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тієї чи іншої проблеми, з'ясування її сутнісних ознак, визначення спіль
них та відмінних рис, науково-теоретичної класифікації понятійного апа
рату дослідження. Будь-яка наука має властиву систему пізнання, в тому 
числі й історична. Історичний аспект дослідження економічного життя 
суспільства вирізняється від історико-економічних не предметом, а ме
тою, завданнями і структурою наукового аналізу. Можна вивчати особли
вості економічної теорії, внутрішні закономірності функціонування гос
подарських систем, аналізувати відносини власності, але не досягнути 
пізнавальної мети, якщо не виробити характерних для історичного до
слідження вимог і норм. Існують десятки методів (проблемно-хронологіч
ний, системний, емпіричний, ситуативно-евристичний, математичний, 
контент-аналізу тощо), але вони є допоміжними, позаяк головним за
лишається метод історизму. Необхідно брати явище в його історичному 
розвитку.

З'ясування соціально-економічної природи приватного капіталу та 
приватного підприємництва неможливе без виявлення суперечливих мо
ментів їхньої наукової інтерпретації в літературі саме 20-х років, коли, 
власне, і виникли ці поняття. Упродовж І921—1927 рр. існувала ціла низка 
грунтовних теоретичних праць, велика кількість статей, автори яких вико
ристовували різні тлумачення для висвітлення приватного підприємницт
ва. Вони вирізнялися не лише політичними та концептуальними особли
востями, а й насамперед класифікацією приватнокапіталістичних форм 
господарювання. їх теоретичним підгрунтям були основні положення 
більшовицької партії про розвиток суспільства перехідного періоду.

Для визначення приватного сектора застосовували різні поняття по- 
літико-економічного змісту: "приватний капітал", "приватне підприєм
ництво", "приватногосподарська діяльність", "приватне господарство", 
"підприємницька діяльність", "капіталістичне промислове підприємниц
тво", "умовно капіталістичні підприємства", "господарська приватна 
ініціатива", "дрібнотоварне виробництво", "приватні підприємці", "форми 
капіталістичного підприємництва", "приватна і приватнокапіталістична 
торгівля", "приватна промисловість", "приватне виробництво", "приват
ногосподарський капіталізм", "капіталістичні відносини". Виникла й від
повідна класифікація приватних підприємців за соціальною та функціо
нальною ознаками: "куркуль-підприємець", "куркуль-виробник", "кур- 
куль-лихвар", "куркуль-скупщик", "радянська буржуазія", "непмани", 
"середній і крупний непман", "дрібнобуржуазне населення", "приватний 
торговець", "найманий робітник" тощо. Ми не беремо до уваги категорії

аналіз передбачає виявлення концептуальних підвалин
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суто економічного змісту (капітал, ціна, додаткова вартість, собівартість, 
розширене відтворення), які належать до інших суспільних наук.

Наявність широкого кола соціальних понять, які виникли в роки не
пу, засвідчує сам предмет дослідження, що виступає фактологічною конс
татацією історичного факту функціонування системи приватного підпри
ємництва в 20-х рр. Перелічені визначення віддзеркалюють реальні 
соціально-економічні відносини та їхню організаційно-господарську спе
цифіку. Всі вони мають кілька спільних коренів походження: слова "при
ватний", "приватнокапіталістичний", "підприємництво". Семантично во
ни майже однорідні, але за соціально-економічними та функціональними 
ознаками дещо вирізняються. Простежуються соціально-класові, форма
ційно-системні, політичні принципи їх класифікації, але незмінним зали
шається констатація феномена приватного підприємництва.

Найтиповішими і найпоширенішими виявилися два універсальних 
визначення — "приватний капітал" і "приватне підприємництво", які 
найчастіше зустрічалися в літературі того періоду. Практично виправда
ним та логічно обгрунтованим є метод зіставлення різних точок зору сто
совно предмета нашого дослідження. Названі два поняття були доміную
чими, а решта — конкретними та побічними. Ми враховуємо також і стат
ті державно-політичних діячів, якщо в них присутня теоретична фабула, а 
не ідеологічні трактування та гасла.

Поширеною і впливовою була оцінка приватного капіталу, яку актив
но обстоював Ю. Ларін (М. 3. Лур'є). Він був автором значної кількості 
праць з історії і теорії економіки перехідного періоду, аналіз яких розпоч
немо, зіставляючи з іншими думками. В 1927 р. побачила світ його грунто
вна книга про еволюцію приватного капіталу в СРСР, в якій він показав 
походження "буржуазного капіталу в радянській країні", здійснив класи
фікацію різних видів "первинного буржуазного нагромадження в 1921— 
1924 рр.", відстежив його роль і місце в промисловості, торгівлі, сільсько
му господарстві, на грошовому ринку, виявив особливості приватногоспо
дарської діяльності населення Ю. Ларін вважав приватний капітал воро
гом пролетаріату та радянської влади, виокремлюючи його від приватного 
господарства як такого 2. Він визнав неприпустимою помилкою висвіт
лення "приватної промисловості взагалі", тому що "є приватна промисло
вість калі/яялкунична", організована буржуазним капіталом, яка є формою 
буржуазного нагромадження, що експлуатує найману працю. З іншого бо
ку, існувала "приватна промисловість трудова, що є простим товарним 
виробництвом без експлуатації чужої робочої сили дрібного кустаря і ре
місника без найманих робітників" \  Обидві форми, на його переконання, 
належали до різних соціально-економічних типів господарювання, а тому 
ототожнювати їх він не рекомендував. Для виявлення справжнього прива
тного капіталу в економічному житті суспільства Ю. Ларін вважав доціль
ним виокремлення "спеціально капіталістичної частини" з приватного 
господарства. Приватний капітал для Ю. Ларіна — не абстрактна еконо
мічна категорія, а насамперед соціально-класова система відносин, неод
мінним атрибутом якої є наявність експлуатації найманої робочої сили, 
капіталістичного нагромадження. Теоретичне значення має те, що він під
ходив до приватного господарства з двох сторін, виокремлюючи капіта
лістичний і трудовий типи.

