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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Відносини  влади  і  суспільства,  партійно-радянської
номенклатури  і  соціально-професійних  груп  у  міжвоєнний  період  в  Україні
відбувалися  на  інституційному  і  повсякденному  рівнях.  Політично  декларована
робітничо-селянська  влада  –  насправді  виявилася  тоталітарною  монопартійною
системою  диктаторського  типу,  а  ідеологічний  сленг  «диктатура  пролетаріату»
означав диктатуру партії  та  її  вождя.  Суспільство пронизувала жорстка вертикаль
комуністичної партії, яка опиралася на силові структури з карально-репресивними
органами.  Формально  представницькі/радянські  органи  влади  уособлювали
комуністичний  тоталітарний  режим,  який  встановив  тотальний  контроль  за
суспільством.  Радянські  чиновники  різних  бюрократичних  щаблів  були
номенклатурними функціонерами, слухняно і заповзято впроваджували  генеральну
лінію партії та особисті вказівки її лідера. 

Актуальність  наукового  дослідження,  особливо  кваліфікаційного,  має
прикладне  і  суто  теоретичне   спрямування.  Вивчення  історичного  досвіду
функціонування інституту уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932-
1933  рр.,  сприятиме  формування  концептуальних  засад  меморіальної  композиції
Національного  музею  Голодомору-геноциду.  В  історіографічному  сенсі  інститут
уповноважених постає у його реальному функціональному значенні, а не звичною
лінгвістичною  парадигмою.  Ототожнення  самого  історичного  поняття  «інститут
уповноважених»  з  організаторами  Голодомору-геноциду  надає  обраній  темі
дисертаційного  дослідження  активного  смислового  сенсу.  Комуністичний
тоталітарний режим, застосовуючи хлібозаготівлі як головний інструмент  геноциду,
здійснював  його  через  функціональний  інститут  уповноважених.   Карально-
репресивні  методи  хлібозаготівель,  особисто  насаджувані  уповноваженими  в
українських селах і районах, розкривають суть геноциду українців. 

Науково-пізнавальне  і  меморіальне  значення  вивчення  теми  полягає  у
діалектичному  поєднанні  термінів  «інститут  уповноважених»  і  «Голодомор-
геноцид».  Вони  взаємодіють  як  парні  категорії  діалектики  «сутність»,  «явище».
«зміст», «форма». Історичні поняття є тотожними і символізують злочинну  сутність
комуністичного  тоталітарного  режиму  в  Україні,  враховуючи  соціально-
демографічні наслідки геноциду українців. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами,  грантами.
Дисертацію виконано в  межах науково-дослідної  теми кафедри історії  і  культури
України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в
Переяславі  –  «Соціальні  зміни  та  політичні  процеси  в  Україні  ХІХ  –  початку
ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0112U005220).

Мета  дослідження  полягає  в  тому,  щоб  на  основі  аналізу  історичного
матеріалу  розкрити  процес  становлення  та  функціонування  інституту
уповноважених.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:
–  дослідити  стан  наукового  розроблення  теми,  історіографічні  дискурси

обраної проблеми; 
– виявити та опрацювати джерельну базу дослідження; 
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– окреслити методологію, категоріальний апарат наукового пошуку; 
–  виявити  деструктивний  вплив  комуністичного  режиму  на  український

соціум;
–  проаналізувати  політично-інституційні  обставини  виникнення  інституту

уповноважених в УСРР; 
–  встановити  організаційні  засади  та  особисту  участь  уповноважених  у

хлібозаготівельній кампанії першої половини 1932 р.;
–  здійснити  історико-теоретичний  аналіз  системних  ознак  функціонування

інституту уповноважених у здійсненні геноциду українців;
–  вивчити  і  класифікувати  методи  впливу   уповноважених  під  час

сільськогосподарських  і хлібозаготівельних кампаній 1932–1933 рр.;
– систематизувати особовий склад уповноважених за соціально-професійним

походженням і посадовою приналежністю;
– скласти груповий  соціально-психологічний портрет уповноважених.
Об’єктом дослідження є інститут уповноважених в УСРР у роки Голодомору-

геноциду 1932–1933 рр. 
Предметом  дослідження є  політично-інституційні  складники  інституту

уповноважених,  структура,  специфічні методи роботи та соціально-психологічний
портрет виконавців  Голодомору-геноциду 1932–1933 років в УСРР.

