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до проблем істориЧниХ передумов утворення срср 

новиков о.в., андрійцьо а.м.
національний юридичний університет імені ярослава мудрого

Стаття присвячена висвітленню історичних передумов утворення СрСр. досліджено причини створення 
СрСр. визначено механізм за допомогою якою було утворено СрСр. охарактеризовано процес насаджен-
ня штучної ідеї федеративної держави. на прикладі СрСр аргументовано неможливість запровадження 
в україні федеративного устрою. 
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Постановка проблеми. Питання оптимально-
го територіального устрою в україни впро-

довж останніх років серед науковців обговорюва-
лись досить часто. Причиною цього стали події, що 
відбулись в україни в 2014 році, коли за підтрим-
ки російської Федерації на Сході україни почався 
військовий конфлікт, який триває досі. Саме тоді 
в україні почалась активна дискусія унітаристів 
та федералістів щодо того яким повинен бути те-
риторіальний устрій нашої держави. Прибічни-
ки ідеї федералізації в україни, зазначають, що 
оскільки сучасна україна через низку об'єктивних 
історичних причин не є однорідною державою 
(з єдиною мовою, культурою та релігією), а вна-
слідок федералізації вдасться подолати всі супер-
ечності, що існують між регіонами, зокрема, влад-
нати конфлікт на Сході україни. Прихильники ж 
унітаризму в україни наголошують на тому, по-
перше, федералізація україни може призвести до 
втрати україною незалежності; по-друге, ідея фе-
дералізації в україні є штучно нав’язаною і немає 
жодних історичних передумов для федераліза-
ції. для того, щоб зрозуміти всю безглуздість ідеї 
федералізації в україні доцільно проаналізувати 
досвід утворення Союзу радянських Соціалістич-
них республік (далі – СрСр) як приклад феде-
ративної держави, яка було створена без жодних 
об’єктивних на те історичних передумов. 

аналіз останніх публікацій та досліджень.  
Питанням проблем історичних передумов утво-
рення СрСр в україни займались такі науковці як: 
в. Скоморовський «Політико-правові передумови 
створення СрСр», С. кульчицький «утворення 
СрСр: нові погляди», в. колісник «ідея федералі-
зації в україни у контексті національно-етнічного 
чинника: історичний досвід та сучасні виклики».

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на наявні раніше 
публікації щодо даної тематики, недостатня ува-
га приділялась дослідженню механізму утворен-
ня СрСр стосовно кожного суб’єкта федерації 
котрий був включений до його складу у 1922 році.

мета статті. головною метою цієї наукової 
статті є комплексне дослідження історичних пе-
редумов утворення СрСр.

виклад основного матеріалу. ми вважаємо, 
що проект СрСр був нежиттєздатним з моменту 
створення з двох основних причин:

1) утворення відбувалось силовим методом, 
була відсутня добровільна згода, як наприклад 
була наявна під час утворення таких федера-
цій як: Сполучені Штати америки, Швейцарія, 
об’єднані арабські емірати тощо;

2) була відсутня мета об’єднання (військо-
ва, економічна, політична). мета утворення СрСр 
полягала у поширенні штучно створеної форми 
правління (соціалістичної республіки) на весь світ, 
тобто наступальна війна з метою створення загаль-
носвітової федерації з центром у місті москва.

для підтвердження даних аргументів охарак-
теризуємо процес утворення СрСр.

25 жовтня 1917 року в Петрограді відбувся 
державний переворот внаслідок якого до влади 
прийшли більшовики на чолі з володимиром ле-
ніним, які встановили радянську владу на тере-
нах росії. одним з перших принципів, які оголо-
сили більшовики у декларації прав народів росії 
2 листопада 1917 року були:

рівність та суверенність народів росії.
Право народів росії на вільне самовизначен-

ня, аж до відокремлення і створення незалежної 
держави.

Скасування усіх та будь-яких національних 
та національно-релігійних обмежень та привілеїв.

вільний розвиток національних меншин і етно-
графічних груп, які заселяють територію росії [1].

декларація мала забезпечити підтримку ра-
дянської влади неросійськими народами та їхніми 
національно-визвольними рухами. але проголо-
шені в ній положення не відповідали справжнім 
намірам російської соціал-демократичної робіт-
ничної партії більшовиків (далі – рСдрП(б)), 
яка ігнорувала прагнення окремих національних 
регіонів – україни, Фінляндії, кавказу тощо –  
до національної автономії та незалежності. в. ле-
нін та рСдрП(б) вважали, що право на самовиз-
начення має належати не нації, а трудящим – 
робітникам і біднішим селянам. тому вони не 
визнали право на самовизначення за "буржуаз-
но-націоналістичними" рухами [2].