Своєрідною виявилася точка зору А. М. Гінзбурга, за редакцією якого 
вийшов грунтовний і єдиний в 20-х рр. збірник статей про розвиток при
ватного капіталу в СРСР. Збірник побудований за фактологічним прин
ципом, з наданням переваги науково-теоретичному аналізові конкретних
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організаційно-господарських форм приватного підприємництва в торгів
лі, промисловості, на транспорті **. А. М. Гінзбургу у збірнику належить 
вступна стаття та інші, що торкалися конкретних галузей промисловості, а 
поняття "приватний капітал" ототожнювалося в них фактично з приват
ним підприємництвом, позаяк висвітлювалися саме його організаційні 
форми та функціональні ознаки з. Названий збірник був виданий за нака
зом Ф. Е. Дзержинського і виявився результатом обстеження розвитку 
приватного капіталу в основних галузях промисловості. Якщо Ю. Ларін 
розрізняв приватний капітал і приватне господарство за класовими озна
ками, то А. М. Гінзбург не акцентував увагу на малопомітних соціально- 
класових відмінностях. Ототожнювати приватний капітал зі "сферою при
ватногосподарської діяльності" означало, на його думку, змішувати різні 
поняття 6. Дрібного кустаря і звичайного лоточника вважають представ
никами приватного капіталу, "хоча ми маємо тут справу лише з певною 
трудовою участю в господарському житті" ?. До категорії "приватних ка
піталістів" А. М. Гінзбург відносив лише тих торговців, промисловців і 
власників майна, які використовували найману робочу силу, а решту — до 
трудових елементів. Відомо, що Ю. Ларін вороже поставився до приватно
го капіталу. Позиція А. М. Гінзбурга була досить толерантною. Він не був 
прихильником застосування адміністративних заходів проти приватного 
підприємництва, не вважав його "наростом на тілі радянського господар
ства, котрий підлягає знищенню методами соціальної хірургії" з.

Диференційований, але в контексті войовничого марксизму, аналіз 
становлення приватного капіталу використав А. 3. Гольцман, котрий по
в'язував з ним "відому дискусію про "можливості побудови соціалізму в 
одній країні". В передмові до книги ї. Мінгуліна він писав: "Приватний 
капітал — це єдина видима економічна сфера, де наявність антисоціаліс- 
тичних елементів безспірна, де їх шкідлива антипролетарська і антисус- 
пільна діяльність б'є в ніс і в очі, звідки були запозичені самий буйний бу
кет фактичних доказів існування, благополуччя і навіть зростання сил, що 
роблять неможливим побудову соціалізму" 9. Незважаючи на його образну 
і водночас категоричну оцінку, І. Мінгулін зауважив, що велика частина 
приватних промислових і торгових одиниць є некапіталістичними підпри
ємствами, а тому для них визначення "приватний капітал" має умовне 
відношення До категорії "умовно капіталістичних підприємств" він 
відносив кустарів-одинаків, котрі не використовували найманої робочої 
сили, торговців-лоточників, "професія яких є швидше результатом безро
біття, а не прагненням до капіталістичної експлуатації та нагромаджен
ня, — тут немає цієї експлуатації і немає цього, капіталістичного, нагро
мадження" **. Виокремлення складових частин приватного підприємни
цтва, навіть за політико-економічними принципами більшовицького 
визначення капіталістичної природи, мало теоретичне і практичне зна
чення. Теоретичне не обмежувалося лише диференційованим підходом до 
оцінки приватного капіталу, а також сприяло широкому його трактуван
ню в літературі.

Для переважної більшості дослідників, праці яких вийшли друком 
упродовж 20-х рр., не існувало істотних відмінностей між поняттями 
"приватний капітал" і "приватне підприємництво". Наприклад, І. С. Кон- 
дурушкін, автор оригінальної роботи про діяльність приватного капіталу, 
використовував визначення "приватник", "приватний капітал", "приват
не підприємство" майже в одному синонімічному ряді '2. Унікальність йо
го праці зумовлена її темою та проблематикою: приватний капітал перед 
радянським судом. Варто лише назвати проблеми, порушені ним у книзі,
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щоб оцінити її пізнавально-фактологічне значення: контрабанда, приват
ні комісійні контори, орендатори, держслужбовці і приватна торгівля рек
лами приватника, приватні підряди, лжекооперація, валютники, приват
ні поставки, соціально-класовий склад непманів, хабарництво держслу- 
жбовців, облік капіталістичних і соціалістичних елементів, питома вага 
приватної торгівлі і промисловості, система знайомств, способи нагрома
дження

