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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вивчення історії розвитку аграрних відносин в Болгарії в 

1944 – 1989 рр. є важливим і актуальним, оскільки розкривають масштабність не 

тільки суспільно-економічного експерименту, але й показують глибину радикальних 

змін в болгарському суспільстві. Звичайно, що зміни та реформування аграрного 

сектору Болгарії потребували врахування набутого болгарами історичного досвіду, а 

ретельний аналіз і наукове узагальнення стану аграрних відносин повинно сприяти 

визначенню оптимального напрямку аграрної сфери в сучасній державі. 

Необхідність дослідження історії аграрних відносин полягає також в тому, що 

національна самосвідомість болгар завжди ґрунтувалась на землеробських 

традиціях. Тому аграрна сфера у зазначений період повинна розглядатися як 

складова частина народногосподарського комплексу Болгарії, при вивченні якої 

необхідне урахування існувавших тоді особливостей болгарського села. 

Дослідження аграрних відносин потребує також врахування історичної специфіки 

розвитку народних традицій та ментальності населення, що складалося в різних 

регіонах країни.  

До того ж у вітчизняній історіографії фактично відсутні роботи з історії 

аграрних відносин в Болгарії другої половини ХХ ст. Все це зумовлює необхідність 

вивчення та глибокого аналізу розвитку аграрного сектора економіки цієї 

балканської країни.  

Таким чином, наукова значущість зазначених проблем історії Болгарії (1944 – 

1989 рр.) та  недостатнє вивчення й зумовили вибір теми дослідження.  

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

дослідження виконано у відповідності до тематичного плану науково-дослідної 

роботи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» 

(державний реєстраційний номер 11 БФ046-01) та в руслі наукової роботи кафедри 

історії слов’ян. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження державної політики в аграрній 

сфері економіки Болгарії у 1944 – 1989 рр., що передбачає визначення напрямів та 

методів здійснення в її реалізації.  

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання: 

 проаналізувати стан наукової розробки проблеми; 

 вивчити та систематизувати джерельну базу дослідження; 

 розкрити передумови необхідності аграрних перетворень в Болгарії;  

 виявити головні напрямки здійснення земельної реформи; 

 з’ясувати зміст і напрямки кооперування на селі; 

 визначити особливості реалізації політики по вдосконаленню кооперування в 

сільськогосподарському виробництві; 

 дослідити сутність та складові механізму державного регулювання аграрного 

сектора економіки;  
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 висвітлити специфіку сільськогосподарського районування та означити їх 

виробничу спеціалізацію; 

 визначити наслідки концентрації аграрного сектора економіки; 

 окреслити напрямки політики управління Державним земельним фондом. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є аграрні відносини в Болгарії у 1944 

– 1989 рр. 

 Предметом дослідження є формування та реалізація державної політики у 

аграрній сфері економіки в Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження. Нижня межа 

визначається державним переворотом, який відбувся 9 вересня 1944 р.; верхня межа 

визначається обранням Болгарією нового політичного курсу, який відбувся в 

листопаді 1989 р. 

Георгафічні межі дослідження визначаються територіально-

адміністративним поділом Болгарії в 1944 – 1989 рр.  

Методологічною основою дисертації є комплексне, всебічне дослідження 

проблеми на основі принципів історизму, критичного та структурно-системного 

підходів до джерельного матеріалу. Методологічна основа дисертації ґрунтується на 

основі цілісного підходу в історії. При написанні дисертації широко 

застосовувалися традиційні методи дослідження: аналітичний, конкретно-

історичний, порівняльний, ретроспективний, системно-структурний,  проблемно-

хронологічний та порівняльно-історичний методи дослідження. Метод періодизації, 

верифікації історичних джерел та відбору статистичної інформації посідають 

важливе місце у дослідженні. Концептуальні засади роботи ґрунтуються на основі 

історичної науки, агротехнічних знань, правознавства та соціології.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що є першим у вітчизняній 

історіографії дослідженням державної політики аграрного сектора економіки 

Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Вперше:  

 комплексно проаналізовано основні напрямки розвитку аграрної сфери 

економіки в Болгарії;  

 до наукового обігу введені неопубліковані архівні джерела; 

        досліджено структуру сільськогосподарського виробництва, особливості 

реформування аграрного сектора економіки країни. 

Удосконалено: 

        знання про сутність та динаміку змін, яка відбувалась в характері 

відносин в аграрній сфері; 

        вивчено процес утвердження нових організаційно-виробничих структур 

в аграрному секторі економіки країни. 