Фактично стратегія червоних, яка була за-
кладена в декларації полягала в тому, що під 
час “збирання” імперії, що розпалася, в. ленін 
прагнув не тільки уникати лобового зіткнення 
з національно-визвольним рухом, а й використо-
вувати у власних інтересах протестний потенці-
ал пригноблених народів. така стратегічна лінія 
виявилася ефективнішою, ніж примітивний си-
ловий курс на відновлення “єдиної і неподільної” 
росії, обраний головними противниками більшо-
виків – білогвардійськими генералами [3, c. 687].

разом з тим об’єднання територій під вла-
дою більшовиків здійснювалось «вогнем і мечем» 
та відбувалось в декілька етапів, проте сценарій 
був схожий щодо всіх держав майбутніх суб’єкті 
федерації СрСр.
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на першому етапі більшовики залучались 

підтримкою населення, зокрема, робітничим кла-
сом, адже підтримка селянами більшовиків в цей 
час була незначною та утворювали свої органи 
влади паралельно з тими, що існували на тій 
або іншій території. далі за підтримки червоної 
армії більшовики захоплювали владу. розляне-
мо детальніше цей етап на прикладі майбутніх 
суб’єктів СрСр.

україна. Після краху царату на теренах ро-
сійської імперії 4 березня 1917 року в україни 
було створено центральну раду як представ-
ницький національний орган. Саме центральна 
рада виступала тим органом який контролював 
український національний рух. Після того як 
більшовики прийшли до влади, то вони виріши-
ли захопити владу також в україні, саме тому 
4 грудня 1917 року раднарком російської Соці-
алістичної Федеративної радянської республі-
ки (далі – рСФрр) звернуся з ультиматумом до 
центральної ради в якому вимагав, щоб вона:

1) визнала більшовицьку владу та самороз-
пустилась;

2) Припинила розброювати червоноармійців 
та повернула їм зброю;

3) Припинити формування української армії;
4) не пропускати через україну антибільшо-

вицькі війська до росії.
відмовившись виконувати ультиматум рад-

нарком оголосив центральній раді війну. далі 
12 грудня 1917 року в захопленому більшовика-
ми харкові було скликано «всеукраїнський» з’їзд 
рад на якому було проголошено радянську владу 
та обрано органи влади. виникає питання чому 
більшовики вирішили проголосити свою владу 
саме в місті харкові? тому, що тільки в про-
мислових регіонах україни більшовики корис-
тувались підтримкою робітничого класу, харків 
у свою чергу був одним з найбільших промис-
лово-розвинених регіонів. надалі більшовицькі 
війська ховаючись під ширмою «української» ра-
дянської влади здійснили пряму військову інтер-
венцію на територію україни.

Білорусь. 26 серпня 1917 року в мінську було 
засновано Білоруську рада. Білоруська рада пред-
ставляла собою об’єднання білоруських партій, 
котрі прагнули створити незалежну державну – 
Білорусь. зрозуміло, що такий розвиток подій не 
влаштовував більшовиків і вони вдались до сво-
го апробованого та дієвого прийому насадження 
радянської влади силою багнета. Більшовицький 
військово-революційний комітет, який виник піс-
ля Жовтневого перевороту, скинув раду, засну-
вав "раду народних комісарів західної області 
і фронту" і проголосив право "трудового народу 
Білорусії ... вирішувати питання про національ-
не самовизначення". Протягом декількох тижнів 
в мінську перебував при владі Білоруський ра-
дянський уряд, але в лютому 1918 р наступаючі 
німецькі війська скинули його і, бажаючи в свою 
чергу віддати данину модній теорії самовизна-
чення націй, заснували власну Білоруську раду. 
Після того як радянську владу 1 січня 1919 було 
відновлено, тимчасовий робітничо-селянський 
уряд Білорусі оголосив буржуазну Білоруську 
раду поза законом [4, c. 248–249].

