя 

Поділля, та зробити логічні й аргументовані висновки. 

У другому розділі – “Умови запровадження та функціонування нової 

економічної політики на Поділлі” – проаналізовано хід формування органів 

радянської влади, ставлення до неї подолян; досвід проведення 

адміністративно-територіальної реформи 1923–1925 рр. в регіоні; досліджено 

причини, форми та методи, особливості антирадянської боротьби в краї, 

соціальний склад повстанців і підпільників. 

У підрозділі 2.1 – “Поділля на початку 1920-х років ” – з’ясовано, що в 

регіоні була найбільша в Україні щільність населення: 90 осіб на версту
2
, 

причому 86,2 % подолян проживало в селі. Селяни, хоч і збільшили на 

третину свої землеволодіння в 1917–1920 рр., страждали від малоземелля: 

69,3 % господарств мали менше однієї десятини. З’ясовано, що в ході 

захоплення краю в 1920 р. Червоною армією органами влади ставали ревкоми 

під загальним керівництвом місцевих комітетів КП(б)У. Для легітимізації 

своєї влади більшовики в січні 1921 р. провели вибори до сільських і 

волосних рад. Проте 1202 члени і кандидати у члени КП(б)У, переважно 

іногородні, й майже 330 комітетів незаможників, які були їхньою опорою на 

селі, не змогли забезпечити бажаних підсумків виборів. Лише при 

формуванні складу повітових рад більшість у виборних органах отримали 

комуністи. 

Встановлено, що сільське господарство регіону переживало глибоку 

кризу: навесні 1921 р. 47 % землі не оброблялося, понад 54 % господарств 

були без худоби, а 62,6 %  не мали робочих коней, – що виявилося найгіршим 

показником в Україні. Ще в гіршому становищі перебувала промисловість – 

у квітні 1921 р. з 811 підприємств працювало менше 12 %. Погіршення 

становища подолян, насильницькі методи стягнення продрозкладки 

спровокували велике (10-15 тис. учасників) повстання в лютому 1921 р. 

Перші кроки більшовиків у соціальній та культурно-духовній сферах були 

спрямовані на боротьбу з епідеміями, налагодження роботи шкіл, ліквідацію 

Кам’янець-Подільського державного українського університету, чистку 

неблагонадійних педагогів, залякування української творчої інтелігенції. 



У підрозділі 2.2 – “Розбудова структур комуністичного режиму в краї” – 

встановлено, що з невдалих підсумків виборів у січні 1921 р. влада зробила 

висновки. Було активізовано пропагандистську роботу, до літа майже в кожному 

селі створено комнезами, посилено зусилля з залучення нових членів до 

осередків КП(б)У. Статус державної партії, підкуп прибічників висуненням на 

керівні посади та надання їм фактичної індульгенції на правопорушення 

забезпечили більш ніж десятикратне зростання чисельності комуністів у регіоні 

до 1928 р. Всі осередки опозиційних партій були розгромлені, а їхні члени 

заарештовані й після суду або ув’язнені, або заслані у віддалені райони Росії. 

Вжиті заходи дозволили більшовикам у ході виборчої кампанії в червні-липні 

1921 р. через систему непрямих виборів з відкритим голосуванням взяти під 

контроль повітові й губернську ради та їхні виконкоми, забезпечити панівне 

становище в сільських радах висуванців союзників КП(б)У на селі – комнезамів. 

Для цього позбавили виборчого права священиків, торговців, заможних селян 

тощо. Найбільший відсоток позбавленців припадав на єврейське населення 

містечок. 

Звернуто увагу, що впродовж 1921 – поч. 1922 рр. назва сільських, волосних 

і повітової рад у Кам’янецькому повіті була: “Ради селянських, робітничих і 

червоно-стрілецьких депутатів”. Проаналізовано структуру виконкомів, дано 

характеристику нормативним актам місцевих рад. 

У підрозділі 2.3 – “Адміністративно-територіальна реформа 1923–1925 

рр. у Подільській губернії та її наслідки” – розглянуто причини та мету її 

проведення, роль Подільської губернської адміністративно-територіальної 

комісії на чолі з проф. О. Ярошевичем. Встановлено, що особливістю реформи в 

регіоні було застосування облікової селянської дачі. Це дозволило максимально 

врахувати специфіку населених пунктів, об’єктивно визначити культурно-

економічні центри та швидко замість 12 повітів організувати 6 округ, з 143 

волостей (а з урахуванням волостей, приєднаних від інших губерній, – 150) 

створити 93 райони, на 56,86 % зменшивши кількість сільських рад. Районування 

провели за 6 місяців, без ускладнень і протестів населення, чому сприяла широка 

роз’яснювальна робота  та рішення позапартійних волосних конференцій на 

пітримку реформи. Впродовж ще півтора року усувалися допущені помилки й 

прорахунки. З’ясовано, що в ході районування зі 106 містечок до категорії міст 

віднесли лише 6, а з 32 поселень міського типу (цим новотвором замінили 

споконвічну назву “містечко”) – лише 15. 

З’ясовано, що одним з напрямків реформи було перейменування населених 

пунктів, які мали “релігійну чи іншу контрреволюційну” назву. Впродовж літа-

осені 1923 р. окрвиконкоми підготували пропозиції. Але через великий обсяг 

роботи і брак коштів ВУЦВК у лютому 1925 р. припинив перейменування. 

Загалом районування наблизило органи влади до людей, зекономило 

кошти на їхнє утримання та, про що офіційно не говорилося, через 

розширення мережі компартійних і правоохоронних органів дозволило взяти 

під контроль усе життя подолян. 



У підрозділі 2.4 – “Боротьба подолян проти більшовицького режиму” – 

проаналізовано причини, характер, особливості та масштаби повстанського 

руху в регіоні, роль у ньому Я. Гальчевського (Орла). З’ясовано, що 

соціальною базою руху були українська інтелігенція, насамперед сільські 

вчителі та священики, заможне та середнє селянство, частина бідноти. 

Досліджено дії каральних загонів із придушення повстань, роль інституту 

відповідачів і широкої амністії повстанців. Встановлено взаємозвязок 

наступу подільської групи Палія в рамках другого зимового походу армії 

УНР із селянськими виступами. Однією з форм руху опору в краї було 

антирадянське підпілля, зокрема молодіжне. Проаналізовано особливості 

єврейського підпілля. Зауважено, що, на відміну від підпілля 1921–1922 рр., 

підпільні групи та організації, розкриті органами ДПУ в 1927–1928 рр., були 

викриті на етапі формування й до активної діяльності не встигли перейти. Не 

виключено, що значна їхня частина була результатом фантазії чекістів. 