Набуло подальшого розвитку: 

 систематизація джерел та наукової літератури з проблеми дослідження; 

 узагальнення теоретичних концепцій державного регулювання аграрним 

сектором економіки Болгарії. 
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Практичне значення полягає в тому, що результати дисертаційного 

дослідження, теоретичні узагальнення, практичні висновки щодо передумов та 

реалізації аграрних перетворень, формування соціально-виробничого укладу 

болгарського села можуть бути основою подальшої поглибленої наукової розробки 

проблем аграрних відносин. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

можуть бути корисними в діяльності структур та органів місцевого самоврядування 

при визначенні ними шляхів удосконалення регіональної політики щодо розвитку 

сільських територій та переорієнтації її на підвищення рівня продуктивності 

сільськогосподарського виробництва; узагальнення, зроблені в дослідженні можуть 

бути використані при вивченні історії аграрних відносин Болгарії в другій половині 

ХХ ст. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Дисертація 

обговорювалась на кафедрі історії слов’ян Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Окремі положення й аспекти дослідження пройшли 

апробацію на наступних наукових конференціях: 

Міжнародні наукові конференції "Одеські читання" (м. Одеса, 2012, 2013 рр.); 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки Історичного факультету" (м. Київ, 

2012 р.); Міжнародна наукова конференція "Каразінські читання" (м. Харків, 2013 

р.); Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів 

Національного транспортного університету (м. Київ, 2013 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено у 4 

публікаціях у вітчизняних фахових виданнях, в 1 фаховій публікації в зарубіжному 

виданні та у 5 тезах, опублікованих у матеріалах конференцій. 

Структура роботи визначається сутністю проблеми, метою та завданнями 

дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (167 сторінки 

– основний текст), списку використаних джерел та літератури (48 сторінки, 386 

найменування). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі подається загальна характеристика та обґрунтовується актуальність 

обраної теми, формулюється об’єкт і предмет дослідження, визначаються мета і 

завдання, хронологічні та георгафічні межі, розкривається наукова новизна, 

вказується на практичне значення дисертації, характеризується апробація 

результатів дослідження. 

У першому розділі дисертації "Історіографія та джерельна база 

дослідження" характеризуються найважливіші джерела, використані при написанні 

роботи, та стан наукової розробки проблеми. 

У підрозділі 1.1 - "Історіографія проблеми" – проаналізовано стан наукової 

розробки теми у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Питання державної політики в аграрному секторі економіки Болгарії знайшло 

відображення в працях вітчизняних, радянських, російських та болгарських 

дослідників. Праці, присвячені цій проблемі можна класифікувати за наступною 
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класифікаційною моделлю: 1) праці про розвиток аграрних відносин в Болгарії в 

період 1944 – 1989 рр., які містять оцінку суспільно-політичним, економічним та 

іншим процесам в цей період; 2) роботи про зміну форм земельної власності, 

створення кооперативних господарств та політику Вітчизняного фронту (ВФ) та 

Болгарської комуністичної партії (БКП) в аграрній сфері; 3) загальні праці з історії 

Болгарії в соціалістичний період; 4) праці, в яких розкриваються окремі проблеми з 

обраної теми; 5) дисертаційні дослідження, в яких аналізуються окремі проблеми 

розвитку аграрних відносин Болгарії в 1944 – 1989 рр. 

Першу групу класифікаційної схеми становлять праці вітчизняних дослідників 

А. Чернія, радянських – О. Ступова, М. Позолотіна та болгарських науковців – І. 

Марчевої, Є. Калинової. В. Пєткова, І. Козодоєва, М. Груєва які розглядали окремі 

аспекти суспільно-економічного розвитку Болгарії.  

Питанню соціально-економічного розвитку болгарського села у 40 – 50-ті рр. 

ХХ ст. присвячена монографія болгарського науковця М. Груєва. Автор вперше в 

болгарській історичній науці проаналізував та спів ставив основні стратегії 

державної інтервенції в сільськогосподарську дійсність та втручання держави в 

розвиток кооперативних господарств. 

Другу групу становлять праці вітчизняного дослідника В. Голуба, радянських 

– В. Стародубровської, В. Тихомирова та болгарських – В. Мігева, І. Ранчєва, З. 

Златєва, які висвітлювали проблему кооперування болгарського села. В. Мігев 

зазначав, що залучення селян до кооперативів відбувалося на примусовій основі та 

не мало фінансової обґрунтованості. 

До третьої групи належать загальні праці з історії Болгарії. Вітчизняні 

дослідники П. Сохань та В. Чорній в своїх роботах дотично розглянули питання 

соціально-економічного та політичного розвитку країни. 

Четверту групу становлять роботи, присвячені окремим аспектам, що 

висвітлюють розвиток аграрних відносин в Болгарії. Становлення болгарсько-

радянської співпраці дослідили вітчизняні науковці Г. Томов, В. Бойко, С. 

Пархомчук. Їх об’єднує теза про виняткову роль болгарсько-радянської співпраці у 

розвитку виробничих відносин в болгарському селі.  

П’яту групу становлять дисертаційні дослідження, які доповнюють 

історіографічну основу роботи. Проблема кооперування болгарського села знайшла 

відображення в дослідженні радянського дослідника Р. Ачагу. Автор розкрив 

питання функціонування, техніко-технологічного забезпечення кооперативів та 

фахово-професійної підготовки кадрів. Російський науковець С. Малоземов 

дослідив причини появи кризових явищ в сільському господарстві Болгарії та 

розкрив заходи органів державної влади по підвищенню продуктивності галузі. 

Отже, історіографічний аналіз засвідчив певну фрагментарність попередніх 

наукових досліджень. Хоч у названих працях міститься багатоаспектний матеріал 

щодо висвітлення питання кооперування сільського господарства, однак проблема 

змін державної політики в аграрній сфері як предмет вивчення у них відсутня. 