Аналіз основних праць, авторами яких були відомі у 20-х рр. дослід
ники економічних проблем — Ю. Ларін, А. М. Гінзбург, А. 3. Гольцман, 
С. Г. Струмілін, І. Мінгулін, І. С. Кондурушкін, Л. М. Юровський, 
С. Л. Фрідман та інші, свідчить про загалом упереджене ставлення вчених 
до самого інституту приватного капіталу, а з іншого боку, про його дво
значне тлумачення: по-перше, для визначення капіталістичної природи 
приватного підприємництва в торгівлі і промисловості, по-друге, для уза
гальнення всіх галузей приватного сектора, для протиставлення капіталіс
тичних і соціалістичних систем господарювання, а також для виявлення 
внутрішніх закономірностей розвитку конкретних організаційних форм 

 ̂приватного капіталу. Так, І. Мінгулін вважав торговий капітал початково- 
* го періоду непу джерелом становлення приватного капіталу взагалі і під

приємництва, зокрема '4. Ринок фінансів і грошову реформу досліджував 
Л. М. Юровський, С. Л. Фрідман, частково С. Г. Струмілін, Є. О. Пре- 
ображенський '3.

Таким чином, підсумовуючи попередній аналіз літератури 20-х рр., 
можна констатувати наявність двох концептуальних оцінок приватного 
підприємництва: приватне (трудове), яке здійснювалося власними силами 
самих засновників; приватнокапіталістичне з використанням найманої 
робочої сили. Саме капіталістична форма підприємництва перебувала в 
полі зору радянської економічної науки 20-х рр. Класифікація приватного 
капіталу відбувалася тоді в контексті соціально-класових пріоритетів ра
дянської політичної системи, в основу якої було покладено ключові по- 
літико-економічні ознаки (наявність найманої робочої сили, потужність 
механічних двигунів, тип та розряд підприємства, джерела нагромаджен
ня, соціальне походження). Відомо, що М. І. Бухарін також брав до уваги 
перелічені ознаки. Його фраза — "не всякий приватний торговець є тор
говий капіталіст" '6 засвідчувала також диференційований підхід до оцін
ки приватного капіталу і взагалі приватного господарства. Характерно, що 
названі вище автори, аналізуючи особливості розвитку приватного капіта
лу, досить рідко посилалися на промови В. І. Леніна, звертаючись лише до 
його концепції непу. Сам вождь більшовиків переймався політичним ас
пектом непу, зосереджувався на тактико-стратегічних моментах, а конк
ретними поняттями не займався. Він часто вживав визначення "приватне 
підприємство", маючи на увазі "приватний капіталізм"

Заслуговує на увагу періодизація еволюції приватного капіталу, основ
ні етапи його функціонування, які знайшли визначення в літературі за
значеного періоду. Ю. Ларін називав три періоди його розвитку. Перший, 
що тривав упродовж 1921—1923 рр., був періодом "створення сучасного 
приватного капіталу в нашій країні", другий — з 1924 до 1926 рр. — виріз
нявся його "нормальною" роботою, третій, що розпочався з 1927 р., харак
теризувався "плановим підходом до питання про приватний капітал" 'з. 
Для першого етапу, за визначенням Ю. Ларіна, було притаманним 
"хижацьке та нелегальне виникнення і нагромадження приватного капіта
лу": його агенти та співучасники в держапараті, лжедержавна форма дія
льності приватного капіталу, контрагентура, оренда, нелегальна перекуп
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ка, контрабанда, державні кредити, валютні операції, ухилення від подат
ків, лжекооперація '9. Періодизація, яку запропонував І. Мінгулін, була 
прилаштована до основних періодів непу, а граничною межею стала гро
шова реформа. Перший етап розвитку приватного капіталу тривав від 
проголошення непу до осені 1921 р., другий — від осені 1921 р. до початку
1923 р., а третій продовжувався до запровадження грошової реформи 
Упродовж першого етапу, як зазначав І. Мінгулін, "ми не змогли утрима
тися і не змогли утримати приватногосподарський капіталізм на позиціях 
державного капіталізму" Не відбулося послідовного переростання со
ціально-економічних укладів (патріархального, дрібнотоварного, приват
ногосподарського капіталізму, державного капіталізму) в соціалістичний, 
не сталося й поглинення несоціалістичних форм господарювання. Остан
ні "прорвали", тобто подолали межу так званого "місцевого обороту". До 
речі, теорія переростання багатоукладності на шляху до соціалістичного 
укладу (патріархального у дрібнотоварний, дрібнотоварного у приватний 
капіталізм, того в державний капіталізм, а останнього в соціалізм) була 
випрацьована ще в 1921 р. В. І. Леніним, котрий бідкався на відсутність у 
Росії справжнього зразкового держкапіталізму, як у Німеччині Налаго
дити товарообмін, як планувалося протягом першого етапу непу, держава 
не змогла, тому що "приватний ринок виявився сильнішим за нас", зазна
чав І. Мінгулін, а тому виникла "звичайна купівля-продаж, торгівля" зз. 
Приватна торгівля стала тоді монополістом на ринкові, особливо в умовах 
так званої "кризи збуту", коли державно-кооперативна торговельна мере
жа перебувала лише на стадії формування. Характерною ознакою третього 
етапу було завершення "відступу" і перехід до "перегрупування сил". Чет
вертий період, що розпочався після грошової реформи, вирізнявся "фор
сованими спробами регулювання приватноторгового обороту" 34. На дум
ку І. С. Кондурушкіна, розвиток приватного капіталу відбувався в два ета
пи: перший охоплював початок непу (1921—1923 рр.), а другий розпочався 
восени 1923 р. зз Кожний період мав характерну специфіку, пов'язану з 
проголошенням вільної торгівлі, запровадженням продподатку, здійснен
ням денаціоналізації дрібних підприємств, орендних відносин. Вони ви
явилися несподіваними для партійно-державної номенклатури, тому що 
вражали своєю масштабністю.