Доведено, що розрізненість дій повстанських загонів, селянських 

виступів та підпільників, відсутність дієвої допомоги з-за кордону, 

переважаючі сили більшовиків, їхня політика терору та загравання з 

селянством тощо спричинили поразку повстанської боротьби. 

У третьому розділі – “Перетворення в подільському селі унаслідок 

нових соціально-економічних процесів” – проаналізовано реалізацію 

політики щодо селянства в регіоні та її наслідки. 

У підрозділі 3.1 – “Особливості перетворень у сільському господарстві 

краю” – з’ясовано, що впродовж усього досліджуваного періоду не вдалося 

подолати малоземелля, відсутність робочої худоби та реманенту в більшості 

селянських господарств регіону. Вони залишалися малотоварними й 

залежними від природних катаклізмів. Будь-які спроби влади перерозподілити 

землекористування, зокрема, повернути цукрозаводам захоплені селянами 

землі, в 1921–1923 рр. призводили до конфліктів. Аби їх нейтралізувати, влада 

перевела увагу на конфіскацію надлишків земель у заможних господарств у 

ході розкуркулення. В 1921-1922 рр. цьому перешкодив повстанський рух. В 

1923 р. з ініціативи губпарткому та губкому розкуркулення провели таким 

чином, що навіть комісія ВУЦВК і РНК УСРР визнала його антизаконним і 

господарськи шкідливим. 

Встановлено, що спроби влади допомоги селянським господарствам через 

створення прокатних і злучних пунктів, агробази та показові поля провалилися 

через дорожнечу послуг із запліднення від племінної худоби. Альтернативою 

одноосібним господарствам влада бачила колективізацію. Проте комуни та артілі 

до 1928 р. змогли об’єднати пересічно 3,19 % селянських, здебільшого 

незаможницьких, господарств. Вони були переважно малоземельними, 

малочисельними, економічно слабкими. 

До успіхів реалізації аграрної політики можна віднести відтворення в 

1923 р. довоєнних посівних площ, запровадження контрактації на 

вирощування технічних культур і початок справді добровільного об’єднання 



селян у товариства спільного обробітку землі та машинно-тракторні 

товариства. 

У підрозділі 3.2 – “Реалізація податкової політики більшовиків і її вплив 

на економіку регіону” – встановлено, що заміна продрозкладки 

продподатком, відбулася лише після збору врожаю 1921 р. Продподаток 

поширювався практично на всю сільськогосподарську продукцію і був 

непосильним для селян. В 1921–1922 р. через опір повстанців продоргани 

змогли зібрати 79,98 % – 86,82 % продподатку. Лише придушення 

повстанського руху та запровадження в 1922 р. єдиного натурального 

податку дозволило, поєднуючи насильство та пропагандистську роботу, 

виконати план на 95,65 %. Невиконання плану оформлялось як недоїмка. На 

боржників складались акти, описувалося майно, справи передавалися до 

суду. 

Запроваджений у 1923 р. єдиний сільськогосподарський податок (ЄСГП) 

мав вноситися в натуральній і грошовій формі. В середньому по губернії 

план 1923 р. виконали майже на 90 %, з яких натурою – на 18 %. При 

визначенні податкової бази на 1924 р. ЦСУ УСРР перебільшило прогноз на 

врожай та завищило розмір податку для губернії. Недорід 1924 р. не вплинув 

ні на розміри, ні на методи “викачування” податку. До кінця лютого 1925 р. 

податковий план виконали на 100,6 %. Розплатою став голод. З огляду на це 

ЄСГП на 1925/1926 р. був зменшений на 48%, але й він був провалений. 

Встановлення плану з ЄСГП на 1926/1927 р. відбувалося одночасно із 

переходом до політики економічного придушення заможних господарств. 

Відтак вони мали сплатити 39 % загальної суми податку, хоч їхня частка 

складала 16 % усіх господарств. Це було одним з чинників наростання 

проблем із хлібозаготівлею, яка з осені 1927 р. витіснила на задній план всі 

інші завдання, включно із збиранням ЄСГП, роль якого зменшувалася. 

У підрозділі 3.3 – “Допомога подолян жертвам голоду 1921-1923 рр. і голод 

на Поділлі в 1925-1926 рр.” – проаналізовано роботу з організації допомоги 

жертвам голоду в інших регіонах у 1921–1923 рр. Джерелами збору хліба та 

грошей, крім добровільних пожертв, були 3-10 % відрахування від усіх видів 

доходів і “добровільне” самообкладення нетрудових елементів міст “голодним 

пайком”. Для Подільської губернії встановили найбільшу кількість пайків – 296 

тис. із 1740 тис. по Україні. Загалом від початку кампанії до 15 липня 1922 р. 

було зібрано понад 5,8 млрд. крб. пожертв і відрахувань, 316,5 тис. пудів хліба. 

З’ясовано, що в листопаді 1921 р. розпочалося масове прибуття на Поділля 

біженців з регіонів, охоплених голодом. Зокрема, 10 санітарними поїздами 

прибуло 5957 дітей. 

Встановлено, що хоч врожай 1924 р. становив менше 17 % від потреб 

губернії, влада не лише силовими методами забезпечила перевиконання 

плану з ЄСГП, але й вивезення за межі регіону 3 млн. пудів хліба. В цей же 

час, за даними ДПУ, третина селян голодувала. В червні голод охопив від 

50 % мешканців Барського району Могилівської округи до 70-80 % – 

Калинівського району Вінницької округи. Епіцентром голоду була 



Могилівська округа. Допомога від держави була незначною і спрямовувалася 

на проведення громадських робіт, створення їдалень для дітей і видачу 

пайків частині вагітних і матерів, які годували дітей. 

Вперше в історіографії встановлено, що прямі демографічні жертви 

перевищили 326 тис. осіб, а разом з непрямими склали майже 750 тис. 

подолян. Найбільше постраждали мешканці районів, які найактивніше 

підтримували повстанців у 1921–1922 рр. 