В підрозділі 1.2 "Джерельна база дослідження" проаналізовано джерельну 

базу дослідження. 
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 В основу дисертаційного дослідження покладено матеріали, що знаходяться 

на постійному зберіганні в Центральному державному архіві Болгарії в м. Софія та 

десяти державних архівах Софійської, Варненської, Великотирновської, 

Добрічської, Монтанської, Плевенської, Сілістринської, Пловдивської, 

Старозагорської та Хасковської областей.  

Вперше у науковий обіг введено матеріали ЦДА Болгарії (документи 

Політбюро ЦК БКП, організаційного, сільськогосподарського  відділів, постанови, 

стенограми, рішення, звіти, листи 1944 – 1989 рр.).  

Значну кількість важливих архівних джерел було вивчено у фонді 

Міністерства землеробства, в яких розкривається діяльність відомства щодо 

діяльності кооперативів, їх технічного та технологічного оснащення, фахово-

професійної підготовки кадрів, врожайності сільськогосподарських земель. 

З матеріалів фонду управління державних землеробських господарств 

використані дані щодо господарської діяльності державних землеробських 

господарств (ДЗГ), їх взаємодії з державними органами влади. 

Інформація щодо технічної бази сільського господарства Болгарії міститься у 

фонді управління "Машино-тракторних станцій" (документи, листування, звіти про 

створення машино-тракторних станцій, їх діяльність та оснащення 

сільськогосподарською технікою). 

Із справ фонду Болгарського землеробського кооперативного банку (БЗКБ) 

(матеріали, звіти БЗКБ про кредитування кооперативних господарств) залучені 

документи, в яких розкриваються дані щодо умов та розміру кредитування 

кооперативних господарств. 

Інформація щодо реформування аграрного сектору економіки Болгарії, заходів 

органів державної влади по кооперуванню та спеціалізації сільського господарства 

міститься у фондах державного архіву Софійської області в м. Софія. В документах 

фондів сільських народних рад с. Божурище, с. Горна Маліна подано декларації 

селян щодо їх земельної власності, сільськогосподарського інструменту та худоби, 

звіти ТКЗГ про розмір кооперованої землі та господарську діяльність. 

До наукового обігу вперше включені матеріали Варненського обласного 

архіву у м. Варна. Насамперед, це документи про агро-промисловий розвиток 

області. 

Розвиток кооперативних господарств дали можливість вивчити фонди 

державного архіву Великотирновської області в м. Велико Тирново. Їх вивчення 

дало можливість всебічно проаналізувати діяльність обласних кооперативних 

господарств. 

Значну частину джерельної бази дисертаційної роботи становлять матеріали 

фондів державних архівів Монтанської, Плевенської , Хасковської, Старозагорської  

та Пловдивської областей. Інформація з архівних документів дозволяє вивчити не 

тільки процес становлення та утвердження кооперативних форм господарювання на 

селі, але й розкривають дані щодо соціально-майнове становище селянства, оплати 

праці кооператорів та вплив зміни форм господарювання на ефективність 

виробничих відносин у кооперативах. 
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Висвітлити питання розвитку сільського господарства в лісовій місцевості 

дали можливість фонди Сілістринського державного архіву в м. Сілістра, які 

дозволили проаналізувати питання технічного та технологічного оснащення МТС та 

кооперативів. 

До опублікованих джерел віднесені матеріали, що публікувалися офіційними 

установами в період 1944 – 1989 рр. Вони мають заідеологізований та суперечливий 

характер. Тому підхід до їх використання та аналізу досить критичний. 

Періодичні видання містять програмні документи політичних партій, дані про 

розвиток кооперації та агропромислового комплексу в період 1948 – 1989 рр. проте, 

публікації напівофіційного характеру не висвітлювали суперечності, викликані 

зміною форм землевласності на соціально-майнове становище селянства, вуалювали 

реальний стан справ на селі. 

Таким чином, джерельна база дослідження містить значну кількість 

документів, які виявлено в центральних та обласних державних архівах Болгарії, 

опублікованих матеріалів та періодики дало можливість всебічно проаналізувати 

проблеми державної політики в аграрному секторі Болгарії в 1944 – 1989 рр. Вони 

включають в себе матеріали з’їздів, пленумів та нарад ЦК БКП та обкомів БКП, 

статистичні дані, програмні документи політичних партій щодо управління 

сільським господарством; урядові проекти аграрних перетворень; листування. 

Другий розділ "Суспільно-економічні зміни у сфері аграрних відносин 

країни (1944 – 1958 рр.)" складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 "Зміна форм земельної власності та їх утвердження" 

проаналізовано суспільно-економічне становище болгарського селянства, 

економічні, політичні та соціальні чинники, що обумовлювали сутність та хід 

реформування аграрної сфери. Розкрито зміни в аграрній сфері Болгарії, що 

відбувалися в період 1944 – 1958 роках.                                                            

Аграрні відносини в Болгарії до вересневого перевороту 1944 року базувалися 

на принципах приватного землеволодіння, індивідуального домогосподарства з 

низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення. 