Класифікація приватного підприємництва, визначення основних ета
пів розвитку приватного капіталу, тобто приватногосподарських форм йо
го функціонування, відбувалася також за кількісними показниками (пито
мою вагою в товарообороті і в промисловості, величиною товарної маси, 
часткою приватного сектора в національному доході). Принципове зна
чення мали також нормативно-правові акти радянської держави (декрети, 
постанови, накази), які поділяли приватних підприємців за економічними 
показниками (система розрядів). На таких принципах була побудована 
періодизація, яку запропонував тоді А. М. Гінзбург. Нову економічну по
літику, беручи за показник динаміку приватного торгового капіталу, він 
розділив на 4 періоди: перший (1921—1923 рр.), коли торгівля досягла сво
го апогею, охоплюючи більше половини товарообороту, другий від почат
ку 1924 до весни 1925 рр. супроводжувався жорсткою політикою витіснен
ня, третій, протягом якого спостерігалася відносна регенерація приват- 
ноторгової системи, розпочався з другої половини 1925 р. і тривав до зими 
1926 р., четвертий тривав з початку 1926 р., його характерною ознакою бу
ло обмеження приватного капіталу на хлібному ринку шляхом "еконо
мічного регулювання" заготівель продукції сільського господарства Бу
дучи авторитетним знавцем економіки перехідного періоду, А. М. Гінз
бург стверджував, що саме протягом непу, за виключенням неврожайного
1924 р., відбувалося "абсолютне зростання приватного капіталу", що ви-
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знавали всі, хто "займався з'ясуванням питання" з?. Отже, майже всі до
слідники виділяли початковий період розвитку приватного капіталу, об
межуючи його 1921—1923 рр.

До принципових питань теоретичного характеру належить виявлення 
особливостей інтерпретації самого непу. Переважна більшість дослідників 
тісно пов'язувала розвиток приватного капіталу з конкретним господарсь
ким механізмом функціонування нового економічного курсу радянської 
держави. Ленін та його послідовники вважали неп засобом досягнення 
конкретних завдань, а тому і приватний капітал, на їх глибоке переконан
ня, мав допоміжний і тимчасовий характер у перехідний період. Невипад
ково вождь більшовиків у березні 1922 р. говорив про "наступ" і "пере- 
лаштування сил" Полемізуючи з ідеологами "зміновіхівства", Ленін 
порушував риторичне питання: неп — еволюція чи тактика. Якщо еволю
ція, то виникає загроза переродження політико-економічної системи, від
буватиметься реставрація капіталізму, а тому неп — швидше тактика, 
тобто комплекс організаційно-господарських заходів держави, спрямова
них на використання можливостей приватного капіталу для зміцнення 
економічних ОСНОВ радянської держави 29. Неп у ленінському розумінні є  

і боротьба, змагання між капіталізмом та комунізмом.
' В творах В. І. Леніна, а також у політологічних працях, які належали 

перу його соратників, досить часто використовувалося означення "при
ватний", котре мало класову спрямованість та суперечило здоровому глуз
ду, категоріям економічної науки і реальним соціальним відносинам у 20-і 
роки. Застосування слова "приватний" до конкретних форм підприємни
цтва виокремлювало його з-поміж інших, головним чином соціалістич
них. Така постанова була виправданою. Визначення "приватнокапіта
лістична" діяльність, скажімо, приватних торгівців, крім наголошення на 
їхньому соціально-класовому становищі, мало тавтологічний зміст. Ка
піталістичні форми підприємництва, навіть в їх більшовицькому тлума
ченні, у 20-х роках були виключно приватними, тому що акціонерні това
риства і кооперація мали колегіальну систему управління та своєрідний 
статус колективно-групового володіння засобами виробництва, продук
цією тощо. Власниками і засновниками торгових закладів, промислових 
підприємств, які за відповідною класифікацією належали до капіталістич
них, були також приватні особи. Державний капіталізм не набув масових 
форм в Україні, яким його волів бачити Ленін, не досяг західноєвропейсь
кого рівня (концесії зосереджувалися головним чином в Росії). Колектив
них форм капіталістичного господарювання також не було, бо селянські 
господарства, маючи кілька осіб працездатного віку, належали до приват
ного дрібнотоварного виробництва, особливо в Україні. Приватними гос
подарствами (капіталістичного і трудового характеру) були підприєм
ства кустарів, навіть членів промислових артілей, тому що їхні домашні 
майстерні не підлягали усуспільненню. Таким чином, визначення "при
ватнокапіталістичний" мало класовий зміст, не маючи нічого спільного з 
реальними подіями, тому що приватні підприємства 20-х рр. можна лише 
умовно вважати капіталістичними, враховуючи наявність найманої праці, 
виробничих потужностей, соціального походження самих підприємців, 
обсяги нагромадження тощо.

В історіографії по-різному тлумачать саму абревіатуру "неп". На її се
мантично-філологічне походження не звертали особливої уваги і в 20-х рр. 
Неп — він, а нова економічна політика — вона. В жіночому роді термін 
"неп" використовував В. І. Сталін зо. в  ленінських працях вони не акцен
товані, а Л. Б. Красін застосовував поняття непу в жіночому роді з*.