У четвертому розділі – “Промисловість, підприємництво та 

соціальна сфера на Поділлі в роки непу” – розглядаються проблеми 

відновлення та розвитку промисловості, еволюція ставлення влади до 

кустарів і ремісників, перетворення в торгівлі, роль і масштаби контрабанди, 

самогоноваріння, реалізація соціальних програм та боротьба з девіантною 

поведінкою. 

У підрозділі 4.1 – “Вплив нової економічної політики на стан місцевої 

промисловості” – проаналізовано, що на початок непу з наявних 811 

підприємств не працювало 88,2 %. Всі підприємства були націоналізовані, 

але ні коштів, ні засобів для їхнього відновлення не було. Відповідно до 

вказівок з центру, великі, за подільськими мірками, підприємства були 

об’єднані у місцеві трести, 83,58 % середніх і дрібних – передані в оренду. 

Одночасно проводилася денаціоналізація дрібних підприємств, переважно 

маслобоєнь і млинів. Орендарів, яких частіше називали непманами, 

притісняли податками й блокували можливість розширення їхнього бізнесу. 

В другій половині 20-х рр. під різними приводами орендні договори 

розривалися. До 1928 р. орендарів-непманів на Поділлі практично не 

залишилося. 

В рамках реформи управління промисловістю в грудні 1923 р. після 

кількох реорганізацій ліквідували губраднаргосп, а його функції передали 

губвиконкому та відділам місцевого господарства округ. 

Досліджено еволюцію ставлення до кустарної промисловості – 

найпоширенішої галузі економіки Поділля, спробу більшовиків провести 

кооперування кустарів, роль позичково-ощадних товариств і кредитних 

спілок. З’ясовано причини, мету та наслідки посилення з 1926 р. податкового 

тиску на них. 

У підрозділі 4.2 – “Цензова промисловість краю” – з’ясовано, що основну 

частку промисловісті Поділля складали цензові підприємства, тобто з числом 

працюючих понад 16 осіб при наявності механічного двигуна та 30 без нього. 

Насамперед – цукрової, спиртової, текстильної галузей. Встановлено, що 

відновлення та реконструкцію Дунаєвецького текстильного тресту завершили до 

1925 р., а більшості цукрових заводів – у 1927 р. Тоді ж досягли й довоєнного 

виробництва цукру. Внаслідок війни та дії “сухого закону” на початку непу зі 

102 спиртових заводів працювали лише два. Проте із початком виробництва 

горілки в 1925 р. галузь стрімко відновила свій потенціал. 

Досліджено, що в електроенергетиці, за браком коштів на масштабні 

проекти, в міру можливостей проводилася реконструкція та будівництво 



малих електростанцій, встановлювалися генератори у млинах. Значну роботу 

з електрифікації сіл і містечок провадила компанія “Вінелектро”. 

Загалом, до 1928 р. було відбудовано більшість підприємств і 

розпочалося будівництво нових об’єктів. 

У підрозділі 4.3 – “Перетворення в торговій та підприємницькій сферах 

регіону” – проаналізовано обставини переходу від політики прямого 

продуктообміну до кооперативної, а згодом приватної торгівлі під тотальним 

контролем держави. Умовою ведення торгівлі була реєстрація в міліції, 

сплата мита й отримання дозволу та відповідного свідоцтва в повітвиконкомі. 

Жорстко контролювалося дотримання державної монополії на торгівлю 

сіллю та алкогольними напоями, правил торгівлі та сплати податків і зборів. 

З’ясовано, що впродовж 1922 р. сформувалася торгова мережа, 92,8 % 

якої складали приватні заклади, які контролювали 90,7 % торгового обігу, 

кооперативні (6,3 %) – 6,5 % обігу та державні (0,6 %) – 2,8 %. Через рік 

приватники вже здійснювали 94,9 % торгових операцій, кооперативна 

торгівля – 4,3 %, державна – 0,7 %. За кількістю закладів торгівлі в 1924 р. 

Поділля вийшло на перше місце в Україні, а за обсягами торгівлі – на сьоме. 

Наголошено, що в неприродний спосіб, тобто під тиском органів влади, 

в другій половині 20-х рр. сформувалася система з домінуванням 

кооперативних підприємств в оптовій і оптово-роздрібній торгівлі. Натомість 

непмани володіли понад 95 % торгових підприємств роздрібної торгівлі, 

контролюючи понад 70 % товарообігу, домінували на базарах і ринках. 

Досліджено причини та масштаби контрабанди в регіоні. Нею займалися 

професійні контрабандисти та мешканці прикордоння. Часто – за сприяння 

прикордонників. Поступово владі вдалося налагодити системну охорону 

кордону та зменшити масштаби контрабанди. Проте менші її розміри 

компенсувалися постачанням дорогих товарів для непманів і заможних 

верств. 

У підрозділі 4.4 – “Соціальна політика та боротьба з протиправними 

явищами на Поділлі в роки непу” – зазначено, що соціальна політика офіційно 

була одним із пріоритетів радянської влади. Проте брак матеріальних ресурсів 

зумовив те, що практично всі соціальні програми спершу передбачали виплати 

натурою. Лише з 1922 р. поступово були впроваджені 17-розрядна тарифна 

система оплати праці та надбавок для окремих категорій працюючих, соціальне 

страхування від безробіття та нещасних випадків і пенсійне страхування. Селяни 

ж повинні були захищати себе самі через комітети взаємодопомоги. 

З’ясовано, що для підняття трудової дисципліни та продуктивності праці 

впроваджувалися колективні та індивідуальні трудові договори. 

Проаналізовано зусилля влади з організації допомоги безробітним, її форми, 

причини заміни бірж праці посередницькими бюро. 

Досліджено проблеми боротьби з економічною злочинністю, зокрема в 

тютюнопереробній і цукровій галузях. Підкреслено, що правоохоронні 

органи змогли до середини 20-х років ліквідувати кримінальний бандитизм 

(крім конокрадства), що позитивно вплинуло на зменшення рівня 



злочинності. Суттєву роль вони відіграли і в боротьбі з проституцією. 

Проаналізовано причини та масштаби самогоноваріння, організацію 

боротьби з ним і її результати. 

У п’ятому розділі – “Реалізація більшовицької політики в 

гуманітарній сфері на Поділлі” – досліджено реалізацію етнополітики в краї, 

реформування системи освітньої галузі, сфери культури і медицини, хід і 

результати кампанії з ліквідації неписьменності, особливості антирелігійної 

політики в регіоні. 