Хронологічні  рамки  дослідження охоплюють  1920–1930-і  рр.  –  період
становлення  політично-ідеологічних  та  організаційних  засад  інституту
уповноважених, їх функціонування у1932-1933 рр. в УСРР.

Територіальні  межі  дослідження охоплюють  УСРР  (адміністративно-
територіальний поділ 1920–1930-х років).

Методи  дослідження. Методології  дослідження  присвячений  окремий
підрозділ  роботи.  Методологічною  основою  дисертації  є  сукупність
загальнонаукових і спеціально-історичних методів наукового пізнання, застосування
яких зумовлене метою, завданнями, специфікою предмета й об’єкта дослідження. 

Належне місце в дослідженні посіли такі загальнонаукові методи: системний,
аналізу, синтезу, індукції і дедукції, узагальнення тощо. Для забезпечення всебічного
вивчення  головних  аспектів  досліджуваної  теми  також  було  використано  метод
критичного  аналізу  джерел,  історичний,  проблемно-хронологічний,  історико-
типологічний,  історико-порівняльний,  історико-психологічний,  історико-
біографічний методи. 

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що  робота  є
першим  монографічним  дослідженням,  спрямованим  на  комплексне  наукове
дослідження інституту уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932–1933
рр.  в  УСРР.  У  результаті  проведеного  дослідження  сформульовано  низку  нових
наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема:

вперше: на основі сучасних загальнонаукових і спеціальних методів дослідження
комплексно  проаналізовано  становлення  інституту  уповноважених  в  УСРР;
встановлено специфіку мобілізації «на село» уповноважених усіх рівнів, зокрема у так
званий рахунок «80»;  «106»;  «400»;  «800»;  «2340»,  виявлено кореляційні  зв’язки у
здійсненні геноциду українців комуністичним тоталітарним режимом; структуровано
форми і методи діяльності уповноважених у хлібозаготівельних кампаніях 1932 і 1933
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рр.; узагальнено  соціально-психологічні  характеристики  уповноважених  у
хлібозаготівельних кампаніях 1932-1933 рр. Конкретизовано: завдання уповноважених
у  хлібозаготівельних  кампаніях  1932–1933  рр. Удосконалено: змістове  наповнення
базових  категорій  дослідження  (тоталітаризм,  тоталітарні  інституції,  геноцид,
соціокультурна  деформація,  окупація,  анексія); поглиблено  розуміння  місця  і  ролі
уповноважених  у  здійсненні  Голодомору-геноциду. Набули  подальшого  розвитку:
теоретико-методологічні  засади  дослідження  кумулятивної  радикалізації  та
злочинної  діяльності  уповноважених; осмислення  геноцидних  засад  ідеології
комуністичного тоталітарного режиму.

Практичне  значення  одержаних  результатів. Результати  дисертаційного
дослідження  були  використані  в  розробленні  науково-методичного  забезпечення
Всеукраїнської  літньої  історичної  онлайн-школи  «Голодомор:  знати,  щоб  бути»;
підготовки програми факультативного курсу «Голодомор 1932–1933 років – геноцид
українського  народу»;  написанні  навчального  посібника  для  вчителів  «Голодомор
1932–1933  років  –  геноцид  української  нації»;  підготовки  наукового  проєкту
повнопрофільної  експозиції  Національного  музею  Голодомору-геноциду  в  будівлі
другої черги меморіального комплексу.

Проведений  аналіз,  фактологічні  і  теоретичні  матеріали  дисертації  можуть
бути  використані:при  підготовці  освітніх  програм,  узагальнювальних  наукових
праць з історії  України, соціальної та історії повсякденності, навчальних посібників,
підручників,  написанні  нормативних  курсів  і  спецкурсів,  розробки  музейних
експозицій;  у  діяльності  державних  органів  влади,  громадських  об’єднань  для
пошуку ефективних шляхів формування і зміцнення громадянського суспільства.

