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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (8 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (231 позиція, 25 с.), додатків  

(3 додатки, 6 с.). Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок. 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Суспільно-політичні та 

соціально-економічні зміни 20-х рр. ХХ ст. характеризувалися як позитивними 

(підвищення соціальної мобільності, зменшення розриву у доходах і рівні 

життя усіх груп населення, поширення грамотності й освіченості, 

запровадження доволі широких соціальних гарантій тощо), так і негативними 

тенденціями. 

Серед негативних тенденцій помітне місце посідали соціальні аномалії  

як конституйовані прояви девіантної поведінки (поведінка, яка відхиляється  

від соціальних норм), що набували форм кримінальної злочинності, 

алкоголізму, проституції, безпритульності, жебракування, самогубств та ін. 

Для поглибленого, об’єктивного, наукового розуміння повсякденного 

життя населення УСРР у 1920-х рр. необхідне, серед іншого, комплексне 

дослідження соціальних аномалій. 

Актуальність теми дисертації посилюється тим, що узагальнюючі 

історичні дослідження з цієї проблематики досі відсутні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до науково-дослідної теми історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01). 

Об’єктом дослідження є соціальні аномалії у повсякденному житті 

українського населення на різних етапах його історичного розвитку. 

Предметом дослідження є прояви та динаміка соціальних аномалій, 

передусім кримінальної злочинності, алкоголізму та проституції  

у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст., чинники їх 

поширення, а також кримінальне законодавство, яке встановлювало 

відповідальність за скоєння злочинів. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період від початку 1921 р. 

(остаточне утвердження радянської влади в Україні, запровадження нової 

економічної політики /НЕПу/), до кінця 1929 р. (повне згортання НЕПу, 

утвердження одноосібної влади Й. Сталіна). Для більш аргументованого 

розкриття окремих питань їх розгляд дещо винесено за межі вказаного періоду.  

Територіальні межі дослідження визначені адміністративно-

територіальними кордонами УСРР 1920-х рр. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі ключових проявів, 

чинників поширення і динаміки кримінальної злочинності, алкоголізму  

та проституції у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких 

завдань: 
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 проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу та методи 

дослідження; 

 визначити ключові соціально-економічні, політико-правові та культурні 

чинники, які впливали на динаміку соціальних аномалій; 

 дослідити стан кримінальної злочинності в УСРР та дати 

характеристику основних видів злочинів; 

 проаналізувати алкоголізм як соціальну проблему тогочасного 

населення, а також відстежити масштаби самогоноваріння; 

 з’ясувати специфіку розповсюдження проституції як виду соціальних 

аномалій у повсякденному житті населення УСРР. 

Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, 

об’єктивності, системності та комплексності. Для виконання поставлених мети  

і завдань використано загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

типологізація), загальноісторичні (історико-системний, проблемно-

хронологічний, історико-психологічний, історико-компаративний, історико-

генетичний, конкретно-історичний) та спеціальні (соціокультурного аналізу, 

культурологічний, біхевіористичний, соціальної стратифікації, статистичної 

обробки даних, граматичного тлумачення законодавчих актів) методи вивчення 

історії повсякденності та соціальних аномалій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше  

на основі комплексного аналізу історіографії, архівних й опублікованих 

матеріалів, періодичних видань досліджено соціальні аномалії у повсякденному 

житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст.; введено у науковий обіг раніше 

неактуалізовані джерела з фондів Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України, Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України та Державного архіву Київської області  

з обраної проблематики; виявлено і досліджено масштабну «хабарницьку 

піраміду» у Київській губміськміліції першої половини 1920-х рр., 

контрабандні схеми, до функціонування яких були залучені керівники 

правоохоронних органів УСРР. Уточнено масштаби поширення кримінальної 

злочинності, алкоголізму, самогоноваріння та проституції серед українського 

населення у період НЕПу. Набуло подальшого розвитку вивчення ключових 

соціально-економічних, політико-правових та культурних чинників соціальних 

аномалій. З нових позицій розкрито процес криміналізації партійно-державного 

та керівного господарського апарату, судових та правоохоронних установ.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування фактографії й ключових положень дослідження при підготовці 

посібників, нормативних та спеціальних курсів з історії України у вищих 

навчальних закладах. Результати роботи можуть бути використані для 

подальших наукових розвідок з проблематики соціальних аномалій  

у повсякденному житті населення УСРР в 1920-х рр. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та  

матеріали дисертації представлені на міжнародних наукових конференціях:  

І Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених 
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«Дні науки історичного факультету» (Київ, 2008), ІІ Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (Київ, 2009), ІІІ Міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2010), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискусії» (Дніпропетровськ, 2013) та ІV Міжнародній науковій 

конференції молодих учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2013). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено  

в 6 публікаціях у наукових фахових виданнях (з них 1 – у зарубіжному 

виданні). Окремі положення та результати додатково відображені у 5 

публікаціях тез і виступів на наукових конференціях. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження» проведено аналіз наукової розробки теми, її джерельної бази  

та подано характеристику принципів і методів опрацювання зібраного 

матеріалу. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано рівень наукового вивчення теми та її джерельну базу. 