У підрозділі 5.1 – “Реалізація етнополітики комуністичної влади в краї” 

– встановлено, що етнополітика була спрямована насамперед на проведення 

українізації, проаналізовано її перебіг та результати. З’ясовано роль курсів і 

шкіл з вивчення української мови та іспиту на її знання серед чиновників, 

налагодження системи отримання освіти українською мовою. 

Не менш складною була робота влади із завоювання на свій бік національних 

меншин, насамперед поляків та євреїв. Були створені польські та єврейські бюро в 

органах влади, створювалися можливості доступу до відповідної преси та 

реалізації етнічних потреб. Було забезпечено доступ до отримання освіти та участі 

в судових засіданнях рідною мовою, організовувалися національні сільради. 

Впродовж 1924-1928 рр. створили 47 єврейських, 34 польських, 5 російських і одну 

– Краснодільську на Могилівщині – німецьку сільраду. Проте через брак освічених 

кадрів діловодство в них велося українською, а не національною мовою. 

Проаналізовано роботу з організації та проведення переселення переважно 

єврейських родин на вільні землі півдня України та Росії. 

У підрозділі 5.2 – “Реформування освітньої галузі” – проаналізовано 

причини скорочення освітньої мережі з 1921 р. до 1924 р. на 433 школи та 

охоплення навчанням лише 21 % дітей шкільного віку. Досліджено, що, попри 

брак вчителів, перманентно проводилися чистки “неблагонадійних” педагогів. 

Встановлено, що формально витрати на освіту відповідали 

середньореспубліканському рівню й складали 30 % у місцевих бюджетах. Проте 

через фактичну відсутність коштів школи утримувалися місцевими громадами. 

Матеріальне становище освітніх закладів і вчителів було катастрофічним. 

З’ясовано, що в процесі будівництва радянської школи було ліквідовано 

будь-які нагадування про систему освіти як дореволюційну, так і періоду 

національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Радянська школа будувалась 

як трудова, з викладанням рідною мовою. Проаналізовано динаміку 

українізації шкільництва. Доведено, що на систему освіти на Поділлі 

докорінно вплинув початок переходу до загальної обов’язкової освіти дітей і 

впровадження семирічної трудової школи з двох концентрів. У 1926/1927 н. 

р. шкільною освітою було охоплено в середньому 70 % дітей віком до 11 

років, що майже відповідало показникам на Правобережжі – 71,9 %, та по 

Україні – 78,1 %. Проаналізовано реформування мережі вищої та професійної 

освіти, впровадження класових підходів до формування корпусу викладачів і 

студентів, матеріальний стан вишів. Досліджено проведення ліквідації 

неписьменності, яка в 1920 р. сягала 84,5% населення, а серед жінок – 93,1%, 



та її результати. На кінець непу грамотою оволоділи близько 15 % раніше 

неписьменних подолян. 

У підрозділі 5.3 – “Перетворення в сфері культури” – з’ясовано, що 

культурне життя Поділля впродовж 1920-х рр. мало неоднозначний характер. 

З одного боку, радянська влада докладала максимум зусиль для розвитку 

мережі сельбудів, хат-читалень, клубів, кіноустановок, радіофікації регіону, 

підтримувала розвиток театру, хорового мистецтва та краєзнавчих 

досліджень, а з іншого – наполегливо знищувала будь-які прояви 

вільнодумства. Найменша підозра в “українському буржуазному 

націоналізмі” вела до ліквідації запідозрених організацій, як-от “Просвіт”, 

арештів чи їхньої загрози. Така двоїста політика негативно впливала на 

розвиток культури та мистецтва в регіоні, змушувала митців виїжджати з 

Поділля, зокрема, театр ім. І. Франка, літературознавця й поета М. Драй-

Хмару, істориків П. Клепатського та П. Клименка, хормейстера 

Г. Давидовського, музикознавця М. Грінченка, голову Вінницької 

(Подільської) філії музичного товариства ім. М. Леонтовича С. Папу-

Афанасопула та багатьох інших діячів науки й культури. 

У підрозділі 5.4 – “Політика режиму щодо церкви в регіоні” – показано суть 

радянського евфемізму “відділення церкви від держави”. Більшовики спершу 

змусили релігійні громади укласти договори на право користування культовими 

приміщеннями та їхнім майном, описали майно храмів, вилучили метричні 

книги, печатки, штампи та бланки релігійних громад і установ, заборонили 

священикам здійснювати реєстрацію актів громадянського стану, хрестити дітей, 

відспівувати покійників. У квітні-травні 1922 р. з храмів вилучили коштовності – 

під виглядом допомоги голодуючим. Наступ на церкву в поєднанні з 

економічною кризою, невдоволенням подолян політикою більшовиків і 

неможливістю висловити його мирним шляхом призвів, як у середні віки, до 

того, що соціальний протест набув релігійної форми у вигляді “епідемії чудес” та 

масового “обновлення” образів. Проаналізовано феномен найвідоміших “чудес” 

– Калинівського на Вінниччині та Йосафатової долини на межі Могилівської та 

Тульчинської округ. 

Досліджено цілеспрямовану діяльність спецслужб з розколу та 

нацьковування релігійних конфесій одна на одну, підривну роботу проти 

священиків, спроби їхнього вербування, а у випадку відмови – репресій щодо 

непокірних. 

У підрозділі 5.5 – “Організація радянської системи охорони здоров’я” – 

простежено рівень епідемічної загрози, роль у поширенні епідемій ув’язнених та 

військових. Так, якщо серед цивільного населення венеричні хвороби охоплювали 

в середньому 1,1% мешканців, то серед червоноармійців – 12%. Зауважено, що 

рівень захворюваності серед цивільного населення різко зростав після навіть 

нетривалого постою військових підрозділів у місцях, охоплених повстанським 

рухом. 

Констатовано, що, незважаючи на катастрофічне матеріальне 

забезпечення, було налагоджено масове щеплення, створено мережу 



спеціалізованих диспансерів, налагоджено санітарно-просвітницьку роботу 

та профілактичні огляди, сплановано санітарне прибирання громадських 

місць і поставлено завдання перед власниками лазень організувати помивку 

раз у місяць хоча б 50 % безпритульних. 

Проаналізовано стан лікарняної мережі та рівень матеріального 

забезпечення медиків. Зазначено, що у 1922-1923 р. на охорону здоров’я 

виділялося 14 % бюджету, а до 1914 р. – 24 %. Довоєнного рівня бюджетного 

фінансування медицини на Поділлі майже вдалося досягти лише в 1927 р. 