Досліджено, що переворот 9 вересня 1944 року вплинув на всі суспільні 

відносини в країні, в першу чергу на її сільськогосподарську сферу. Перетворення, 

які були започатковані призвели до переформатування всіх сфер суспільно-

політичного та економічного життя. А це повинен був визначати уряд ВФ, до якого 

входили партії: Болгарська робітнича партія (к) (БРП (к), політична група "Звено", 

Болгарська робітнича соціал-демократична партія (об’єднана) (БРСДП(о) та 

Болгарський землеробський народний союз (БЗНС) 9 вересня 1944 року декларував 

плани економічного розвитку країни.  

Уряду ВФ вдалося виправити важке становище в сільському господарстві 

Болгарії шляхом впровадження реформ: 1) створення кооперативних господарств; 2) 

заміщення приватного землеволодіння державним та кооперативним; 3) ліквідація 

безробіття на селі; 4) покращення матеріально-технічного забезпечення 

кооперативів.  
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У підрозділі 2.2 "Здійснення кооперування сільського господарства" на основі 

вивчення матеріалів фондів Центрального державного архіву в м. Софія та обласних 

державних архівів Болгарії визначена суть та значення процесу кооперування 

сільського господарства країни. 

Досліджено, що з початку 1950-х років кооперативам виділялись земельні 

угіддя у користування відповідно із програмою реформування аграрного сектору. 

Юридично земля перебувала у державній власності. Особисті підсобні господарства 

не відігравали важливої ролі у сільськогосподарському товаровиробнитцві, 

забезпечуючи 15-18% збору зернових та 9-11% овочевих культур. 

Таке становище негативно позначалося на продуктивності праці та призвело 

до того, що селяни не були зацікавлені в кооперативному виробництві. Державна 

політика в аграрному секторі була спрямована на покращення матеріально-

технічного становища кооперативів, підтримку кооператора та соціальний захист 

селянина. Однак, ця політика мала все ж двоякий характер: поряд із підтримкою 

селянина-кооператора, вводились нові податки на особисте домогосподарство. 

Таким чином, проведена наукова розвідка аграрних відносин Болгарії в 1944 – 

1958 роках дає можливість зробити висновок, що головним завданням 

реформування аграрного сектору економіки в зазначений період було одержавлення 

земель сільськогосподарського призначення, створення кооперативів та їх розвиток. 

При цьому, роль кооперативів декларувалась як єдиний вектор соціально-

економічного розвитку болгарського села. 

Третій розділ "Політика вдосконалення кооперативних відносин на селі 

(1958 – 1971 рр.)" складається  з чотирьох підрозділів, у яких проаналізовано заходи 

органів влади щодо реформування аграрної сфери. 

У підрозділі 3.1 "Спеціалізація аграрного сільськогосподарського 

виробництва" йдеться про пошук нових форм та методів підвищення ефективності 

сільськогосподарського товаровиробництва. 

Спеціалізація аграрного сектору економіки Болгарії поглиблювалась з 

середини 1960-х рр. Сформувались райони, які зосередились на вирощуванні 

технічних сільськогосподарських культур, залежно від специфіки природних та 

соціально-економічних умов. 

На основі природно-кліматичних та соціально-економічних факторів 

сформувались три сільськогосподарські райони: гірський, горбистий  та рівнинний. 

Гірський район придатний для скотарства, зернового виробництва та овочівництва.  

Отже, впродовж 1960-х рр. відбувалися структурні зміни, та відбувалися 

концентрація та спеціалізація сільськогосподарського виробництва. запроваджені 

заходи спричинили зростання рівня виробництва сільськогосподарської продукції та 

одержавленні власності в ОТКЗГ та АПК. 

У підрозділі 3.2 "Реорганізація Трудових кооперативних землеробських 

господарств" зроблено аналіз сутності реформування аграрних кооперативів, їх 

укрупнення та матеріально-технічне забезпечення. 

Зростаюче невдоволення кооператорів погіршенням соціально-економічного 

становища села, відмежування селян від кооперативів, неспроможність місцевих 
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органів влади забезпечити зростання ролі кооперативів у сільськогосподарському 

товаровиробництво, вирішити проблеми організації господарського життя на селі 

примусили уряд та ЦК БКП розглянути загальний стан справ розвитку болгарського 

села та прийняти рішення про укрупнення кооперативних господарств та 

перетворення їх у аграрні господарства із державною формою власності. Це 

призвело до поглиблення процесу централізації управління сільським 

господарством та зменшення демократизації виробничих відносин всередині 

господарств. 

Отже, зусилля органів державної влади щодо поширення кооперації на селі 

сприяли створенню нових кооперативних господарств, раціоналізації 

сільськогосподарського товаровиробництва, централізації управління 

кооперативами та подальшому одержавленню приватної земле власності. Однак ці 

процеси неоднозначно були сприйняті селянами та викликали невдоволення, 

оскільки порушувались права і свободи селян при залученні до кооперативів. 