Історіографія. Протягом радянського періоду проблематика соціальних 

аномалій в УСРР 1920-х рр. досліджувалася надміру заідеологізовано  

й «у відриві» від соціально-економічних, політичних і культурних чинників,  

які впливали на динаміку кримінальної злочинності, алкоголізму  

та проституції. Водночас праці радянських дослідників містять важливу 

інформацію з досліджуваної теми. Значний вклад у вивчення проблем 

злочинності, особистості злочинця, соціальних умов, які призводили  

до криміналізації радянського суспільства у 1920-х рр., внесли Б. Утєвський,  

М. Гернет та М. Полянський
1
.  

У праці «Из истории милиции Советской Украины» наведені конкретні 

приклади проявів злочинності, у тому числі організованої, в УСРР
2
. Досить 

ґрунтовне дослідження структури правоохоронних органів, кримінального 

законодавства та злочинності в республіці здійснив П. Михайленко
3
. 

                                                           
1
 Утевский Б. С. Как советская власть исправляет преступников 

/ Б. С. Утевский. – М. : Изд-во НКВД, 1930. – 67 c.; Гернет М. Н. Преступность 

и самоубийства во время войны и после нее / М. Н. Гернет. – М. : Изд-во ЦСУ 

СССР, 1927. – 270 с.; Полянский Н. Должностные растраты: их уголовное 

преследование / Н. Полянский. – М. : Правовая защита, 1926. – 41 с. 
2
 Из истории милиции Советской Украины / [Ю. В. Александров, 

Б. А. Воронин, И. А. Гельфанд и др.] ; М-во охраны обществ. порядка УССР ; 

под ред. д-ра юрид. наук проф. полк. П. П. Михайленко. – К. : [Б. и.], 1965. – 

XV, 399 с., 10 л. ил., портр. 
3
 Михайленко П. П. Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2 т. Т. 1. 

(1917–1925 гг.) / авт. очерка и сост. сборника документов проф. 
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Демократизація суспільного життя, доступ до широкого кола донедавна 

закритих архівних матеріалів протягом 1985 – 1991 рр. дали змогу 

концептуально переглянути низку наукових проблем, сформувати нові напрями 

історичних студій. З другої половини 1980-х рр. почали з’являтися ґрунтовні 

публікації історичного, соціологічного, медичного і психологічного характеру. 

Вагомим здобутком у контексті вивчення проблеми алкоголізму  

є стаття Ф. Шерегі
4
. У ній проаналізовано динаміку алкоголізму у 1920-х рр.,  

а також причини потягу до спиртного. Г. Бордюгов висвітлив специфіку 

ставлення влади до різних форм девіантної поведінки населення, проаналізував 

генезис та значення термінів «соціальний паразитизм» і «соціальні аномалії»
5
.
 
 

Після проголошення незалежності України та розпаду СРСР розгляд 

соціальних аномалій як пережитків капіталізму різко зменшився. Відтепер 

стало можливим залучати до вивчення вітчизняної історії здобутки зарубіжних 

науковців, у тому числі історичні, соціологічні та політологічні концепції. 

Наукові праці В. Литвина, В. Шарпатого, Ю. Ніколайця, присвячені 

політичному і соціально-економічному життю населення та проблемам 

функціонування ринку в період НЕПу, є цінними для розуміння чинників 

поширення девіантної поведінки серед тогочасного українського населення
6
.  

О. Божко та Р. Подкур на основі архівних матеріалів дослідили процес 

становлення та функціонування системи радянських органів державної безпеки 

в УСРР протягом 20-х рр. ХХ ст., а також їхню роль у боротьбі з політичним  

і кримінальним бандитизмом в Україні
7
. 

                                                                                                                                                                                                 

П. П. Михайленко ; М-во охраны обществ. порядка УССР, Киевская высш. 

школа. – К. : [Б. и.], 1966. – 831 с.; Михайленко П. П. Борьба с преступностью в 

Украинской ССР : в 2 т. Т. 2. (1926–1967 гг.) / авт. очерка и сост. сборника 

документов проф. П. П. Михайленко ; М-во охраны обществ. порядка УССР, 

Киевская высш. школа. – К. : [Б. и.], 1967. – 952 с. 
4
 Шереги Ф. Э. Причины и социальные последствия пьянства / Ф. Э. Шереги 

// Социологические исследования. – 1986. – № 2. – С. 144–152. 
5
 Бордюгов Г. А. Социальный паразитизм или социальные аномалии? (из 

истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, бродяжничеством 

в 20–30-е годы) / Г. А. Бордюгов // История СССР. – 1989. – № 1. – С. 61–73. 
6
 Литвин В. М. Історія України : в 3 т. Т. 3. (Новітній час), кн. 1 / В. М. Литвин. 

– К. : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 832 с.; Шарпатий В. Г. Формування 

системи соціального забезпечення в УСРР (1919–1922 рр.): організаційна 

структура та функції / В. Г. Шарпатий. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 80 с.; 

Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний 

аспект динаміки) : моногр. / Ю. О. Ніколаєць. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 2012. – 188 с. 
7
 Божко О. І. Особливі відділи в системі органів державної безпеки 1918–

1946 рр. / О. Божко // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4 

(13/15). – С. 335–361; Подкур Р. Ю. Організаційне становлення економічного 
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Проблематика розповсюдження соціальних аномалій в радянському 

соціумі у період НЕПу, зокрема в УСРР, активно досліджувалася російськими 

істориками. Вивченню девіантної поведінки населення радянських міст 

присвячена робота Н. Лєбіної
8
. Дослідниця прослідкувала зміни в уявленнях 

радянського суспільства про норми та аномалії у ході міжвоєнних років, 

окреслила специфіку розповсюдження кримінальної злочинності, проституції, 

алкоголізму і наркоманії, а також висвітлила основні напрями політики 

держави щодо боротьби з різними проявами девіантної поведінки.  