Попри брак коштів, було започатковано систему охорони здоров’я матері та 

дитини. Розпочалося, переважно пропагандистське, курортно-санаторне 

лікування трудящих. Загалом у період непу на Поділлі було знищено стару 

систему охорони здоров’я та відбувся перехід до семашківської системи, яка 

передбачала державне фінансування медичних закладів і декларувала 

загальнодоступність медичної допомоги. 

У висновках сформульовано загальні результати дослідження, які 

виносяться на захист: 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії засвідчив відсутність 

узагальнюючого наукового дослідження процесів, які відбувалися в 

політичній, соціально-економічній та культурно-духовній сферах Поділля в 

роки непу. 

Аналіз джерельної бази дослідження показав, що вона є 

репрезентативною, достовірною та достатньою. Її надійність, автентичність і 

вірогідність забезпечена широким колом опублікованих і неопублікованих 

першоджерел і наративних матеріалів. 

З’ясовано, що на початку 1920-х рр. Подільська губернія була аграрно 

перенаселеним краєм із найбільшою в Україні густотою населення. Глибока 

економічна криза доповнювалася масштабними епідеміями. Силове утвердження 

в листопаді 1920 р більшовицької влади подоляни сприйняли як прихід 

окупантів. Для цього були причини: свавілля червоноармійців і надзвичайних 

органів влади – ревкомів, переважання серед керівних кадрів немісцевих 

працівників-комуністів, впровадження на селі органів т. зв. диктатури 

пролетаріату – комнезамів, насильницьке стягнення продрозкладки, нищення 

будь-яких згадок про українські національно-визвольні змагання тощо. 

Доведено, що засобом легітимізації більшовицького режиму мали стати 

вибори. Але підсумки виборів до сільських і волосних рад в січні 1921 р., через 

брак членів партії та комнезамів, не задовольнили більшовиків. Тому всі 

наступні вибори проводилися в умовах шаленої пропагандистської кампанії та 

жорстко контролювалися через систему непрямих відкритих виборів. Симпатики 

комуністичного режиму, особливо ті, хто вступав до лав КП(б)У, висувалися на 

керівні посади та отримували фактичну безкарність. Натомість імовірних 

інакодумців до виборів не допускала система позбавлення виборчих прав за 

майновими, соціальними, партійними та іншими ознаками. Прояви невдоволення 

розцінювалися як контрреволюційні, буржуазно-націоналістичні та бандитські, 

що виправдовувало застосовування репресій і зброї. 



Пояснено, що політична потреба тотально контролювати все суспільство 

вимагала наблизити адміністративний апарат до народу. Економічна криза 

диктувала необхідність обмежити витрати на його утримання. Це зумовило 

проведення адміністративно-територіальної реформи 1923–1925 рр., яка на 

Поділлі, порівняно з іншими губерніями України, була доволі продумана і 

пройшла найбільш організовано. Перехід на систему губернія – округа – район 

– місто, селище міського типу, село, а з 1925 р. – на трьохланкову систему: 

округа – район – місто, селище міського типу, село – дозволив замість 

територіально великих повітів і волостей, які фактично були об’єднанням 

сільських громад і містечок, створити компактніші структури. З функціями 

контролю за діями громадян – через правоохоронні, партійні та радянські 

органи – вони цілком справлялись. Однак сил і можливостей для надання 

достатньої допомоги у вирішенні економічних і соціальних питань у них 

бракувало. Крім того, заміна традиційної для краю назви “містечко” на 

“селище міського типу” була кроком до стирання історичної пам’яті українців. 

Встановлено, що селяни, позбавлені змоги легально висловити свою 

позицію та потерпаючи спершу від продрозкладки, а потім і продподатку, 

повставали проти радянської влади з метою відновлення незалежності України. 

У 1921–1922 рр. Поділля було найбільшим повстанським регіоном 

Правобережжя. Більшовики, сконцентрувавши в регіоні понад 50 тис. війська, 

застосовуючи тотальний терор проти мирного населення, зокрема, інститут 

відповідачів, знищили невеликі повстанські загони, а більші витіснили за кордон. 

Поразка повстанців була спричинена фактичною відсутністю: 1) допомоги з-за 

кордону; 2) елементарної узгодженості дій; 3) єдності серед повстанців, 

4) зневірою в успіху боротьби; 5) втомою мирних мешканців від тотального 

терору; 6) масованою радянською пропагандою. Проте окремі повстанські 

загони продовжували збройний опір і в 1923–1926 рр., а підпільна боротьба не 

припинялася впродовж усього досліджуваного періоду. 

Досліджено, що головна галузь економіки Поділля – сільське 

господарство – впродовж непу зазнало суттєвих трансформацій. В 1917–1920 

рр. селянське землеволодіння збільшилося за рахунок поміщицьких, 

куркульських і державних земель на третину, але залишилося переважно 

малоземельним. Невдоволення селян націоналізацією та поверненням земель 

цукрозаводам, з ініціативи Подільських губпарткому та губвиконкому, 

переспрямували на розпалювання класової боротьби на селі проти заможних 

селян у ході розкуркулення. Спроби влади підтримати сільське господарство 

через організацію прокатних та злучних пунктів, агробаз і показових полів 

через брак матеріальних і фінансових ресурсів суттєвого ефекту не мало. 

Визначено, що потужним інструментом впливу держави на аграрний сектор 

була податкова система. Вона поступово вдосконалювалася й трансформувалася: 

від продовольчого до єдиного сільськогосподарського податку (ЄСГП). Але 

незмінним залишався довільний характер визначення розміру податків, 

непосильність податкового тягаря та застосування широкого спектру жорстоких 

примусових заходів щодо боржників. Подоляни спочатку чинили цьому збройний 



опір, а згодом певним чином компенсували непосильність податкового пресу 

масовою контрабандою з сусідньої Польщі чи Румунії. 

Вивчено, що масовий повстанський рух в 1921–1922 рр., через розмах 

якого більшовики не змогли викачати з Поділля продрозкладку і продподаток 

у планованих ними обсягах, і контрабанда при посередньому врожаї сприяли 

тому, що подоляни майже не відчули голоду, жертвами якого в 1921–1923 рр. 