У підрозділі 3.3 "Роль політичних партій в управлінні сільським 

господарством" вивчено програми політичних партій та аграрні законопроекти, 

висунуті основними політичними силами Болгарії, які функціонували в період 1948 

– 1971 роках.  

В Болгарії в період 1944 – 1958 роках діяла коаліція політичних сил – ВФ, яка 

складалася з Болгарської робітничої партії (БРП), Болгарського землеробського 

союзу (БЗНС), політична група "Звено", Болгарська робітнича соціал – 

демократична партія (об’єднана) (БРСДП(о). Кожна партія розробила свої програми 

розвитку аграрного сектору економіки Болгарії, в яких відобразилося бачення різних 

політичних сил щодо земельної власності, діяльності кооперативів та залучення до 

них селян. Більшості політичних  партій підтримка селян необхідна була задля 

досягнення своїх цілей. В програмних документах не був визначений механізм 

переходу землі від приватної до кооперативної та державної власності, залучення 

селян до кооперативів, лише декларувався загальнообов’язковий принцип 

добровільності при створенні та функціонуванні кооперативів. 

В програмних документах БРСДП(о) та політичної групи "Звено" 

декларувалася необхідність забезпечення соціальної рівності в середовищі 

болгарського селянства. При цьому оминалося питання земельної власності та 

забезпечення принципу добровільності при вступі до кооперативу. 

В період 1958 – 1971 роках в політичному житті встановилася монополія 

Болгарської комуністичної партії (БКП), яка ввела своїх членів у всі сфери 

сільськогосподарського управління та виробництва. 

Визначено, що в структурі БКП важливу роль відігравали обласні партійні 

комітети (ОПК). Вони здійснювали керівництво діяльністю кооперативів.                                           

В областях зростала роль в управлінні аграрним сектором економіки країни 

обкомів БКП. Вони перетворювалися в оперативні органи керівництва всіма 

секторами політичної, аграрної та культурної сфер діяльності ОТКЗГ. Обласні 

комітети (ОК) БКП особливу увагу звертали на прискорений темп розвитку аграрної 

сфери сільського господарства країни та, відповідно, приймали плани його 
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розвитку. При цьому обкоми БКП не приділяли уваги організації та виплатам 

заробітної оплати кооператорам, ширшого використання сільськогосподарської 

техніки та впровадження її у всі сфери сільського господарства. 

Поряд із БКП в управлінні країною брав участь і БЗНС, який на кінець 1959 р. 

налічував близько 120 тисяч членів в 3 тис. 807 організаціях. БЗНС здійснював і 

управління аграрним сектором економіки Болгарії. Головами, заступниками голів та 

членами установчих зборів у всіх ОТКЗГ країни було обрано 2 тис. 305 членів 

БЗНС. БЗНС узгоджував свої дії із БКП на всіх рівнях та питаннях 

сільськогосподарського виробництва. 

Пропонувалося створити єдину структуру партійного керівництва аграрним 

сектором економіки. При цьому, контроль за дотриманням обраного вектору на 

кооперування сільського господарства мав здійснюватися обкомами БКП. 

Отже, в політичній системі Болгарії в 1958 – 1971 роках сформувалася 

партійна монополія БКП, яка мала керівну роль в управлінні сільським 

господарством. 

У підрозділі 3.4 "Державне управління земельним фондом країни" виявлено та 

розкрито особливості становлення та функціонування механізму впливу органів 

державної влади на формування земельного фонду Болгарії в період 1958 – 1971 

роках. 

В перші роки після вересневого перевороту 1944 року роль державного 

регулювання земельного фонду посилилась у зв’язку з обраним ВФ курсом на 

націоналізацію землі та кооперуванням сільського господарства. І вже в 1958 – 1971 

роках було налагоджено на практиці принцип функціонування механізму 

регулювання земельного фонду Болгарії, його компонентів: кооперативного, 

державного та приватного, що дало змогу створити єдиний реєстр земельних 

ділянок, визначити цілинні землі та виробити генеральні плани розвитку сіл, з 

метою освоєння та раціонального використання сільськогосподарських земель. 

Узагальнюючи тенденції змін в управлінні земельним фондом у період, що 

досліджувався, необхідно відмітити наступне: 1) декларована необхідність захисту 

сільськогосподарських земель не виконувалась на місцях, через зловживання при 

розробленні генеральних планів сіл; 2) в основі земельної реформи було створення 

кооперативної земельної власності, тому необхідно було визначити загальний 

розмір сільськогосподарських земель; 3) залежно від співвідношення розміру 

кооперативної та приватної земельної власності визначався подальший хід аграрної 

реформи та її результати. 

Однак, через відсутність належної координації та контролю державних органів 

за ходом формування земельного фонду Болгарії, зловживання при визначенні 

розмірів посівних площ та передачі цілинних площ кооперативам, реалізація 

аграрної реформи уповільнювалася, а темпи формування механізму державного 

управління земельного фонду були незадовільними. 

Четвертий розділ "Зміни у виробничих відносинах та їх вплив на розвиток 

аграрного сектора Болгарії (1971 – 1989 рр.)" складається з двох підрозділів та за 
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допомогою системно-аналітичного та історико-порівняльного методів здійснено 

аналіз впливу аграрної реформи на сільськогосподарське виробництво. 