У монографії В. Пашина та С. Богданова досліджено питання розповсюдження 

кримінальної злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції та самогубств 

серед населення в період НЕПу
9
. Пріоритетну увагу автори приділили 

соціальним аномаліям на території радянської Росії, проте досліджено також 

загальносоюзні тенденції вказаного явища, які охоплювали й УСРР. 

Злочинність в Одесі на початку 1920-х рр. вивчали українські історики  

В. Файтельберг-Бланк та В. Шестаченко
10

. Дослідники навели низку важливих  

і маловідомих фактів, що дозволяють оцінити рівень криміналізації населення 

згаданого міста, проте відсутність посилань на джерела значно знижує наукову 

цінність їхнього дослідження. О. Міхеєва дослідила злочинність в 20-х рр.  

XX ст. у межах Донбасу
11

. Вона проаналізувала динаміку кримінальної 

злочинності, розглянула окремі її види, надала соціально-демографічну 

характеристику злочинців та окреслила державну політику у сфері протидії 

злочинності. Також О. Міхеєва дослідила структуру правоохоронних органів 

УСРР періоду НЕПу
12

. 

                                                                                                                                                                                                 

управління ВУЧК–ГПУ на початку 1920-х рр. / Р. Ю. Подкур // Історія України. 

Маловідомі імена, події, факти : [зб. наук. ст.]. – 2005. – Вип. 29. – С. 130–142. 
8
 Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города : нормы и аномалии : 

1920–1930 годы / Н. Б. Лебина. – СПб. : Журнал «Нева» : Летний Сад, 1999. – 

316, [1] с., [8] л. ил. 
9
 Пашин В. П. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, 

общество : [моногр.] / В. П. Пашин, С. В. Богданов ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Курский гос. технический ун-т. – Курск : Курский гос. 

технический ун-т, 2006. – 296 с. : ил., табл. 
10

 Файтельберг-Бланк В. Р. Бандитская Одесса. «Двойное дно» Южной 

Пальмиры: историко-криминальная эпопея-хроника / В. Р. Файтельберг-Бланк, 

В. В. Шестаченко ; лит. ред. А. Михайлевский. – О. : АстоПринт, 1999. – 630 с. 
11

 Міхеєва О. К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919–

1929) / О. К. Міхеєва ; Донецький держ. ун-т управління, Донецьке від-ня Наук. 

т-ва ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 248 с. 
12

 Міхеєва О. К. Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР 

(1921–1928 рр.): історичні аспекти : моногр. / Оксана Міхеєва. – Донецьк : 

Східний видавничий дім, 2011. – 455 с. : рис., табл. 
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Проривом у сучасній вітчизняній історіографії соціальних аномалій в 

УСРР 20-х рр. ХХ ст. є дослідження В. Іваненка та І. Іщенка
13

. У ньому вперше 

в українській історичній науці системно проаналізовано соціальні аномалії  

у південних губерніях УСРР протягом 1920-х рр., а також визначено 

перспективні напрями їх подальшого вивчення. Однак, у рамках цього 

дослідження питання кримінальної злочинності розглянуто лише побіжно. Крім 

того, не приділено належної уваги доробку російських істориків, зокрема  

В. Пашина та С. Богданова. 

Джерельну базу дослідження становлять неопубліковані та опубліковані 

матеріали, а також періодичні видання.  

З матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління (ЦДАВО) України опрацьовано фонди Народного комісаріату 

внутрішніх справ (Ф. 5), Головного управління міліції УСРР (Ф. 6), Опису 

справ прокурора південного округу шляхів сполучення (Ф. 10), а також 

Народного комісаріату охорони здоров’я (Ф. 342). Важливість останнього 

обумовлена тим, що у ньому міститься важлива документальна інформація 

стосовно показників поширення венеричних захворювань у містах, округах, 

губерніях УСРР, а також результатів досліджень причин венеричних 

захворювань в окремих населених пунктах, які дають змогу прослідкувати роль 

проституції в їх розповсюдженні. У фонді містяться також звіти окружних 

інспекцій охорони здоров’я щодо рівня поширення проституції в республіці. 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань (ЦДАГО) 

України опрацьовано матеріали ЦК КП(б)У (Ф. 20) і протоколи засідань 

Політбюро ЦК КП(б)У та матеріали до них (Ф. 6), що дало змогу поглибити 

знання про соціально-економічні, політичні, адміністративно-правові та 

соціокультурні чинники поширення соціальних аномалій серед населення 

УСРР. Крім того, на основі вказаних архівних матеріалів досліджено динаміку 

кримінальної злочинності за окремими її видами, а також процес криміналізації 

органів державної влади. 