стали південні губернії України та російське Поволжя, понад те – допомагали 

постраждалим від голодування. Проте природні катаклізми 1924 р. та, 

насамперед, примусове стягування завищеного розміру ЄСГП в умовах 

недороду 1924 р. і неврожаю 1925 р., спричинили голод 1925–1926 рр. Його 

прямі та непрямі жертви становлять майже 750 тисяч осіб. Голод найдужче 

лютував у районах, де у 1921–1922 рр. був найбільший повстанський рух. 

Цей досвід упокорення селян голодом радянський режим використав у 

всеукраїнському масштабі, організовуючи Голодомор 1932–1933 рр. 

Виявлено, що загалом сільське господарство Поділля, страждаючи від 

найбільшого в Україні хронічного безземелля, так і не змогло відновити свою 

продуктивність і поголів’я худоби. Спроби влади нав’язати селянам створення 

комун і артілей підтримки у місцевого люду не отримало. Масовий рух зі 

створення товариств спільного обробітку землі (ТСОЗ) і машинно-тракторних 

товариств (МТТ) розпочався лише з 1925 р. і не встиг суттєво вплинути на 

розвиток сільського господарства. 

Розкрито, що глибша криза охопила промисловість краю – майже всі 

підприємства тут були невеликими й переважно по закінченню війни не 

працювали. Для пришвидшення її відродження, відповідно до вимог ЦК РКП(б) і 

ЦК КП(б)У, з осені 1921 р. розпочалося трестування і запровадження 

госпрозрахунку. Особливу увагу звернули на відновлення флагманів подільської 

промисловості – цукрової галузі та Дунаєвецького текстильного тресту. Проте, 

якщо Дунсукно до 1925 р. вдалося перетворити в прибутковий трест, то для 

відродження цукрових заводів, окрім значних коштів, потрібно було налагодити 

партнерські відносини з селянами для вирощування цукрових буряків, чому 

сприяло налагодження контрактації. Цукрова та інші галузі подільської 

промисловості в основному були відбудовані лише на кінець непу. 

Здійснено аналіз того, що брак коштів на відбудову промисловості, 

нестача кваліфікованих кадрів і відсутність сировини змусили місцеві органи 

влади втілювати в життя вимоги непу щодо передачі в оренду переважно 

малих промислових об’єктів і консервування тих, які не було змоги 

відновити коштом держави й не знайшлося бажаючих їх орендувати. Проте 

орендовані й денаціоналізовані об’єкти відразу зіткнулися з податковим 

тиском і чиновницьким свавіллям. І досить швидко, вже з 1926 р., 

спрямована на одержавлення всього влада почала витісняти класово ворожих 

для неї непманів. Тож до кінця 1928 р. діяльність більшості з них була 

вимушено припинена. 

Висвітлено, що важливою складовою економіки регіону стала кустарна 

промисловість. Ставлення влади до кустарів і ремісників було неоднозначним: 



з одного боку, вони були трудящими, а з іншого – приватновласницькими, 

дрібнобуржуазними елементами. Та найбільшу небезпеку більшовицький 

режим вбачав у тому, що, працюючи індивідуально чи об’єднуючись у артілі, 

вони залишалися поза контролем держави. Відтак, крім податків, кустарів і 

ремісників змусили викупляти патенти на заняття промислами. Тривалий час 

галузь виживала за рахунок відсутності промислових товарів, їхньої вкрай 

низької якості та дорожнечі. Але поступово, з відновленням промисловості та 

появою відносно якісних і дешевших товарів, кустарна галузь практично 

припинила своє існування. Цей процес був пришвидшений і податковим 

тиском з боку держави. 

Значну увагу привернуто до того, що, запроваджуючи неп, більшовики 

розраховували на здійснення в його рамках товарообмінних операцій. Однак 

наткнулися на брак необхідних для цього промислових товарів і, головне, 

небажання селян брати в цьому участь. Тож із кінця 1921 – поч. 1922 р. в губернії 

поступово відновлювалася торгівля – переважно приватна та кооперативна. 

Домінували в ній приватники. Прагнучи витіснити непманів спершу з оптової, а 

згодом і з роздрібної торгівлі, фіскальні органи все дужче обкладали їх податками 

та зборами. Проте, чим жорсткішим був тиск і контроль з боку держави, тим 

спритнішими і вигадливішими в протистоянні йому ставали місцеві мешканці. 

Масового характеру набула контрабанда, що допомагало подолянам пом’якшити 

наслідки економічної кризи – за рахунок вищих цін на сільськогосподарську 

продукцію та нижчих на промислову в сусідніх Польщі та Румунії. Розквіту цього 

промислу сприяли наявність ще з дореволюційних часів професійних 

контрабандистів, сприятливий рельєф місцевості, слабка охорона кордону та вкрай 

погане матеріальне забезпечення прикордонників. Нелегальним переміщенням 

товарів через державний кордон на початку 20-х рр. займалися цілі села. Зі 

зміцненням охорони кордону це переважно робили “фахові” контрабандисти. Сама 

ж контрабанда перетворилася з побутової в елітну, тобто, якщо раніше через 

кордон доправлялися переважно промислові вироби для задоволення потреб 

подолян, то відтоді – предмети розкоші для непманів. Для протидії цій 

протизаконній діяльності органи ДПУ та міліції використовували широкий 

арсенал каральних засобів. Завдяки вжитим заходам на кінець 20-х років 

контрабанда хоч і не зникла зовсім, та все ж її обсяги помітно зменшилися. 

Відзначено, що впродовж непу значної еволюції зазнала система оплати 

праці. Спочатку були методи воєнного комунізму: розподіл пайків натурою. 

Потім поступово впровадили 17-розрядну тарифну сітку помісячної оплати 

праці. Також були встановлені окремі системи зарплати для медиків, освітян 

і надбавки для керівників. 

Звернено увагу на те, що новим явищем у забезпеченні непрацюючих стало 

соціальне страхування, зокрема, пенсійне. Страхові пенсії отримувала вкрай 

мала частка літніх людей. Крім того, значна частина інвалідів, не маючи пенсії, 

добровільно зголошувалася працювати в інвалідних майстернях. Було 

запроваджено відпустку тривалістю два тижні. Проте такі нововведення не 

стосувалися селян. Вони мали турбуватися про себе самі через товариства 



взаємодопомоги. До того ж, соціальна страхова система була вкрай обмежена і 

не могла охопити осіб, які працювали нелегально або ніколи не мали роботи. 

Відтак, аби вижити, певна частина жінок змушена була займатися проституцією. 