У підрозділі 4.1 "Вдосконалення планування та управління 

сільськогосподарським виробництвом" проаналізовано стан та результативність 

впливу органів державної влади на планування та управління аграрним сектором 

економіки в період 1971 – 1989 роках. 

Реорганізація кооперативних господарств та створення більш ефективних 

аграрних підприємств мали оптимізувати фінансовий результат 

сільськогосподарського товаровиробництва. Підвищення прибутку АПК за умов 

зменшення собівартості продукції залежало від багатьох факторів: дії державних 

органів влади, внутрішні чинники. Державні органи влади впливали на рівень 

фінансового результату через впровадження системи квотування виробництва, 

регулювання цін, заробітної плати, ставки податку, дотацій. Вплив внутрішніх 

резервів на результативність сільськогосподарського виробництва здійснювався 

через підвищення врожайності, підвищення рівня професійної підготовки кадрового 

складу АПК, покращення матеріально-технічної бази, оптимізацію матеріальних 

витрат без зниження якості продукції. 

Вони будувались як за галузевим, так і за територіальним принципом. 

Найбільшого поширення набула вертикальна інтеграція між сільськогосподарським 

виробництвом, переробної та реалізованої продукції. Ще однією формою інтеграції 

сільськогосподарського виробництва стало створення Науково-виробничих 

комплексів (НВК), створених на основі об’єднання сільськогосподарського та 

промислового виробництва з науковими досягненнями. Комплекси здійснювали 

науково-дослідну, науково-прикладну, виробничу та торгову діяльність. 

Таким чином, ефективність розвитку аграрного сектора економіки Болгарії 

залежала від розробки технологічної та організаційної моделі. Організаційна модель 

розвитку сільського господарства в період 1971 – 1989 років був перспективним 

напрямом, а технологічний дозволяв поєднувати кооперативний та державний 

підходи розвитку аграрного сектора. 

У підрозділі 4.2 "Політика "нового економічного механізму" в аграрній сфері" 

на основі опрацювання архівних джерел, статистичних матеріалів та праць 

болгарських дослідників розкрито суть та результати впровадження "нового 

економічного механізму" в систему управління сільським господарством. 

Заходи ЦК БКП щодо реорганізації сільськогосподарської системи отримали 

назву - "новий економічний механізм" (НЕМ), який мав функціонувати для 

відновлення ефективності сільськогосподарського виробництва. Проте, за період 

1940 – 1980-х років проблемних питань в аграрному секторі накопичилося багато і 

вони потребували негайного вирішення. Основні з них: недосконалість механізму 

державної фінансової підтримки, нераціональне використання земельних ресурсів, 

низький рівень забезпеченості сільськогосподарською технікою та зношеність 

фондів МТС, відсталість професійно-кадрового забезпечення та загострення 

соціального питання в болгарському селі. 
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При формуванні нового економічного механізму враховувалися тенденції 

розвитку аграрного сектору країн Європи, Радянського Союзу та США. Так, в 

країнах Західної Європи в 1980-х роках на першому місці в сільськогосподарському 

товаровиробництві була якість продуктів харчування. Характерною рисою розвитку 

сільського господарства СРСР було досягнення інтегрування науки у виробництво, 

задля забезпечення високої врожайності. 

Отже, за умов впровадження нового економічного механізму в сільському 

господарстві Болгарії відбувся зсув пріоритетів: від "традиційного" до ринкового. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підбиваються основні підсумки дисертаційної роботи та 

викладено основні положення дослідження, що виносяться на захист: 

 - Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії свідчить, що обрана проблема 

дисертаційної роботи не була предметом окремого комплексного наукового 

дослідження. Хоча ця тема і досі залишається малодослідженою, огляд наукової 

літератури засвідчує наявність зацікавленості вітчизняних та зарубіжних 

дослідників до проблем розвитку аграрних відносин Болгарії в період 1944 – 1989 

роках. Питання державного управління аграрним сектором економіки Болгарії 

висвітлювались в контексті загального огляду державної політики в зазначений 

період. Окремі аспекти кооперування сільського господарства висвітлені 

болгарськими дослідниками та мають фундаментальне значення для наповнення 

історіографії дисертаційної роботи. 

- Тема дисертаційного дослідження має широку джерельну базу. Вона 

представлена актуалізованими та не актуалізованими джерелами. До актуалізованих 

віднесено статистичні збірники, опубліковані матеріали з’їздів, конференцій та 

пленумів ЦК БКП. Основу дисертаційного дослідження склали архівні матеріали 

фондів центральних та обласних державних архівів Болгарії. Фонди Центрального 

державного архіву Болгарії в м. Софія містять матеріали щодо діяльності ЦК БКП, 

Ради Міністрів, сільськогосподарських управлінь та Народного банку. Матеріали 

фондів обласних архівів Болгарії розкривають стан розвитку сільськогосподарського 

виробництва у регіонах. 