У фондах Державного архіву Київської області (Киевский окружной 

исполком совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  

Ф. Р-112; Київський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, Ф. Р-126; Київська губернська прокуратура,  

Ф. Р-1000) виявлено і проаналізовано матеріали стосовно політико-економічних 

умов поширення соціальних аномалій серед населення тогочасної Київської 

губернії та м. Київ. Прослідковано динаміку зростання на території губернії 

кримінальної злочинності, проституції та алкоголізму, вивчено комплекс 

заходів, які вживалися місцевою владою з метою протидії соціальним 

аномаліям у 1920-х рр. 

                                                           
13

 Іваненко В. В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного 

регіону / В. В. Іваненко, І. В. Іщенко. – Донецьк : Вид-во ДНУ, 2006. – 280 с. 
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Проаналізовано тексти кримінальних нормативно-правових актів  

1920-х рр. та науково-практичних коментарів до них
14

. Досліджено публікації 

офіційних матеріалів органів внутрішніх справ і державної безпеки,  

ЦК КП(б)У, а також урядових рішень
15

.  

У збірнику Центрального статистичного управління СРСР містяться 

кількісні показники різних видів злочинів, демографічна та соціальна 

характеристика злочинців
16

. Через нерегулярність надходження матеріалів  

з УСРР до ЦСУ СРСР ці відомості є фрагментарними.  

Відомості про масштаби безробіття як важливого економічного чинника 

поширення соціальних аномалій, а також чисельність і структуру населення  

в УСРР у другій половині 1920-х рр. вивчалися, серед іншого, за матеріалами 

українського статистичного щорічника
17

. 

Опрацьовано матеріали періодичних видань 1920-х рр. (газети «Звезда», 

«Коммунист», журнали «Коммунистка», «За тверезість»), у яких 

висвітлювалися різні аспекти кримінальної злочинності, алкоголізму  

та проституції періоду НЕПу. 

У підрозділі 1.2. «Принципи і методи дослідження» обґрунтовано 

актуальність пошуку оптимальних теоретичних засад вивчення соціальних 

аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 1920-х рр., що спричинено 

відсутністю усталеного алгоритму виконання подібних досліджень, складністю 

та багатофакторністю зазначеної сфери життя населення, а також подальшою 

необхідністю концептуального перегляду історичних напрацювань радянського 

періоду. Із сучасних теоретичних підходів до вивчення соціальних девіацій  
                                                           
14

 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР (1917–1952 гг.) / [сост. А. А. Герцензон ; под ред. И. Т. Голякова]. – М. : 

Госюриздат, 1953. – 463 с.; Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года : 

текст с постатейными разъяснениями из циркуляров и постановлений 

Наркомюста и Верховного Суда УССР и определений УКК Верховного Суда 

УССР (по 1 июля 1927 г.) с сопоставительной таблицей статей УК старой и 

новой редакции и алфавитно-предметным указателем / [сост. И. И. Курицкий и 

др.]. – Х. : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. – 322 с. 
15

 Лубянка. ВЧК–ОГПУ–КВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ (1917–1960) : 

справочник / сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров ; науч. ред. Р. Г. Пихоя. – М. : 

МФД, 1997. – 348, [1] с. – (Россия, XX век. Документы. Междунар. фонд 

«Демократия» ; под общ. ред. А. Н. Яковлева); Комуністична партія України в 

резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК : у 2 т. Т. 1 (1918–

1941) / [гол. ред. В. І. Юрчук]. – К. : Вид-во політ. л-ри України, 1976. – 1007 с.; 

Собрание Узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства 

Украины. – 1919. – № 12. – 350 с. 
16

 Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926, 1927 г. г. / Центральное 

статистическое управление СССР, Сектор соц. статистики. – М. : Мосполиграф, 

14-я тип., 1930. – 156 с. 
17

 Україна : статистичний щорічник [на 1929 р.] / Центральне статистичне 

управління УСРР. – Х. : ЦСУ УСРР, 1929. – XXII, 400 с. 
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у рамках підготовки дисертації використано деякі елементи 

міждисциплінарного підходу, зокрема історико-соціологічні концепції  

М. Вебера, Е. Дюркгейма, Р. Мертона, методологічні засади «нової історії», 

передусім історії повсякденності. Також у підрозділі обґрунтовано 

застосування ряду наукових принципів і методів (загальнонаукових, 

загальноісторичних та спеціальних) дослідження. 

З’ясовано, що з початку ХХ ст. у західній історіографії для узагальненого 

позначення таких явищ, як алкоголізм, проституція, кримінальна злочинність, 

наркоманія, дослідниками активно використовується термін «девіація»/ 

«соціальна девіація» (англ. – «deviance»/ «social deviance»). Водночас в Україні 

склалася дещо інша ситуація. Зокрема, у роки «воєнного комунізму»  

досліджувані явища отримали назву «соціальний паразитизм», який вважався 

несумісним із соціалістичним устроєм.  

У Державній програмі по боротьбі з алкоголізмом, бідністю, 

безпритульністю та проституцією, закладеній у 1928 р. в першому 

п’ятирічному плані, поняття «соціальний паразитизм» офіційно було замінене 

на термін «соціальні аномалії»
18

 (від грець. anomalia – відхилення від норми, 

закономірності). Цей термін досить швидко утвердився у рамках радянської 

історіографії й активно використовується сучасними українськими 

дослідниками. 

Другий розділ «Фактори впливу на соціальні аномалії  

у повсякденному житті населення УСРР» присвячений характеристиці 

соціально-економічних, політико-правових та культурних умов поширення 

соціальних аномалій серед українського населення у 1920-х рр. 