В літературі 20-х рр. з проблем непу і приватного капіталу простежу
вався вплив ленінської концепції нового курсу. Так, для І. Мінгуліна суть
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непу полягала в посередницькій ролі ринку між державними і приватними 
формами господарювання, але його функціональним завданням було мак
симальне використання "командних висот" держави для оволодіння "сти
хією ринку" 32. Він також підкреслював тимчасовий характер непу, аналізу
ючи арсенал його економічних засобів подолання ринку і приватного ка
піталу зз. В. Сараб'янов вважав неп "політикою перехідного радянського 
ладу від капіталізму до комунізму" зі. На думку М. Вольфсона, неп був по
літикою радянської держави, яка забезпечувала будівництво комунізму 
економічними методами зз. В книгах Ю. Ларіна 36, І. С. Кондурушкіна з?, у 
статтях Ф. Г. Дубовикова, X. І. Брауде, А. А. Дезена, Г. В. Постнікова, 
Я. Р. Емдіна, К. Н. Коптєва, В. В. Радонежського, В. В. Борисовського, 
В. Білостоцького зв, л . М. Юровського 39, а також у публікаціях інших ав
торів розглядалися конкретні аспекти розвитку приватної промисловос
ті 40, торгівлі 4!, дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва 42, 
соціально-трудових відносин на приватних підприємствах 43.

Виявлення та аналіз періодичних видань 20-х рр. засвідчує наявність 
великої низки статей з конкретних проблем становлення та діяльності 
приватного підприємництва у торгово-промисловій галузі економічного 
життя суспільства, автори яких не торкалися концептуальних питань ме
тодологічного характеру 44.

Науково-теоретичне та історико-пізнавальне значення має виявлення 
соціально-економічних основ формування приватного сектора, його 
спільних та відмінних ознак у містах і селах, вивчення принципів класи
фікації соціально-професійних груп підприємців, названих у літературі 
20-х рр. "непманами", "приватними промисловцями", "радянською бур
жуазією". Важливо з'ясувати сам тип приватного підприємця, відстежити 
конкретні його характеристики, кількісні та функціональні моменти. 
Йдеться про суто теоретичні засади, тобто про саму інтерпретацію поня
тійно-категоріального апарату пізнання, яким користувалися дослідники і 
політики в період непу.

Багатовекторним виявилося тлумачення соціально-економічного ти
пу селянського господарства, дрібнотоварного за організаційно-функціо
нальними ознаками і приватного за формою життєдіяльності. Власників 
дрібних торгово-промислових закладів, що існували в містах і діяли відпо
відно чинному законодавству про підприємництво, за виключенням дріб-  ̂
них кустарів, державні органи відносили до категорії "приватних капіта
лістів". До речі, цей термін чи не першим використав Ленін на початку 
непу 43. В його промовах слово "приватний" виконувало насамперед роль 
політичного означення, а вже потім економічної категорії. Словосполу
чення "приватний капіталіст", використане ним не раз, стосувалося саме 
власників дрібних торгових закладів та промислових підприємств, а не ку
старів чи селян товаровиробників. Зокрема, відповідаючи в 1922 р. корес
пондентові газети "Манчестер Гардіан", лідер більшовиків згадав й інше 
визначення — "непмани", яке набуло в 20-х рр. значного поширення. До 
цієї соціальної категорії підприємців В. І. Ленін відносив представників 
"зростаючої торгівлі", які за "нової економічної політики", на його пере
конання, прагнули б стати "політичною силою" Для нього "непман", а 
цей термін він брав у лапки, — яскравий представник "нової економічної 
політики", "дрібний торгаш", котрий користується свободою торгівлі "для 
всяких зловживань" 4?. Селян та кустарів Ленін не зараховував до категорії 
"непманів", підкреслюючи, що сама назва "значно більше стосується жар
тівливої газетної мови, ніж самої царини серйозних термінів політичної 
економії" 4̂ . Визначення "непмани" певний час залишалося нейтральним 
неологізмом, а згодом перетворилося на лайливий соціально-політичний 
ярлик. У травні 1924 р., тобто кілька місяців після смерті В. 1. Леніна, його
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соратник по партії Г. Е. Зінов'єв у характерному настановному тоні зазна
чав: "треба розрізняти куркуля в дотеперішньому смислі і сільського неп- 
мана" 49. Раніше, мовляв, кожного заможного селянина називали курку
лем, а тепер у селі "росте простий непман-лихвар, крамар, самогонщик, 
оптовик, там росте той непман, на якого ми будемо всіляко тиснути" 5°. Він 
не лише визнав наявність сільського непмана, а й виокремив його со
ціальну структуру.

Типологізація селянських господарств у контексті приватного підпри
ємництва, а тим паче розвитку приватного капіталу виявилася складною 
проблемою. Існуюча тоді система соціально-класової оцінки приватних 
господарств на селі була надто політизованою, орієнтованою переважно 
на виявлення соціальних джерел оподаткування. Радянська історіографія, 
посилаючись на політичні оцінки та відповідну соціально-класову струк
туру землеробського населення, не переймалася виявленням підприємни
цької діяльності селян, не прагнула з'ясувати справжньої дрібнотоварної 
чи капіталістичної природи селянських господарств.