-  Передумовою необхідності аграрних перетворень в болгарському селі було 

те, що у 1920 – 1940 роках сільськогосподарське виробництво розглядалося не як 

складова економічного розвитку, а лише як частка приватного сектору економіки 

Болгарії. Саме з цього приводу державні органи влади не могли розпоряджатися 

своїм аграрним потенціалом. Зміни в аграрних відносинах визначались 

необхідністю збільшення державного земельного фонду, залучення безземельних 

селян до сільськогосподарського товаровиробництва та потребою в підвищенні 

рівня аграрного розвитку села шляхом його кооперування. Визначено, що до 

вересневого перевороту 1944 року 94% землі знаходилась у власності приватних 

товаровиробників.  
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- Після вересневого перевороту 1944 року та приходом до влади Вітчизняного 

фронту, в Болгарії розпочався пошук альтернативних підходів до вирішення 

аграрного питання шляхом реформування сільського господарства. Головними 

напрямами аграрної реформи було проведення націоналізації приватної 

землевласності, створення сільськогосподарських кооперативних господарств, 

забезпечення матеріально-технічною та науково-професійною основою аграрної 

сфери, районування та спеціалізацію сільськогосподарського виробництва. 

- Встановлено, що розпочатий в період 1944 – 1948 років процес кооперації 

відбивав курс уряду Вітчизняного фронту на реформування сільського господарства 

країни. Кооперування аграрного сектора відобразився головним чином, у чотирьох 

своїх проявах: трудові кооперативні землеробські господарства (ТКЗГ), об’єднані  

ТКЗГ (ОТКЗГ), державні землеробські господарства (ДЗГ) та агро-промислові 

комплекси (АПК). В них відбивався курс Болгарської комуністичної партії на 

утвердження в сільському господарстві колективних форм власності та 

господарської діяльності. Проте, в ході кооперування сільського господарства було 

допущено зловживання державними органами влади при відчуженні землі, майна та 

худоби у приватних землевласників, що призвело до невдоволення селян та втрати 

істотної частини продуктивних сил болгарського селянства. Застосування 

адміністративних методів кооперування аграрного сектору відтермінувало 

ефективність процесу. Кооперування болгарського села призвело до позбавлення 

селян статусу землевласника та домогосподаря. 

- Курс на прискорене кооперування аграрного сектора економіки Болгарії 

посилив державну монополію на землю, яка збільшила кількість необроблюваної 

землі. Колишні приватні землевласники неохоче приєднувались до колективного 

господарювання, а діючі кооперативи не в змозі були фінансово забезпечити 

кооператора. Це призвело до ускладнення виробничих відносин в кооперативах та 

погіршення економічного становища Болгарії. Суть запропонованих ЦК БКП змін 

щодо вдосконалення кооперування сільськогосподарського виробництва зводилася 

до об’єднання кооперативів в ОТКЗГ, надання їм ширшої державної підтримки, 

посилення централізованого планування, але при цьому впроваджувалася система 

більш гнучкого управління виробництвом.  

- Необхідність функціонування механізмів державного регулювання та 

управління розвитку аграрного сектора полягає в тому, що сільськогосподарське 

виробництво мало досягти сталого та ефективного рівня розвитку для забезпечення 

потреб внутрішнього та зовнішнього ринків збуту та вироблення принципів 

раціонального використання земельних ресурсів Болгарії. Однією з функцій, 

виробленого в період 1970-х років. механізму державного регулювання аграрного 

сектора була підтримка кооператорів, забезпечення стабільного та справедливого 

розвитку кооперацій, враховуючи інтереси виробників задля досягнення приросту 

прибутковості галузі та виправдання обраного БКП курсу на кооперування 

сільського господарства. 

- Сільськогосподарське районування та спеціалізація були необхідні для 

раціонального використання земельного фонду. В період 1950 – 1960-х рр. було 
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переглянуто специфіку використання посівних площ та здійснено районування 

земельного фонду країни з його подальшою спеціалізацією. Цей процес призвів до 

концентрації сільськогосподарського виробництва залежно від природно-

кліматичних та географічних умов району. Встановлено, що із запровадженням 

сільськогосподарського районування відбулося розроблення стратегій розвитку 

кожного району. 

- Основними наслідками процесу концентрації аграрного виробництва стало 

органічне об’єднання сільськогосподарської галузі в єдиний народногосподарський 

агропромисловий комплекс. В аграрній сфері стали більш ефективними принципи 

впливу держави на діяльність та ефективність підприємств. Особливо це виявилося 

у плануванні, оподаткуванні, ціноутворенні та контролі галузі. В період 1970 – 1980-

х років встановилися різні форми взаємодії сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності та господарювання (державній та кооперативній). 

Концентрація кооперативних господарств призвела до зміни форм господарювання, 

створення нових організаційно-виробничих структур, з’явилися нові фахово-

професійні групи. 

- В умовах реформування аграрного сектора економіки Болгарії, ліквідація 

приватної землевласності та створення нових виробничих об’єднань посилило роль 

землі як капіталу. Форсоване кооперування призвело до появи нічийної землі, що 

породжувало плутанину у розмежуванні сільськогосподарських районів. З метою 

ліквідації цих процесів було створено нормативно-правову базу грунтоохоронних 

заходів.  
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АНОТАЦІЯ 

Георгієва М. Д. Державна політика в аграрному секторі економіки 

Болгарії (1944 – 1989 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

На основі вперше залучених у науковий обіг джерел розкрито характер 

аграрних відносин в Болгарії в період 1944 – 1989 рр. Досліджено особливості 

державного управління та регулювання аграрним виробництвом Болгарії. 