У підрозділі 2.1. «Соціально-економічні чинники кримінальної 

злочинності, алкоголізму та проституції» досліджено соціально-економічні 

чинники соціальних аномалій серед населення УСРР у 20-х рр. ХХ ст.,  

які формувалися, передусім, на фоні значної руйнації економічних осередків 

під час Першої світової війни та української революції 1917 – 1921 рр., 

впровадження НЕПу з одночасними недоліками державного регулювання 

ринку, неоднозначного сприйняття населенням і владою прошарку 

підприємців, голоду 1921 – 1923 рр., динамічних міграційних процесів та 

житлової кризи. 

Протягом 1920-х рр. керівництво республіки, з одного боку, прагнуло 

стимулювати розвиток дрібного і середнього підприємництва, залучати  

у виробництво приватний капітал, а з іншого – намагалося посилювати 

контроль за товарно-грошовими відносинами і розширювати масштаби 

оподаткування, що обумовлювало перманентну нестабільність у фінансово-

грошовій сфері й негативно впливало на добробут населення. При цьому 

специфіка НЕПу об’єктивно сприяла легалізації сформованого у попередні 
                                                           
18

 Пятилетний план народно-хозяйственного строительства СССР. Т. 2, ч. 2. 

Социальные проблемы. Проблемы распределения. Труд и культура / Госплан 

СССР ; под ред. Г. М. Кржижановского [и др.]. – [3-е изд.]. – М. : Плановое 

хозяйство, 1930. – 418 с. : табл. 
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роки тіньового капіталу, появі нового різновиду професійного злочинця  

в господарській сфері країни. 

У підрозділі 2.2. «Політико-правові умови соціальних аномалій» 
проаналізовано політичні умови та недоліки правової системи, які 

обумовлювали розповсюдження кримінальної злочинності, алкоголізму  

та проституції серед населення УСРР.  

Нова політична система, яка формувалася після приходу більшовиків до 

влади, закладала підвалини для поглиблення соціальних протиріч на фоні 

утвердження монопартійності та виникнення явища «позбавленців», а також 

наділяла представників політичної еліти відчуттям вседозволеності через 

складну процедуру притягнення їх до кримінальної та адміністративної 

відповідальності. Вказане не сприяло зростанню правопорядності серед 

представників нової влади і посилювало зневіру до них з боку населення. 

Крім того, державна політика у сфері протидії соціальним аномаліям  

у 1920-х рр. не відзначалася високою ефективністю, передусім, через 

нестабільне функціонування системи правоохоронних органів. 

У підрозділі 2.3. «Культурні причини соціальних аномалій» досліджено 

соціокультурний вимір соціальних аномалій в УСРР. 

Внаслідок бурхливих військових та революційних подій попередніх років 

відбулися глибокі зміни у свідомості та соціальній психології українського 

населення. Споглядання смерті стало звичним для дуже багатьох людей. 

Революція часто сприймалася спрощено – як ліквідація обмежень та заборон, 

вседозволеність. 

За таких умов загальний стан тогочасного українського суспільства у 

цілому характеризувався переходом від старої, зруйнованої системи цінностей 

до нової, яка лише починала формуватися. Це сприяло зростанню різних 

проявів девіантної поведінки серед населення, а намагання влади утвердити 

нову модель комунального побуту лише посилювало згаданий ефект. 

У третьому розділі «Форми виявів соціальних аномалій серед 

населення УСРР» проаналізовано динаміку та особливості виявів злочинності, 

алкоголізму та проституції в УСРР протягом 20-х рр. ХХ ст. 

У підрозділі 3.1. «Стан кримінальної злочинності у першому 

міжвоєнному десятиріччі» здійснено соціально-демографічну характеристику 

злочинців і розглянуто явище рецидивної злочинності. На основі архівних 

матеріалів досліджено процес криміналізації органів державної влади УСРР,  

а також заходи держави, спрямовані на приховування від населення реальних 

масштабів злочинності серед представників влади. 

Поширенню кримінальної злочинності в республіці протягом 1920-х рр. 

сприяла наявність у населення значної кількості незаконної вогнепальної зброї  

та вибухівки після Першої світової війни та української революції  

1917 – 1921 рр., які вилучалися правоохоронними органами повільними 

темпами. У  1927 – 1928  рр. зафіксовано зростання масштабів бандитизму 

через активізацію нових кримінальних банд та кваліфікацію судовими органами 

деяких злочинів підвищеної суспільної небезпеки як бандитських дій. 
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Протягом 1923 – 1928 рр. кількість осіб, котрі скоїли злочини у стані 

алкогольного сп’яніння, зросла у три рази. Найбільш суттєво цей процес 

охопив злочинців, які страждали на хронічний алкоголізм. 

Нерідко ув’язнені тікали з будинків примусової роботи (БУПРів), або їх 

достроково звільняли через перевантаженість місць позбавлення волі,  

що робило систему покарання злочинців неефективною. 

У підрозділі 3.2. «Проблема алкоголізму у повсякденному житті 

населення» висвітлено явища алкоголізму та самогоноваріння в УСРР, а також 

вплив на їхню динаміку політики більшовиків у сфері обігу алкоголю у періоди 

дії «сухого закону» (1921 – 1925 рр.) і державної монополії на виробництво  

та продаж спиртних напоїв (1925 – 1929 рр.). 