У науковій літературі 20-х рр. існувало чимало визначень селянського 
господарства, в основу яких було покладено різні критерії. Дослідники зо
середжували свою увагу переважно на кількісних та соціально-класових 
ознаках, але були спроби визначення й виробничого типу. Зокрема,
А. І. Хрящева, аналізуючи економічне становище селянських господарств, 
виділила дві групи, що мали безпосереднє відношення до підприємниць
кої діяльності: заможних селян та "великоексплуататорське господарст
во" з*. Для першої групи господарств характерним була наявність значної 
кількості працездатних членів селянського двору, великої і єдиної сім'ї, 
двох-трьох коней, двох-трьох корів, дрібної худоби та угідь вище середньої 
норми в районі. Таке господарство мало тісний контакт з ринком — відго
довувало та продавало худобу, вирощувало для продажу сільськогосподар
ську продукцію. За сприятливої ринкової ситуації такі господарства, на 
думку А. І. Хрящевої, ставали не лише високотоварними, а й набули ознак 
підприємств капіталістичного типу (використання найманої робочої сили, 
наявність промзакладів) 92. Вірогідність масового "переродження" цієї 
групи господарств, як слушно зауважувала дослідниця, була незначною з 
кількох причин: їх нестримного економічного поділу на дрібні господарс
тва, слабкого розвитку промислових підприємств. У господарствах подіб
ного типу достатньо високою була питома вага внутрішнього споживання, 
а за умов існування радянської податкової системи відсоток так званого 
капіталістичного нагромадження був ілюзорним.

Економічні ознаки господарств "експлуататорського типу" були до
сить виразні: наявність значної кількості робочої та продуктивної худоби, 
строкових робітників, промислових і торгових закладів, оренди землі. 
Функції капіталістичного нагромадження у таких господарствах, за оцін
кою А. І. Хрящевої, сягали максимуму, а доходи вилучалися їхніми влас
никами "із землі, засобів виробництва, кредиту, промислових і торгових 
підприємств" їхня підприємницька діяльність не обмежувалася терито
ріальними кордонами села, а поширювалася на міста. Такого висновку во
на дійшла у 1926 р. (у 1923 р. оцінка була дещо іншою). Якщо в землеробс
тві відсутня приватна власність, а поземельні відносини в селі визначаю
ться за іншими ознаками (наявність їдоків тощо), наголошувала тоді 
А. І. Хрящева, то немає й умов для розвитку куркульства, немає умов і для 
глибокої диференціації 94. з  іншого боку, "куркульські операції", на її ду
мку, міг взяти на себе "торговий капітал", котрий не мав безпосереднього 
відношення до землеробства, а відтак капіталістичні тенденції слід шукати 
в лихварстві, у торгових оборотах. Отже, для дослідниці на перший план
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виходило саме дрібнотоварне виробництво, а наявність капіталістичних 
ознак було явищем наслідковим.

Своєрідну методику типологізації селянських господарств запропону
вав В. Сараб'янов. Він поділяв селянські господарства на докапіталістичні 
і дрібнотоварні 55. До першої групи ним були віднесені дрібнокустарне ви
робництво, а також господарства селян, які виробляли продукцію "для 
продажу", а не для "вилучення прибутку" Серед категорії "дрібното
варних" траплялися господарства докапіталістичного укладу (бідняцько- 
середняцька група). Непман, на переконання В. Сараб'янова, це насампе
ред власник знарядь і засобів виробництва, хоч не кожен з них був "ек
сплуататором". За його класифікацією, до групи "сільського буржуа" по
трапив і середняк, тому що був власником, але не експлуататором, бо в 
його господарстві не створювалася додаткова вартість з?. За принципами 
визначення соціально-економічних укладів було здійснено класифікацію 
селянських господарств, яку виклав у 1916 р. М. Вольфсон, а саме: дрібне 
трудове господарство (виробництво продукції власними силами) та "при
ватнокапіталістичне" (з використанням найманої робочої сили, одержан
ням прибутку, додаткової вартості)

Поширення набули в літературі 20-х рр. терміни "приватні особи" та 
"приватник", які використовували для виокремлення питомої ваги прива
тної торгівлі чи промисловості в товарообороті, а також співвідношення 
трьох форм торгівлі — державної, кооперативної та приватної. Така мето
дика спостерігалась у статтях багатьох авторів, опублікованих у різних фа
хових часописах $9.

Політизованою і водночас надто ідеологізованою була типологізація 
приватних підприємців у сільському господарстві, яку обстоював у своїх 
працях Ю. Ларін. Для нього не було жодного сумніву щодо "існування в 
селі буржуазно-підприємницького (куркульського) господарства" бо. Його 
класифікація чотирьох типів куркульських господарств мала вивершений 
зразок реалізації принципів марксистської войовничої соціології 20-х рр., 
але необхідно зазначити, що він був майже єдиним, хто розглядав селян
ські господарства за типом їхньої підприємницької діяльності. "Аур- 
куль-еиробник", котрий за допомогою найманої праці займається вироб
ництвом з підприємницькою метою (продаж товару на ринкові) та вико
ристанням найманої робочої сили, "к^куль-скунмімк" (скуповує у бідня
ків та середняків продукцію їхніх господарств для реалізації на ринкові), 
"кдркуиь-/нор2<мець" (займається торгівлею промтоварами та продажем 
продукції кустарів), "куркуль-лихаяр" (здає в оренду знаряддя праці, робо
чу худобу, маючи з того прибуток) б*. Не залишив він поза увагою і серед
няка, якого вважав "куркулем в динаміці", тобто в еволюції на господарс
тво приватнокапіталістичного типу 62. Перша і третя категорії, за його 
підрахунками, становили близько 800 тис. господарств бз. Конкретні і пра
гматичні визначення підприємницького типу селянських господарств, за
пропоновані Ю. Ларіним, не завжди відповідали реаліям соціально-еко
номічних відносин в українському селі. Зазначимо лише, що терміни 
"непмани", "непманська буржуазія", використані ним, мали чітку політи- 
ко-економічну спрямованість і не відносилися ним до жанру "газетної 
жартівливої мови".