Проаналізовано ефективність впливу органів державної влади на розвиток аграрного 

сектора економіки Болгарії в 1944 – 1989 рр. Встановлено, що аграрній політиці 

БКП були притаманні позаекономічні методи планування та контролю галузі. 

Визначено особливості кооперування сільськогосподарського виробництва, 

функціонування кооперативних господарств, рівень їх матеріально – технічного 

забезпечення та фахово – професійної підготовки кадрового складу. Процес 

кооперування розвивався в чотирьох своїх проявах: кооперативні господарства, 

об’єднані кооперативи, державні землеробські господарства та агропромислові 
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комплекси. Розкрито процес змін форм власності та господарювання, націоналізації 

земельних ресурсів, соціально – майнового становища селянина – кооператора.  

Ключові слова: Болгарія, аграрний сектор, механізм державного 

регулювання, кооперування, сільськогосподарське виробництво, реформування, 

аграрні відносини. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Георгиева М. Д. Государственная политика в аграрном секторе 

экономики Болгарии (1944 - 1989 гг.). - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - всемирная история. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. - Киев, 2015. 

В диссертационном исследовании комплексно изучено развитие аграрных 

отношений в Болгарии в 1944 - 1989 годах. На широком и репрезентативном 

исходном комплексе исследованы мероприятия органов государственной власти по 

реформированию аграрного сектора экономики Болгарии и их результаты. 

Установлено, что аграрной политике БКП были присущи внеэкономические методы 

планирования и контроля отрасли. Определены особенности кооперирования 

сельскохозяйственного производства, функционирования кооперативных хозяйств, 

уровень их материально - технического обеспечения и профессиональной 

подготовки кадрового состава. Процесс кооперирования развивался в четырех своих 

проявлениях: кооперативные хозяйства, объединенные кооперативы, 

государственные земледельческие хозяйства и агропромышленные комплексы. 

Раскрыто процесс изменений форм собственности и хозяйствования, 

национализации земельных ресурсов, социально - имущественного положения 

крестьянина - кооператора. 

Структура диссертации построена по проблемно – хронологическому 

принципу. Диссертация состоит из вступления, четырех разделов, выводов, списка 

использованных источников и научной литературы. 

В первом разделе проанализированы основные научные труды отечественных 

и зарубежных исследователей, согласно классификационной схемы. В диссертации 

изучены и систематизированы архивные источники Центрального государственного 

архива Болгарии в городе София и областных государственных архивах. 

Во втором разделе изучен процесс кооперирования аграрного сектора 

экономики Болгарии, материально - техническое оснащение кооперативов. В том 

числе показано изменение форм земельной собственности, меры правительства 

Отечественного Фронта по реформированию аграрных производственных 

отношений в Болгарии в 1944 - 1989 годах. 

В третьем разделе исследована политика совершенствования аграрных 

отношений в болгарском селе, специализация и районирование 

сельскохозяйственного товаропроизводство. Изучены программы политических 
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партий относительно аграрного развития Болгарии, особенности функционирования 

государственного земельного фонда. 

В четвертом разделе обоснована эффективность изменений в 

производственных отношениях на развитие аграрного производства в Болгарии. 

Диссертация завершается выводами, в которых подводятся итоги аграрной 

реформы, последствия политики БКП в управлении и планировании сельским 

хозяйством, формирование кооперативного сектора в аграрной сфере и его 

утверждения. 

Ключевые слова: Болгария, аграрный сектор, механизм государственного 

регулирования, кооперирование, сельскохозяйственное производство, 

реформирование, аграрные отношения. 

 

SUMMARY 

 

Heorhiieva Mariia Dmitrievna. State policy in the agricultural sector of the 

economy of Bulgaria (1944 - 1989). - Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.02 - 

World History. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. - Kyiv, 2015. 

Based on the sources first involved in the scientific use the character of the 

agricultural relations in Bulgaria in the period of 1944 - 1989 is revealed. The features of 

public administration and regulation of agricultural production in Bulgaria are examined. 

The effectiveness of the impact of the government on the development of the agricultural 

sector of the economy of Bulgaria in 1944 - 1989 is analyzed. It is established that non-

economic methods of planning and industry control were inherent to the agricultural 

policy of the Bulgarian Communist Party. The features of cooperation of agricultural 

production, operation of cooperative farms, the level of their material-technical provision 

and professional training of staff are defined. The process of cooperation developed in four 

forms: cooperative farms, combined cooperatives, state farms and agricultural-industrial 

complexes. The process of change of ownership and management, the nationalization of 

land resources, social and property status of a farmer-cooperator are revealed. 

Keywords: Bulgaria, the agricultural sector, the mechanism of state regulation, 

cooperation, agricultural production, reform, agrarian relations. 

             

 
 