Особистий внесок здобувача.  Дисертація є самостійною науковою працею.
Усі результати роботи і положення, що виносяться на захист і становлять наукову
новизну, отримані здобувачем особисто.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації  були обговорені
на  засіданнях  кафедри  історії  і  культури  України  та  спеціальних  історичних
дисциплін Університету  Григорія  Сковороди в  Переяславі.  Основні  положення та
висновки дисертаційного дослідження оприлюднено в доповідях на конференціях
міжнародного,  всеукраїнського  та  регіонального  рівнів,  зокрема:  на  науковому
колоквіумі  до  85-х  роковин  Голодомору  1932-1933  рр.  «Wissenschaftskologium  85
Jahrestag  des  Holodomor  1932–1933»  (Німеччина,  Дюссельдорф,  13.10.2018);  First
Conferens  «The  Great   Famine:  consequences  on  the  Lebanese  and  Ukrainians
populations»,  (Ліван,  Бейрут,  15.11.1918);  круглому  столі  «Проблеми  дослідження
Голодомору-геноциду  і  коммеморативні  практики  в  Україні  та  світі»  (Київ,
21.11.2018); Міжнародному форумі «Україна пам’ятає, світ визнає» (Київ, 22-24.11.
2018); Міжнародній конференції «Holodomor 1932–1933 in Ukraine: Tragic pages of
European  history» (Бельгія,  Брюссель,  4.12.2018);  міжнародній  науково-практичній
інтернет-конференції  «Актуальні  дослідження  правової  та  історичної  науки»
(Тернопіль,  14.05.2020);  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
«Тоталітаризм як  система  знищення національної  пам’яті»  (Львів,  11-12.06.2020);
Міжнародній  науково-практичній  інтернет-конференції  «Актуальні  дослідження
правової  та  історичної  науки»  (Тернопіль,  11.06.2020);  ІV Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Міждисциплінарні  підходи  у  дослідженні  Голодомору-
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геноциду»  (Київ,  19.11.2020);  вебінарі  «Learning  history  lessons  for  better  future»
(Норвегія, 26.11.2020); ІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Поділля
в добу НЕПУ (1921–1928 рр.)» (Хмельницький,  11.12.2020);  Українській науково-
практичній  конференції  «Актуальні  проблеми  історичної  освіти»  (Херсон,
18.03.2021);  Міжнародній  науковій  конференції  «Перший Голодомор  українського
народу  1921–1923  років,  організований  російським  комуністичним  режимом.  До
100-річчя  вшанування  пам’яті  жертв  трагедії»  (Київ,  27.05.2021);  WPA Regional
Congress  2021  «Psychopathology  in  periods  of  transitions»  (Київ,  7-9.07.2021);
Міжнародному  форумі  «Масові  штучні  голоди:  пам’ятаємо,  вшановуємо» пам’яті
жертв  Голодомору-геноциду  українців  1932–1933  рр.,  до  100-х  роковин  масового
штучного голоду 1921–1923 рр. й 75-х роковин масового штучного голоду 1946–1947
рр.  (Київ,  7.09.2021);  ХХХІІІ  Всеукраїнській  науковій  історико-краєзнавчій
конференції  «Вінниччина:  минуле  та  сьогодення»  (24.09.2021);  Міжнародній
науково-практичній  конференції  «Масовий  штучний  голод  1921–1923  рр.»  (Київ,
30.09.2021);  міжнародній  науково-практичній  інтернет-конференції  «Актуальні
дослідження  правової  та  історичної  науки»  (Тернопіль,  13.10.2021);  Міжнародній
конференції «Голодомор та голоди ХХ ст. в Україні: Україна пам’ятає – світ визнає!»
(18.10.2021);  Всеукраїнській  науковій  конференції  «Пам’ятаємо.  Вшановуємо.
Досліджуємо»  (до  роковин  штучних  голодів,  Голодомору)  (Черкаси,  28.10.2021);
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та
технологій:  проблеми,  тенденції,  напрями»  (Полтава,  2.11.2021);  ІІ  міжнародній
науковій  конференції  «Здобутки  та  досягнення  прикладних  та  фундаментальних
наук ХХІ століття» (Рівне, 5.11.2021).