На марксистських позиціях була написана і книга С. О. Загорського, 
опублікована російською мовою за кордоном у 1927 р. Її автор відслідко
вував розвиток "торгового капіталу", "промислового капіталу", "при
ватного капіталу в дрібному виробництві", "капіталістичні відносини на 
селі", а також вказав на формування "дрібної і торгово-промислової бур
жуазії" 64.
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Фермерський тип селянського господарства у 20-х рр. як організацій
ної форми "дрібнокапіталістичного землеробства" знаходимо в працях
В. М. Качинського та А. І. Хрящевої. Саме вони першими і єдиними ви
користали тоді термін "фермер", а також розкрили соціально-економічні 
ознаки нетипового для українського села виду приватного підприємницт
ва. Так, В. М. Качинський, аналізуючи розвиток зернових господарств 
південних регіонів України, дійшов висновку про наявність там "дріб
носелянського фермерського капіталізму", "фермерських господарств — 
дрібних і середніх" бз. Принагідно зазначимо, що його статті й брошури з 
аграрної проблематики вирізнялися грунтовністю та оригінальністю ви
сновків. Він одним з перших звернув увагу на катастрофічні соціально- 
економічні наслідки жовтневого перевороту для сільського господарства. 
Ліквідація приватної власності і підприємницьких господарств (поміщи
цьких латифундій), на його глибоке переконання, зруйнувала усталений 
віками тип сільськогосподарського виробництва, спричинила небувалу 
його натуралізацію, тобто поглиблення питомої ваги внутрішнього спо
живання 66. За основний показник класифікації В. М. Качинський брав 
розмір зернового клину, а також рівень забезпечення селянських гос
подарств худобою, особливо робочою (воли, коні). А. І. Хрящева також 
допускала можливість переростання "заможного селянства" у "клас фер
мерів" б?.

Питання соціально-економічної диференціації селянських госпо
дарств, виявлення їхнього виробничого потенціалу для відстеження мож
ливостей формування приватного підприємництва висвітлювали 
Л. О. Крицман, М. Левенштам, Е. Терлецький, О. Подвінський 68. Свою 
увагу вони приділяли переважно специфіці самого дрібнотоварного виро
бництва, його організаційно-господарським основам, зараховуючи відпо
відні господарства до приватнокапіталістичного типу.

Проблеми товарності селянських господарств з соціально-економіч
ної точки зору досліджували, аналізуючи одночасно особливості самого 
сільськогосподарського виробництва в УСРР 20-х рр., О. Подвінський, 
В. Доброгаєв, В. Мишкіс, А. Я. Альтерман, В. М. Соловейчик 69. їхні праці 
вирізнялися конкретикою, прагматичним характером, були орієнтовані 
на досягнення практичних результатів, у них хоч і зустрічалися визначен
ня "приватний капітал", але без політичної інтерпретації.

Підприємницький тип селянських господарств, але виключно в кон
тексті науково-теоретичного аналізу, відстежували науковці відомої у 
20-х рр. "організаційно-виробничої школи", яскравими представниками 
якої були О. В. Чаянов, О. М. Челінцев, Г. А. Студенський, М. П. Макаров, 
Б. Д. Бруцкус, Л. М. Минін, М. Д. Кондратьєв. Так, Г. А. Студенський, 
вивчаючи походження земельної ренти, валового доходу в сільському гос
подарстві, вказав на концептуальні засади названого вище наукового на
прямку, творці якого займалися виявленням організаційних типів селян
ських господарств, поясненням їх еволюції та функціонування 7°. Сімей
но-споживчий фактор і трудово-споживчий баланс, на думку С. А. Сту- 
денського, становили ключові принципи та концептуальні підвалини 
"організаційно-виробничої школи" вчених-аграрників, які з'ясовували 
проблеми організаційно-технічної та соціально-психологічної природи 
приватного селянського господарства 7'. Суть теорії, якщо наблизити її до 
реального життя, полягала в тлумаченні селянського господарства як 
сімейно-трудової і споживчої організації. Трудове господарство не ви
користовувало найману робочу силу, а його виробнича структура була 
віддзеркаленням трудово-споживчого балансу селянського двору, тобто
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традиційних і абсолютно адекватних норм внутрігосподарського спо
живання.

О. М. Челінцев та М. П. Макаров активно пропагували й захищали те
орію трудово-споживчого балансу селянського приватного господарства. 
Вони допускали можливість того факту, що не всі господарства на селі бу
ли трудовими, але глибоко досліджували внутрішні закономірності орга
нізації їх виробництва, структури споживання, побудови виробничої дія
льності 72. їхня концепція еволюції селянського господарства вирізнялася 
від інших саме глибиною науково-теоретичного аналізу та практичністю 
висновків.