закавказзя. коли більшовики прийшли до вла-
ди, ситуація в закавказзі була складною через 

близькість туреччини до кордонів грузії та вір-
менії. одностороннє рішення центральної влади 
віддати туреччині, згідно з Брест-литовським 
договором, Батум, каре і ардаган спричинило 
відділення закавказзя. 25 квітня 1918 р. була 
проголошена закавказька республіка. через мі-
сяць вона розвалилася під тиском національних 
розбратів на три незалежних держави, кожна 
з яких очолювалася певною політичною пар тією: 
меншовиками – в грузії, дашнаками – у вір-
менії, мусаватістами – в азербайджані. влітку 
1918 р. вірменська та азербайджанська незалеж-
ність були втрачені на кілька місяців внаслідок 
наступу турецьких військ. грузії вдалося відсто-
яти свою свободу завдяки підтримці іноземних 
держав: спочатку німеччини (договір з нею був 
підписаний 28 травня 1918 р.), потім – англії.  
до 1920 р. внутрішній і міжнародний стан зму-
шували більшовиків до обережності у відносинах 
із закавказзям. наприкінці громадянської ві-
йни відхід англійців із цього економічно багатого 
і тому життєво важливого для радянської дер-
жави регіону дав можливість більшовикам знову 
його завоювати. азербайджан був завойований 
дуже швидко: в квітні 1920 р. пробіль-шовист-
сько налаштований військовий революційний 
комітет позбавив влади мусаватистський уряд 
і закликав росію на допомогу. доля вірменії була 
остаточно вирішена тільки в листопаді 1920 р., 
оскільки оголошенню її радянською республікою 
заважала боротьба за владу в туреччині [5, c. 
68]. але у лютому 1917 року вірменії почалось 
повстання проти радянської влади, яке вдалося 
придушити тільки за допомогою червоної армії.

Протягом цього часу (1920 р.) меншовист-
ській грузії вдавалося зберегти свою автономію. 
7 травня вона навіть підписала із ррФСр дого-
вір, який визнавав незалежність грузії. Підпи-
сання договору свідчило про тимчасово неспри-
ятливе міжнародне положення для центральної 
більшовистської влади, яка вела війну з Поль-
щею. до того ж грузинський уряд набув певно-
го міжнародного авторитету та симпатію євро-
пейських соціалістів. Проте, грузія відчувала 
подвійний тиск: зсередини з боку грузинської 
компартії (секретна стаття договору від 7 трав-
ня змушувала грузинську державу узаконити її 
діяльність), і ззовні, з боку кавбюро (кавказьке 
бюро) і червоної армії, яка знову захопила Баку 
і підійшла до кордонів грузії. 12 лютого 1921 р. 
під приводом припинення «міжнаціональних кон-
фліктів» між грузинами та вірменами червона 
армія вступила в грузію і 25 лютого в тифлісі 
була проголошена радянська республіка [5, c. 68].

Після остаточного встановлення радянської 
влади на всіх територіях більшовики вирішили 
розпочати другий етап штучного входження дер-
жав до майбутньої федеративної держави СрСр. 
Сутність другого етапу полягає у нав’язані фор-
мально «незалежним» радянських республік до-
говорів, які насильно прив’язували ці республіки 
до рСФрр.

Перші такі договори було укладено між 
рСФрр та азербайджанською Соціалістичною 
радянською республікою (далі – аСрр) 30 ве-
ресня 1920 року. основний договір встановлю-
вав принцип "тісного військового і фінансо-
во-економічного союзу" між двома державами 
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і зобов’язував їх здійснити в найкоротший термін 
об’єднання: 1) військової організації і військово-
го командування; 2) органів, що відають націо-
нальною економікою і зовнішньою торгівлею; 
3) органів постачання; 4) залізничного і водного 
транспорту і управління поштово-телеграфним 
зв'язком та 5) фінансів. інші пункти були охо-
плені в п’яти додаткових договорах, підписаних 
одночасно з основним договором. відповідно до 
трьох з цих додаткових договорів (присвячених 
фінансам, зовнішній торгівлі і національній еко-
номіці), повноважний орган рСФрр призначав 
свого представника в азербайджанський раднар-
ком наділяючи його"правом вирішального голо-
су" [4, c. 305].

наступний такий договір було укладено між 
рСФрр та уСрр 28 грудня 1920 року. у договорі 
зазначалось, що рСФрр та уСрр вступають між 
собою у воєнний і господарський союз.