Публікації. Фактичний  матеріал,  висновки  й  теоретичні  узагальнення
дослідження  висвітлені  в  індивідуальній  монографії,  23  наукових  статтях  у
провідних вітчизняних фахових журналах і виданнях, що включені до міжнародних
наукометричних  баз,  11  –  у  матеріалах  науково-практичних  конференцій  і  4  –  у
публікаціях, які додатково відображають результати наукової роботи. 

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним принципом.
Робота  складається  з  переліку  умовних  скорочень,  вступу,  п’яти  розділів  (11
підрозділів),  висновків,  списку  використаних  джерел  та  літератури  (627
найменувань) і додатків (4). Повний обсяг дисертації становить 502 сторінки ( із них
387 – основного тексту).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми  дослідження,  вказано  на  зв’язок

роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами  і  грантами,  визначено  мету  і
завдання  дисертації,  перераховано  наукові  методи  дослідження,  сформульовано
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий
внесок здобувача, наведено дані щодо апробації результатів дослідження, публікацій,
структури й обсягу дисертації.

Розділ  1  «Історіографія,  джерела  та  методологічні  засади  дисертації»
складається із трьох підрозділів.

У  підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми» встановлено, що для радянського
періоду  характерне  тотальне  фальшування  подій  і  явищ,  що  відбувалися  на
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українських землях, зокрема, прихована  роль комуністичного режиму в організації
масового  штучного  голоду  1921–1923 рр.  та  злочину Голодомору-геноциду проти
української нації. 

Зауважено,  що  проблеми  становлення,  організації  та  діяльності  інституту
уповноважених,  їх  особового  складу,  у  роки  Голодомору-геноциду  у  вітчизняній
історіографії  спеціально  не  досліджувалася,  а  згадки  про  них  у  радянській
історіографії мали ідеологічний  контекст.

Сучасна історіографія згаданої  проблеми характеризується переосмисленням
суспільних  процесів  та  явищ,  змісту  компартійно-державного  управління1 та
національної політики більшовиків в Україні2. 

Перша спроба переосмислення совєтської хлібозаготівельної політики в 1921–
1923 рр. була здійснена С. Кульчицьким і О. Мовчан, які підтримали думку істориків
української діаспори про те, що реквізиційна політика хлібозаготівель мала не лише
економічну (продовольче забезпечення Червоної армії і промисловості, насамперед
російської),  а  й  політичну  (приборкати  повстанський  рух  українських  селян,  які
становили основу української нації та були носіями української ідентичності) мету.
Тобто продрозверстка була інструментом політичного терору більшовиків3. Версію
про  те,  що  реквізиційна  хлібозаготівельна  кампанія  більшовицької  влади  була
спланованим злочином проти українського народу4, терором голодом5, економічною
політикою, що суперечила життєвим інтересам селян6, спробою придушити голодом