Основним теоретиком організаційно-виробничого напрямку в аграр
них дослідженнях 20-х рр. був О. В. Чаянов. Науковий метод пізнання 
цього видатного вченого та його прихильників визначив Л. Крицман, 
який був непримиренним опонентом і написав передмову до збірника 
праць представників названого напрямку 73. Він зазначав, що в книзі мар
но шукати "марксистського, тобто пролетарського" підходу до економіки 
сільського господарства, бо вона "знайомить читача з поглядами однієї з 
немарксистських шкіл" 74. у  своїх працях того періоду О. В. Чаянов писав 
не тільки про кооперацію, його цікавили проблеми еволюції селянського 
господарства. Дослідник наполегливо й щиро обстоював організаційно- 
господарські підвалини селянського "індивідуального підприємницт
ва" 73. Досліджуючи соціальну природу селянської кооперації, О. В. Чая
нов називав шість основних типів селянських господарств. Вони, за його 
системою класифікації, належали до двох економічних типів: "капіта
лістичного товарного" і "сімейно-товарного" 76. Перше максимально ви
користовувало найману робочу силу для одержання "підприємницького 
доходу", а друге — діяло за рахунок праці членів родини. Обидва типи бу
ли приватними, але "сімейно-товарне", за оцінкою вченого, не мало 
"чистого доходу", а лише валовий, тому що працювали всі члени госпо
дарства, без найманої робочої сили 7?. Методика класифікації економіч
ного типу селянського господарства, застосована О. В. Чаяновим, суттєво 
відрізнялася від інших. Показником "капіталістичності" господарства він 
вважав не кількість наймитів, тому що їх використання може бути і збит
ковим для селянина-підприємця, а "чистий доход". Класичне "куркуль
ське господарство" могло забезпечувати виробничі процеси і без застосу
вання найманої робочої сили, а за основне джерело прибутку могло мати 
торгові обороти, лихварство, оренду знарядь праці 78. До другої групи на
лежали "напівкапіталістичні господарства", які максимально використо
вували працю наймитів, а решта господарств, за виключенням "пролетар
ських", мали товарний характер ^капіталістичного типу 79. Поняття 
"капіталістичне товарне господарство" розглядалося вченим як економіч
на категорія, а не класово-політична.

Теоретичні погляди О. В. Чаянова та прихильників його наукового 
напрямку викликали однозначно негативну реакцію з боку політичних 
структур. Одним з перших, хто виступив з критикою, був М. І. Бухарін, 
котрий писав влітку 1924 р., що "в області чисто теоретичній домінує дріб
нобуржуазна і ліберальна доктрина Чаянова, Кондратьева та інших про
фесорів "російської школи" 80. Весною 1928 р. теоретик більшовицької 
партії висловився більш категорично, заявивши про наявність в аграрній 
науці течії "народницького типу", яку "ми тримаємо під обстрілом" 8'.

Політичними звинуваченнями на адресу провідних вчених організа
ційно-виробничої школи була стаття Г. Е. Зінов'єва, котрий називав їх 
"теоретиками неонародництва", а М. Д. Кондратьева — "ліберальним бу-
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ржуа" Підготовлені вченим тези "Завдання в царині сільського госпо
дарства у зв'язку із загальним розвитком народного господарства та його 
індустріалізацією" партійний функціонер назвав "маніфестом куркульсь
кої партії" зз. Більшовиків не влаштовувало те, що М. Д. Кондратьєв виз
нав згубними для селянських господарств надто високі темпи індустріа
лізації. З критикою проти О. В. Чаянова та його прихильників виступили з 
погромними статтями М. Кантор, А. Аболін, Я. Нікуліхін, Л. Готовський, 
М. Бєлєнький, які намагалися спростувати теорію самобутнього розвитку 
приватного підприємництва у сільському господарстві з*. Статті названих 
авторів свідчили про негативне ставлення до приватного капіталу дослід
ників нової генерації, вихованої в дусі сталінської теорії соціалістичної 
реконструкції народного господарства.

Таким чином, у літературі 20-х рр. співіснували дві принципово від
мінні концепції теоретичної інтерпретації приватного капіталу та приват
ного підприємництва: марксистська, яка грунтувалася на принципах кла
сово-формаційного аналізу соціально-економічних явищ, та немарксист- 
ська, представники якої дотримувалися теоретико-пізнавальних підвалин 

4 еволюційного підходу до виявлення природи економічних процесів. По
няття "приватний капітал" ототожнювалося з конкретними організацій
но-господарськими формами підприємництва в різних галузях народного 
господарства. Його марксистське тлумачення не охоплювало всієї пробле
матики приватного підприємництва в 20-х рр. Соціально-класові ознаки 
не були вичерпними для повноцінного аналізу приватногосподарських 
форм діяльності населення. Визначення "приватне підприємництво", що 
відповідало конкретним формам господарювання в торгівлі, промислово
сті, сільському господарстві, є найбільш повним і точним для його вико
ристання в історичних дослідженнях. Доповнення "приватне" не завжди 
відповідало його функціональному значенню, тому що його використову
вали переважно для протиставлення "капіталістичного" підприємництва 
різним соціалістичним формам господарювання, а також кооперативним 
товариствам. Усі дослідники, які займалися окресленою проблемою, ви
різняли серед приватного підприємництва капіталістичне і просте товарне 
виробництво, хоч у реальному житті їх було важко розрізнити.
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