для кращого здійснення спільної мети обидва 
уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати:  
1) військових і морських Справ; 2) вищу раду на-
родного господарства; 3) зовнішньої торгівлі; 4) Фі-
нансів; 5) Праці; 6) Шляхів; 7) Пошт і телеграфу [6].

у 1921 року в ту ж систему договорів були 
включені ще три республіки – Білоруська, гру-
зинська і вірменська рСр. договір з Білорусією, 
підписаний 16 січня 1921 р був сформульований 
ідентично договору з україною. крім того, відпо-
відно до цього договору, в білоруському раднар-
комі призначався представник російського комі-
саріату фінансів з правом вирішального голосу. 
договір містив також нове додаткове положення 
про те, що бюджети об’єднаних комісаріатів по-
винні представлятися в раднарком рСФСр для 
затвердження і остаточного включення до бюд-
жету рСФрр. договір від 21 травня 1921 року 
з грузинської рСр був складений за українським 
зразком лише з кількома змінами [4, c. 307]. до-
говір з вірменської рСр, підписаний 30 вересня 
1921 року стосувався фінансових питань і теж 
укладався за українським зразком.

Після того, як усі радянські республіки було 
зв’язано системою двохсторонніх договір зали-
шилось тільки юридично оформити майбутню 
об’єднану державу. Пропонувались три моделі 
майбутньої держави. Перша модель конфедера-

ції запропонована грузинською рСр передбачала 
утворення союзу суверенних держав, котрі збері-
гали за собою повну незалежність та створюва-
ли об’єднані органи для координації спільних дій. 
згідно із другою моделлю автономії всіх держави 
повинні були включені до складу російської Феде-
рації на правах автономії. Прийнято ж було третю 
модель федерації відповідно до якої всі радянські 
республіки входили на рівних засадах до нового 
державного об’єднання – Союзу радянських Соці-
алістичних республік. Проти такої моделі держави 
виступили керівники української та грузинської 
рСр. остання, зокрема, виступали проти штуч-
ного об’єднання азербайджанської, грузинської 
та вірменської рСр в межах однієї закавказької 
рСр, адже по-перше, між державами існували те-
риторіальні суперечності, по-друге, за релігійним 
сповіданням азербайджанці були мусульманами, а 
грузини та вірмени християнами. дані факти свід-
чили про дійсну національну ворожнечу, що існу-
вала між державами. Проте опір радянських рес-
публік був проігнорований, а 30 грудня 1922 року 
на з’їзді рад СрСр було затверджено декларацію 
та договір про утворення СрСр, підписану чо-
тирма республіками: російською Соціалістичною 
Федеративною радянською республікою, укра-
їнською Соціалістичною радянською республі-
кою, Білоруською Соціалістичною радянською 
республікою і закавказькою Соціалістичною Фе-
деративною радянською республікою (до складу 
якої були включені азербайджанська, грузинська 
та вірменська рСр). конституція СрСр, яка була 
прийнята 31 січня 1924 року юридично закріпила 
створення нової держави.

висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. резуль-
тати проведеного дослідження свідчать про те, 
що жодних історичних передумов для створен-
ня СрСр як федеративної держави не існувало. 
утворення СрСр відбувалось «вогнем і мечем», 
а всіх суб’єктів майбутньої федерації фактично 
було загнано до неї силоміць. Штучність СрСр 
як федеративної держави, зокрема, було однією 
з причин його подальшого розпаду. Саме тому 
будь-які спроби федералізації україни матимуть 
негативні наслідки, адже жодних історичних пе-
редумов для її проведення в україні немає.
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к проблемам историЧескиХ предпосЫлок образования ссср

аннотация
Статья посвящена освещению исторических предпосылок образования СССр. исследованы причины 
создания СССр. определен механизм с помощью которого был создан СССр. охарактеризован процесс 
насаждения искусственной идеи федеративного государства. на примере СССр аргументировано не-
возможность введения в украине федеративного устройства.
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abOuT prOblemS Of hiSTOriCal premiSeS Of The CreaTiOn Of uSSr

Summary
the article focuses on the historical background of the creation of ussr. in the article are explored rea-
sons for the creation of ussr. mechanism of the creation of ussr. Characterization of the process of for-
cing an artificial idea of the federal state. on the example of ussr are argued reasons, why establishing 
of the federal system in ukraine is impossible. 
Keywords: Bolsheviks, soviet authority, republics of the soviet union, federation, ussr.