Під час голоду 1921 – 1923 рр. обсяги вживання алкоголю населенням 

зменшилися. У цей час пиячити могли собі дозволити, передусім, заможні 

громадяни та чиновники. Останні часто використовували своє службове 

становище і вживали алкоголь за рахунок підлеглих та підконтрольних осіб. 

Зокрема, поширеним був алкоголізм серед ревізорів, котрі перевіряли роботу 

залізничних служб УСРР. 

У роки дії «сухого закону» населення задовольняло потреби  

в алкоголі за рахунок напоїв середньої міцності, якими було дозволено 

торгувати з 1923 р., незаконно виробленого самогону, а також сурогатів 

алкоголю – денатурату, лаку, політури, одеколону. У зв’язку з цим  

органи міліції республіки були змушені посилити охорону підприємств,  

де виготовлялись одеколони. 

Протягом другої половини 1920-х рр. відбувалося динамічне нарощування 

обсягів виробництва і продажу горілки з метою додаткового залучення коштів 

до державного бюджету, що сприяло поширенню алкоголізму. Через поступове 

підвищення цін на горілку самогон продовжував користуватися високим 

попитом серед населення. 

У підрозділі 3.3. «Поширення проституції в період НЕПу» 
проаналізовано специфіку розповсюдження проституції серед населення УСРР 

в умовах відновлення товарно-грошових відносин. 

Протягом досліджуваного періоду проституція набула поширення  

як у містах, так і в селах. Проте провідні місця за її масштабами посідали великі 

міста, зокрема Одеса і Харків. На динаміку проституції значний вплив мали 

міграційні процеси. Наприклад, серед повій, обстежених у Харкові  

в 1926 – 1927 рр., приїжджі складали 64,4%, з них 24,4% приїздили з губерній 

УСРР, решта – РРФСР та інших республік СРСР. 

Переважну більшість повій у 20-х рр. ХХ ст. становили розлучені жінки  

та вдови у віці 20-30 років, зовсім неосвічені або з початковою освітою,  

без постійного місця роботи. Головним мотивом заняття проституцією було 

прагнення подолати злигодні. Досить розповсюдженими серед повій  

були алкоголізм та наркоманія. Повії часто фігурували учасницями 

кримінальних злочинів, зокрема у ролі «наводчиць».  
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У результаті проведених у 1920-х рр. досліджень було з’ясовано, що повії 

через 2-3 роки після початку зайняття проституцією, як правило, заражалися 

гонореєю або сифілісом та передавали ці хвороби своїм клієнтам.  

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження,  

що виносяться на захист: 

 Встановлено, що соціальні аномалії у повсякденному житті населення 

УСРР 20-х рр. ХХ ст. є малодослідженою проблематикою у вітчизняній 

історичній науці. Основу сучасних досліджень цієї теми складають праці низки 

українських (В. Іваненко, І. Іщенко, О. Міхеєва) та російських (В. Пашин,  

С. Богданов, Н. Лєбіна) істориків, у яких розглядаються лише окремі види 

соціальних аномалій на регіональному рівні. Проте комплексні дослідження 

цієї теми у межах УСРР відсутні, незважаючи на широку і репрезентативну 

джерельну базу. 

Вперше в нашій державі термін «соціальні аномалії» офіційно застосовано  

у Державній програмі по боротьбі з алкоголізмом, бідністю, безпритульністю  

та проституцією 1928 р. Це поняття досить швидко утвердилося у рамках 

радянської історіографії й активно використовується сучасними вітчизняними 

дослідниками. 

 З’ясовано, що базовими соціально-економічними чинниками поширення 

соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР 1920-х рр. були: 

запровадження у 1921 р. нової економічної політики та стрімке її згортання з 

другої половини 1920-х рр., сплеск дитячої безпритульності, недосконалість 

грошово-фінансової реформи 1922 – 1924 рр. (так звана «криза обміну»), голод  

1921 – 1923 рр., соціально несправедлива податкова політика, несприйняття 

НЕПу частиною робітників та керівництва країни, вади у державному 

регулюванні ринку, низька зарплата, важкі умови праці й побуту, зростання 

масштабів безробіття і соціального декласування населення. 

Серед політико-правових умов поширення соціальних аномалій 

виокремлено: монополію політичної влади з боку КП(б)У, непродуманий підхід 

до формування радянської партійної еліти та призначення відповідальних 

керівників, привілейованість представників влади, їх правову безкарність, 

класову соціальну і виборчу політику, повільність становлення правової 

системи, правоохоронних і судових органів та брак їхнього фінансування, 

мінливість кримінального законодавства, непослідовність заходів держави  

у сфері боротьби з соціальними аномаліями та ін.  

Ключовими культурними чинниками поширення кримінальної 

злочинності, алкоголізму і проституції серед населення УСРР у 1920-х рр. були: 

довільне трактування злочинної поведінки населенням і владою, відновлення 

традицій побутового і святкового алкоголізму, розширення соціальних функцій 

тогочасних пивних закладів, одноманітність дозвілля, трансформація статевої 

моралі тогочасної людини, обмін «негативним досвідом» між мешканцями 

радянських комун, боротьба держави з церквою, тотальне втручання влади  

у приватне життя населення тощо. 



