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НЕП: БІЛЬШОВИЦЬКА ПОЛІТИКА ІМПРОВІЗАЦІЇ 

 
Історико-теоретичні проблеми нової економічної політики були і 

залишаються пріоритетним напрямом наукових досліджень політичного та 
соціально-економічного розвитку суспільства. Історики, політологи, 
економісти, соціологи і правники, висвітлюючи різні аспекти суспільно-
політичних відносин, неодмінно згадували неп. Абревіатура набула в 
історичній літературі не лише ознак чоловічого роду, а й певного 
хронотипу, яку продовжують використовувати в якості хронологічних 
рамок. Кількість наукових праць з питань непу неухильно зростає, що 
загалом свідчить про його актуальність, а з другого боку – про певну 
історіографічну успадкованість концепцій та їхню усталеність. Разом з тим 
маємо інноваційні підходи щодо висвітлення основних етапів 
функціонування непу, започатковані українськими та російськими 
істориками наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.  

Історична література з проблем непу налічує декілька сотень 
одиниць, ураховуючи й документальні видання, а його початковий етап 
викликає найбільшу зацікавленість. Серед праць українських істориків, у 
яких на основі широкого конкретно-історичного матеріалу висвітлюються 
різні аспекти прояву тоталітаризму в Україні в 1920–1930-х рр., варто 
виокремити дослідження Б. Д. Лановика, В. М. Литвина, Г. В. Касьянова, 
С. В. Кульчицького, Ю. В. Котляра, Ю. І. Шаповала. 

Політика «воєнного комунізму», яка історично була першою формою 
командно-адміністративної системи і зводилася до створення безтоварної 
централізованої економіки, призвела більшовицьку Росію, а, отже, і 
Україну, до катастрофи. Невдоволення широких верств населення країни, 
особливо сільського, економічною політикою більшовиків і змусило 
Леніна у 1921 р. визнати повний крах політики «воєнного комунізму», і 
перейти до нової економічної політики (непу). 

Сьогоднішня історіографія проблеми (зокрема, Б. Д. Лановик) 
володіє знанням про те, що активне здійснення непу в Україні розпочалося  
не з 1921 р., коли його було проголошено Леніним на Х з’їзді РКП (б), а з 
1923 р. – тоді, коли українське селянство уже було втихомирене голодом і 
розгромом повстанців [4, с. 332]. Про такий термін початку непу говорить і 
Ю. В. Котляр. Зокрема він зазначає, що перехід від «воєнного комунізму» 
до непу виявився дуже тривалим (весна 1921 – перша половина 1923 року) 
[1, с. 115]. 

Щодо тривалості нової економічної політики, то Ленін її визначав 
цілком конкретно. «Мінімальний строк – говорив він у березні 1921 р. на Х 
з’їзді партії, – протягом якого можна було б так налагодити велику 
промисловість, щоб вона утворила фонд для підпорядкування собі 
сільського господарства, обчислюється в десять років. Цей строк – 
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мінімальний, при нечувано сприятливих технічних умовах. А ми знаємо, 
що перебуваємо в умовах, нечувано несприятливих» [2, с. 43].  

У зв’язку з цим, слід говорити про неп, як про політику імпровізації. 
В останній книзі Р. Пайпса «Россия при большевиках» (нью-йоркське 
видання 1994 р., московське перевидання 1997 р.) є примітка в два рядки, 
яка одна варта цілої монографії: «Хоча вважається, що «воєнний 
комунізм» – це імпровізація, а неп – це спланований крок, у дійсності все 
було навпаки» [3, с. 29]. 

В. Литвин зробив спробу довести, що політика «воєнного 
комунізму», розпочата навесні 1918 р. була не імпровізацією, а попередньо 
обміркованою послідовністю заходів. Обміркування і обґрунтування цієї 
послідовності заходів здійснювалося принаймні двічі: по-перше, навесні 
1918 р. – у формі викладу поточних завдань (стаття Леніна «Чергові 
завдання Радянської влади») і в опоетизовано-публіцистичному баченні 
суспільства недалекого майбутнього (брошура М. Бухаріна «Програма 
комуністів-більшовиків»); по-друге, навесні 1919 р. – у формі офіційного 
документу (друга програма РКП (б), прийнята VІІІ з’їздом партії) [3, с. 30]. 

Компартійно-радянський апарат негативно сприймав нову 
економічну політику. Апаратники відчували, що місцевий господарський 
ринок – це не що інше, як звичайна торгівля, яка до цього існувала 
підпільно. У практиків виникало цілий ряд запитань: – якщо дозволяємо 
місцевий оборот, то навіщо три роки підряд боролися з ринком? Якщо 
дозволяємо торгівлю, то навіщо перед цим три роки будували комунізм? 
Проте Ленін дивився у майбутнє з оптимізмом. Відповідаючи своїм 
критикам у партії, він говорив: «Ми можемо в чималій мірі вільний 
місцевий оборот допустити, не руйнуючи, а зміцнюючи політичну владу 
пролетаріату. Як це зробити – це справа практики. Моє діло довести вам, 
що теоретично це мислима річ [3, с. 31]. 

Таким чином, ленінський експеримент – неп в Україні, як і в СРСР 
загалом, не було завершено. Наприкінці 20-х років Сталін поклав край 
новій економічній політиці. Безпосереднім приводом до демонтажу непу 
стала хлібозаготівельна криза 1927–1928 рр. Неп було відкинуто. Зміна 
політики потребувала застосування інших методів управління економікою. 
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