Завдання побороти це соціальне лихо насамперед ставилося перед 

правоохоронцями. 

Зауважено, що роки війни і розрухи практично знищили монополію 

держави на виробництво алкоголю. У досліджуваний період великого розмаху 

набуло самогоноваріння. Попри мобілізацію на боротьбу з ним усіх сил, 

застосування репресивних заходів щодо самогонників, радянська влада зазнала у 

цій кампанії поразки. З-поміж багатьох причин цієї невдачі, крім украй низького 

рівня життя народу, варто відзначити фактичне небажання перемоги над 

самогоноварінням у активістів нової влади. 

Здійснений аналіз засвідчив, що найбільш помітний успіх у 1920-х рр. на 

Поділлі мала реалізація етнополітики комуністичної влади. Це проявилося 

насамперед у проведенні українізації. В її рамках було налагоджено систему курсів 

і шкіл з вивчення української мови та мов національних меншин. На українську 

було переведено діловодство установ і організацій. Позитивну роль відіграло 

проведення іспитів на знання мови серед чиновників і загроза їхнього звільнення у 

випадку нескладення екзамену. Щоправда, керівні кадри, особливо прислані з 

центру, під різними приводами ухилялися від них. Та й, власне, навіть ті з 

чиновників, які склали іспит, переважно не послуговуватися нею в роботі. Адже 

листування з республіканськими та союзними органами велося російською мовою. 

Також важливе значення мало створення польських, єврейських і німецької 

сільських і селищних рад, національних камер у судах. 

З’ясовано, що радянський режим у галузі освіти одразу проявив свою суть, 

негайно і повністю ліквідувавши будь-які нагадування як про дореволюційну 

систему освіти, так і про створену в період національно-визвольних змагань, 

зокрема, реорганізувавши заснований П. Скоропадським Кам’янець-Подільський 

державний український університет. Радянська школа створювалася на базі 

трудового виховання з викладанням рідною мовою. Щоправда, цей процес 

гальмувався катастрофічним матеріальним станом освітніх закладів, учителів і 

учнів, через що впродовж 1922–1923 рр. мережа шкіл зменшувалася. Її поступове 

зростання розпочалося з 1924 р., коли стартував розрахований на шість років 

процес переходу до обов’язкової освіти. Будувалися нові школи, впроваджувалася 

двоступенева модель семирічної школи. Паралельно з налагодженням підготовки 

нових учителів і перепідготовкою старих регулярно проводилися чистки 

неблагонадійних і класово непевних педагогів. Важливим елементом політики в 

сфері освіти було реформування вищої школи та створення мережі закладів 

професійної освіти. Значні зусилля були спрямовані на ліквідацію неписьменності 

в регіоні. Процес приурочили до 10-річчя більшовицького перевороту. Задля цього 

створили мережу курсів та шкіл ліквідації неписьменності. Проте матеріальна 

скрута як слухачів, так і викладачів, брак підручників і методичних посібників 

гальмували цю важливу роботу. Відтак до встановленого терміну оволоділи 

грамотою лише близько 15 % раніше неписьменних подолян. 



Висвітлено, що трансформаційні процеси в сфері культури, яка бурхливо 

розвивалася в роки української державності, більшовики досить швидко взяли 

під свій контроль. Вже до кінця 1923 р. вони ліквідували в краї осередки 

“Просвіти”, вбачаючи в них знаряддя поширення “петлюрівщини”. Натомість 

була створена мережа культурно-освітніх установ – хат-читалень, сельбудів, 

бібліотек, клубів, червоних кутків, – спрямованих на пропаганду 

комуністичних ідей. В цьому ж напрямку влада спрямовувала репертуар 

професійних і аматорських театрів, хорів та інших творчих колективів. Будь-

які спроби митців вийти за визначені параметри жорстко припинялися, а винні 

піддавалися репресіям. 

Досліджено, що для всього періоду непу характерною була непримиренна 

боротьба комуністичного режиму проти ідейного ворога – церкви. Вона 

проводилася в різних формах, але пріоритетними стали прямі репресії проти 

священиків і віруючих. Присвоєння державою права власності на храми та інше 

майно церкви, фактичне її пограбування в ході вилучення коштовностей під 

виглядом допомоги голодуючим, в умовах глибокої економічної та політичної 

кризи призвело до появи такої форми наймасштабнішого на Україні релігійного 

руху, як оновлення ікон і чудес. Його розгром супроводжувався встановленням 

тотального контролю ДПУ за діяльністю релігійних громад і посиленням роботи 

з розколу та нацьковування релігійних конфесій одна на одну. Посилилися 

підривна робота проти священиків, спроби їхнього вербування, а у випадку 

відмови – репресії щодо непокірних. 

Доведено, що спричинене війною та більшовицько-російською агресією 

погіршення життя пересічних громадян на початку 1920-х рр. викликало на 

Поділлі епідемії тифу, холери, скарлатини тощо. Загрозливого характеру 

набуло поширення венеричних хвороб і туберкульозу. Лише термінове 

здійснення комплексу протиепідемічних заходів упродовж 1921–1924 рр., 

зокрема, масової вакцинації та створення системи профільних диспансерів, 

дозволило ліквідувати ці епідемії та зупинити поширення інших небезпечних 

хвороб. Стара система охорони здоров’я була зруйнована. Натомість 

створювалася радянська, яка базувалася на принципах доступності та 

безкоштовності. На практиці цього було складно досягти, оскільки 

забезпеченість лікарями Поділля була удвічі меншою порівняно із середньою 

по Україні. Катастрофічний брак кадрів зумовив необхідність налагодження 

підготовки медичних фахівців безпосередньо в краї. Однак кадрові та 

матеріальні проблеми не дозволили ліквідувати диспропорцію в 

розташуванні медичних закладів у регіоні, хоча загальна кількість ліжок 

перевищила довоєнну. Проте початок організації дитячої медицини та 

санаторно-курортного лікування був безумовним досягненням. Однак 

труднощі в цій сфері жодним чином не стосувалися відповідальних партійно-

радянських кадрів регіону. Під час так званих ремонтних кампаній вони 

регулярно проходили медичні огляди, а за потреби – отримували санаторно-

курортне лікування. 