14 
 

 Встановлено, що найбільш розповсюдженими видами кримінальних 

злочинів у 1920-х рр. були крадіжки, пограбування, бандитизм, підпали, 

убивства. Домінування серед них некваліфікованих крадіжок є ознакою того, 

що тоді переважала ситуативна (побутова) злочинність, яка стимулювалася 

незадоволеними економічними потребами населення. З кінця 1922 р. 

політичний бандитизм почав витіснятися кримінальним, значну кількість 

членів кримінальних банд становили безробітні пролетарі та селяни, котрі мали  

у своїх руках значну кількість незаконної вогнепальної зброї. Кримінальні 

банди спеціалізувалися на озброєних пограбуваннях потягів, будинків, 

перехожих, а також конокрадстві. Серед злочинців 1920-х рр. більшість були 

неграмотними або з початковою освітою, віком 20-25 років. 

Криміналізація органів державної влади УСРР характеризувалася 

інтенсивністю. Чиновників і державних службовців часто звинувачували у 

марнотратстві, хабарництві та підтримці зв’язків з кримінальним бандитизмом. 

Не допомагали подолати цю проблему регулярні «чистки» рядів партії. 

Злочинність ставала повсякденним явищем серед співробітників судових 

установ та міліції. На основі архівних даних виявлено існування в першій 

половині 1920-х рр. у рамках Київської губміськміліції масштабної 

«хабарницької піраміди» на чолі з керівником Коваленком та його заступником 

Фрадьком. Органи міліції часто вдавалися до незаконної конфіскації майна 

громадян, застосування до них грубої сили та катування. У свою чергу,  

ЦК КП(б)У постійно тиснув на редакції тогочасних друкованих органів з метою 

приховання реальних масштабів злочинності серед представників влади. 

 Визначено, що державна алкогольна політика в УСРР протягом 

досліджуваного періоду складалася з двох етапів. На першому етапі діяв «сухий 

закон». Проте потреби населення в алкоголі продовжували задовольнятися за 

рахунок самогону, вина, пива та сурогатів алкоголю. В умовах НЕПу боротьба 

правоохоронних органів з підпільним самогоноварінням не була успішною, 

алкоголізм продовжував розвиватися. Це змусило більшовиків у 1925 р. 

відмовитися від попереднього курсу та запровадити державну монополію на 

виробництво горілчаних виробів. Потяг до спиртного проявлявся серед різних 

прошарків населення, особливо у робітничому середовищі. Так, протягом  

1924 – 1928 рр. обсяги вживання алкоголю робітниками збільшились у 8 разів. 

Значним був відсоток осіб, які витрачали на алкоголь близько половини своєї 

заробітної плати. На основі архівних матеріалів встановлено, що серед різних 

національностей в УСРР найбільш схильними до щоденного вживання 

алкоголю були українці, до запою – росіяни. 

 Доведено, що у період НЕПу проституція була поширеним явищем 

серед населення УСРР. Кримінальне законодавство республіки передбачало 

відповідальність за звідництво, притоноутримування, вербування жінок для 

занять проституцією. Але це не лякало охочих заробити на сексуальній 

комерції, – серед них були робітники, селяни, службовці. Притони розпусти  

без складнощів виявлялись органами міліції, тому їхня роль у поширенні 

проституції, у порівнянні з попередніми роками, значно зменшилася. Натомість 



15 
 

місцями зайняття проституцією стали вулиці, бульвари, сади, помешкання 

клієнтів-чоловіків, жінок або знайомих, готелі. Існувала значна кількість 

квартирних підпільних притонів у складі 3-5 повій та «господині». Абсолютна 

більшість повій були у віці 20-30 років, але існувала також проституція серед 

малолітніх. За звітами окрінспекцій охорони здоров’я встановлено, що за свої 

послуги більшість повій отримували від 50 коп. до 1 крб. з клієнта, але деякі 

високооплачувані повії заробляли до 40 крб. за ніч. 

Найбільшого розповсюдження проституція набула у великих містах 

(передусім, Одесі та Харкові), але в роки НЕПу була поширеною і в селах. 

Відповідно до результатів аналізу динаміки венеричних захворювань серед 

тогочасного населення, у 1920-х рр. сифіліс, гонорея, м’якець стали 

надзвичайно поширеними хворобами, що засвідчує тенденцію до зростання 

проституції та неупорядкованих статевих зносин. Зокрема, наприкінці НЕПу  

на кожних 60 мешканців УСРР припадав 1 хворий на венеричні захворювання. 

При цьому внаслідок статевих контактів з повіями відбувалося 50% усіх 

заражень. 

Отже, протягом досліджуваного періоду соціальні аномалії відігравали 

роль специфічної деструктивної форми адаптації частини населення  

до складних і мінливих соціально-економічних, політичних та культурних 

реалій в УСРР, а також переходу до мирного життя після бурхливих військових 

і революційних подій попередніх років.  
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АНОТАЦІЯ  

Комар Є. Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення 

УСРР 20-х рр. ХХ ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  

за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки  

України. – К., 2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціальних аномалій  

у повсякденному житті населення УСРР в 20-х рр. ХХ ст. З’ясовано ступінь 

розробки теми в історіографії, розглянуто джерельну базу та методи 

дослідження. Проаналізовано ключові соціально-економічні, політико-правові 

та культурні чинники, які впливали на динаміку соціальних аномалій протягом 

досліджуваного періоду. Висвітлено стан злочинності в УСРР, розкрито процес 

криміналізації органів державної влади та надано характеристику основних 

видів злочинів. Обґрунтовано положення про те, що протягом періоду НЕПу 

переважала дрібна побутова злочинність, яка стимулювалася незадоволеними 

матеріальними потребами населення. Досліджено проблему алкоголізму  

в УСРР, особливості державної політики у сфері виробництва і продажу 

алкогольних напоїв, а також явище самогоноваріння. Окреслено специфіку 

розповсюдження проституції як виду соціальних аномалій у повсякденному 

житті населення республіки. 

Ключові слова: Українська СРР (1920-ті рр.), Народний комісаріат 

внутрішніх справ (НКВС),  нова економічна політика (НЕП), соціальні аномалії, 

девіантна поведінка, повсякденне життя, злочинність, алкоголізм, проституція, 

самогоноваріння, безпритульність, венеричні хвороби. 

АННОТАЦИЯ 

Комар Е. Г. Социальные аномалии в повседневной жизни населения 

УССР 20-х гг. ХХ в. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченка, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2015.  

Диссертация посвящена исследованию социальных аномалий  

в повседневной жизни населения УССР в 20-х гг. ХХ в. Определена степень 

разработки темы в историографии, проанализированы источники и методы 

исследования. Доказано, что эта проблематика является малоисследованной  

в отечественной исторической науке, невзирая на широкую и 

репрезентативную базу источников. 

Установлено, что впервые в нашей стране термин «социальные аномалии» 

официально был применен в Государственной программе по борьбе с 

алкоголизмом, бедностью, беспризорностью и проституцией 1928 г. Этот 

термин довольно быстро утвердился в рамках советской историографии, а 

также активно используется современными отечественными исследователями. 
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Проанализированы ключевые социально-экономические, политико-

правовые и культурные факторы, которые влияли на динамику социальных 

аномалий на протяжении исследуемого периода. Определено, что в 1920-х гг. 

социальные аномалии сыграли роль специфической деструктивной формы 

адаптации части населения к сложным и изменчивым социально-

экономическим, политическим и культурным реалиям в УССР, а также к 

переходу в мирную жизнь после бурных военных и революционных событий 

предыдущих годов. 

Раскрыто состояние уголовной преступности в УССР, проанализирован 

процесс криминализации органов государственной власти и подано 

характеристику основных видов преступлений. Обосновано положение о том, 

что на протяжении периода НЭПа доминировала мелкая бытовая преступность, 

которая стимулировалась неудовлетворенными материальными потребностями 

населения. 

Акцентируется внимание на том, что с конца 1922 г. политический 

бандитизм начал вытесняться уголовным. Большинство членов уголовных банд 

составляли безработные рабочие и крестьяне, которые имели в своих руках 

огромное количество незаконного огнестрельного оружия после Первой 

мировой войны и украинской революции 1917 – 1921 гг. Уголовные банды 

специализировались на вооруженных ограблениях поездов, домов, прохожих,  

а также на конокрадстве. 

Исследовано проблему алкоголизма в УССР, особенности государственной 

политики в сфере производства и продажи алкогольных напитков в периоды 

действия «сухого закона» (1921 – 1925 гг.) и государственной монополии на 

производство и продажу алкоголя (1925 – 1929 гг.).  

Рассмотрена специфика распространения проституции как вида 

социальных аномалий в повседневной жизни населения республики. 

Установлено, что наибольшие масштабы проституции фиксировались в 

крупных городах (в первую очередь, Одессе и Харькове), однако это явление 

было распространено и в деревнях. 

Ключевые слова: Украинская ССР (1920-е годы), Народный комиссариат 

внутренних дел (НКВД), новая экономическая политика (НЭП), социальные 

аномалии, девиантное поведение, повседневная жизнь, преступность, 

алкоголизм, проституция, самогоноварение, беспризорность, венерические 

заболевания.  

ANNOTATION 

Komar E. G. Social deviance in daily life of USSR people in the 20s of XX 

century. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate of Historical Sciences Degree, Specialty 07.00.01 – 

History of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry  

of Education and Science of Ukraine. – K., 2015. 
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This thesis is dedicated to the research of social deviance in daily life of USSR 

people in 1920s. It explores the extent of the historical studies on this topic, reveals 

the source base and the research methods. Key social, economic, political, legal and 

cultural factors that influenced the dynamics of social deviance during the studied 

historical period have been analyzed in this work. The thesis also explores criminal 

rates in USSR, the process of criminalization of public authorities and main types of 

crimes. It substantiates the statement that during the NEP period minor domestic 

crimes induced by unsatisfactory material needs were predominant. Furthermore, this 

work contains the study of alcoholism problem in USSR, explores state policy in the 

field of alcohol manufacturing and retailing and studies the phenomenon of home 

alcohol brewing. Finally, it defines the specifics of prostitution as a type of social 

deviance in daily life of people in the Republic. 

Key words: Ukrainian SSR (1920s), People’s Commissariat for Internal Affairs 

(PCIA), the New economic Policy (NEP), social deviance, deviant behavior, daily 

life, criminality, alcoholism, prostitution, home alcohol brewing, homelessness, 

venereal diseases. 

 