Загалом, здійснення цих кроків, забезпечило утвердження радянської 

влади на теренах Поділля в 1920-х рр. Проте насильницькі, колоніальні 

методи реалізації проголошених цілей непу та сприйняття подолянами 

радянської влади як окупаційної зумовило те, що до 1928 р. більшість з них 

не були досягнуті. 
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АНОТАЦІЯ 

Олійник М. П. Поділля в роки нової економічної політики: 

політичні, соціально-економічні та культурно-духовні процеси (1921–

1928). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2016. 

 

У дисертації проаналізовано форми та методи формування й діяльності 

органів влади; особливості адміністративно-територіальної реформи 1923-

1925 рр. Встановлено регіональні особливості антирадянського руху опору; 

реалізації аграрної та податкової політики, відбудови промисловості, 

розвитку підприємництва; трансформації соціальної політики; причини і 

соціальну базу контрабанди та самогоноваріння. Досліджено проведення 



етнополітики, зміни в системі охорони здоров’я, освіти та культури, процес 

ліквідації неписьменності, відносини влади та церкви. Показані масштаби і 

причини голоду 1925-1926 рр. Доведено, що застосуванням більшовиками 

методів з арсеналу колонізаторів забезпечило утвердження радянської влади, 

проте не дало очікуваних від непу результатів. 

Ключові слова: голод, етнополітика, неп, Поділля, повстанці, реформи, 

українізація. 
 

АННОТАЦИЯ 

Олейник Н. П. Подолия в годы новой экономической политики: 

политические, социально-экономические и культурно-духовные 

процессы (1921-1928). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой ступени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Черновицкий национальный 

университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2016. 

В диссертации проанализированы формы и методы формирования и 

деятельности органов власти; особенности административно-

территориальной реформы 1923-1925 гг. Установлено региональные 

особенности антисоветского движения сопротивления; реализации аграрной 

и налоговой политики; восстановления промышленности, развития 

предпринимательства; трансформации социальной политики; причины и 

социальную базу контрабанды и самогоноварения. Отслежено проведение 

этнополитики, изменения в системе здравоохранения, образования и 

культуры, ход и результаты ликвидации неграмотности, отношения власти и 

церкви. Установлены масштабы и причины голода 1925-1926 гг. Доказано, 

что применение большевиками методов из арсенала колонизаторов 

обеспечило утверждение советской власти, но не дало ожидаемых от нэпа 

результатов. 

Ключевые слова: голод, этнополитика, нэп, Подолия, повстанцы, 

реформы, украинизация. 

 

ANNOTATION 

Oliynyk M.P. Podillya in the Years of the New Economic Policy: Political, 

Social, Economic, Cultural and Spiritual Processes (1921-1928) – Manuscript. 

– Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 2016. 

The dissertation provides, for the first time in the national history science, an 

analysis of the state of historic research of the subject, the degree of research of its 

specific issues, and ascertains that the present topic has not yet been a subject of a 

comprehensive study. Analysis of 675 archived cases in 40 funds of 5 national 

archives of Ukraine, most of which where open for scientific use for the first time, of 

68 compilations and single published documents, and of 111 publications in the 

republican and regional newspapers of 1920s, allowed to formulate a representative 

database of sources covering all the aspects of the researched topic. 



It is concluded that the bilshovyks, not having enough party members in 

Podillya, especially in the towns, obtained control in the Soviet institutions relying 

on military power and committees of poor peasants, through depriving unreliable 

elements of voting rights, and using the system of unequal and indirect open 

elections. It is ascertained that through these institutions they legitimized their, in 

fact occupation regime. 

It is claimed that in the circumstances of a rigid dictatorship, the population of 

Podillya could only protect their interests through insurgent underground fight, the 

biggest in the right-bank Ukraine in 1921-22, which was aimed at re-establishment 

of independence of Ukraine. Bilshovyks, using the military force, secret 

employees, provocateurs, and hostages, judicial and extrajudicial terror, etc., 

suppressed the small groups of rebels and pushed most of them across the border 

by the fall of 1922. The failure of anti-bilshovyk forces was caused by the lack of 

support from abroad, coordination and unity among the insurgents. Nevertheless, 

some rebel groups continued to fight through 1923-26, and underground fight did 

not cease throughout the period of NEP. 

It is noted that the administrative-territorial reform in 1923-25 was carried out in a 

most organized way, in comparison with other Ukrainian gubernias. It was due to the 

fact that the administrative-territorial commission of the gubernia chaired by professor 

O. Yaroshevych, used as a basis for the reform the concept of registered land area 

developed by the scientists of Podillya, which provided for inviolability of the 

boundaries of settlements together with agricultural land cultivated by them. Creation 

of circuits and districts enabled the bilshovyk regime to establish control over all the 

spheres of life in the region through the law-enforcement, political and soviet 

institutions. 

The research analyses regional particularities of the tax system evolution and 

its anti-populace nature pronounced through the unbearable taxation and a wide 

range of coercive measures against the debtors. 

It is established that the agricultural policy led caused the famine in the region 

in 1925-26 with direct and indirect demographic losses of 750 000 persons. In 

general, during the years of NEP the agriculture of Podillya did not re-establish the 

level of productivity and livestock to the level of 1914. The attempts of the 

authorities to impose creation of communes and collective farms did not find 

support, unlike initiatives to establish machine and tractor partnerships and 

partnerships of joint land cultivation, which did not aim at any collectivization of 

property. 

The study analyses the main directions of transformations in industry and the 

reasons why its recovery was delayed to the end of the NEP. The attitude of the 

authorities to craftsmen and artisans is shown to have transformed within a decade 

from suspicious at the beginning of the NEP, to supportive in mid 1920s, to hostile 

by the end of the new economic policy. Even bigger changes characterized the 

attitude to private trade – from its denial in favour of barter transactions, to the 

state controlled trade, and later to its ousting from the market. 



For the first time the research points out the reasons, scale and role in the life of 

Podillya and its population of smuggling and home alcohol distilling. The study delves 

into ethnicity policy in the region, changes in the healthcare, cultural, and educational 

systems in Poldillya, process and results of elimination of illiteracy, regional 

particularities of church and State relations. 

It is established that all the above led to the establishment of the Soviet authority 

in Podillya in 1920s. Nevertheless, the methods used for the aim set insurmountable 

contradictions between the bilshovyk-declared principles of humanity and the inhuman 

cruelty of their implementation into the life of Ukrainian people throughout the Soviet 

period of the history of Ukraine. 

Key words: famine, ethno-policy, NEP, Podillya, insurgent, reform, 

ukrainization. 
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