1 Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки. Київ, 1999. 482 с.; Білокінь С.А. Масовий терор як
засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. Т. 1. Київ, 1999. 448 с.; Політичний
терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст.: Історичні нариси / Відп. ред. В. А. Смолій; Авт. кол.: Д. В. Архієрейський,
О. Г. Бажан, Т. Б. Бикова, С. І. Білокінь, О. Д. Бойко, Д. В. Вєдєнєєв, В. М. Волковинський, Т. В. Вронська, О. І. Ганжа,
Г. П. Герасимова, В. А. Гриневич, Л. В. Гриневич, А. П. Гриценко, B. М. Даниленко, Ю. А. Киричук, В. В. Крутов, C. В.
Кульчицький (кер. авт. кол.), О. Є. Лисенко, В. М. Литвин, В. В. Остроухов, О. П. Реєнт, В. А. Смолій, В. В. Ченцов,
Ю. І. Шаповал. НАН України. Ін-т історії України. Київ: Наукова думка, 2002. 952 с.
2 Кульчицький С.В.  Національна політика більшовиків під час  створення комуністичного ладу.   Проблеми  історії
України: факти, судження, пошуки. Вип. 13. Київ, 2005. С.3-56. Єфіменко Г. Взаємовідносини Кремля та радянської
України: економічний аспект (1917-1919 pp.) /НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України,
2008. 230 с.; Він же. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Відп. ред. С. Кульчицький. НАН
України. Інститут історії  України. Київ:  Інститут історії України, 2012. 367 с.;  Васильєв В. Політичне керівництво
УСРР і  СРСР: динаміка відносин центр–субцентр влади (1917–1938) Київ:  Інститут історії України НАН України.
2014. 376 с.; Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.): політико-економічний та адміністративно-
територіальний дискурс: автореф. дис.  д-ра істор. наук. 07.00.02. Всесвітня історія. Тернопіль. 2018. 47 с.
3 Кульчицький С.В., Мовчан О.М. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 рр. в Україні. Історичні зошити. Київ: Інститут
історії України. 1993.  70 с.
4 Сергійчук В. Як нас морили голодом. Київ: ПП Сергійчук М. І. 2006. 392 с.
5   Турченко Г.Ф. Терор голодом на Півдні України у 1921–1923 рр. Україна модерна і сучасна (історія, історіографія
та  джерелознавство):  Матеріали  наукових  читань,  присвячених  60-річному  ювілею  професора  Г.К.  Швидько.
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. С. 149–155; Їі ж. Голод 1921–1923 рр. як засіб державного
терору  радянської  влади  на  Півдні  України.  Наукові  праці  історичного  факультету  Запорізького  національного
університету. Вип. XXXIІ. Запоріжжя, 2012 URL:  http://istznu.org/dc/file.php?
host_id=1&path=/page/issues/32/turchen2.pdf.
6 Малик Я.Й. Економічна політика більшовиків в українському селі в 1919–1920 рр. як передумова голодомору 1933 р.
Держава і армія. Львів:  Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2003. № 493.  С. 77-85; Він же. Тоталітарний
напрям продовольчої політики більшовиків у 1919 – 1920 рр. в Україні. Ефективність державного управління.  2013.
Вип. 37. С. 87-94. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_37_14;  Він же. Впровадження тоталітаризму в українському
селі (1919–1920). Львів: [Б.в.], 1996. 268 с.; Тимошик М. Продрозкладка на селян як предтеча голодомору в Україні: на
архівних матеріалах  села  Данина  Ніжинського  району.  Сіверянський літопис.  2016.  №1.  С. 137-147;  Олійник  З.В.
Аграрна політика радянської влади в 1919–1920 рр.  автореф. дис.  канд. істор. наук. 07.00.01; Київський національний
ун-т імені Тараса Шевченка. Історія України. Київ, 2002. 19 с.
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національно-визвольний рух українських селян1, підтримали й інші дослідники. 
Для  історіографії  в  діаспорі  визначальною  стала  промова  Р. Лємкіна  (автор

терміна «геноцид»),  який у 1953 р.  під час виступу з  нагоди річниці Голодомору
зазначив, що «Голодомор є класичним прикладом радянського геноциду, найдовшого
й наймасштабнішого експерименту з русифікації, а саме – винищення української
нації»2.  Цей виступ заклав наукову та юридичну основу для подальших наукових
студій.  Почали  з’являтися  дослідження  наукового  характеру,  у  яких  автори
намагалися  встановити  організаторів  і  виконавців  Голодомору.  Проте  довгий  час
проблема  встановлення  виконавців  злочину  деперсоналізувалася  і  замінювалася
загальними  дефініціями.  Це  було  пов’язано  з  тим,  що  в  суспільстві  переважало
розуміння того, хто організував і хто здійснював злочинні дії. Хоча таке розуміння
було  неповним. 

Питання особистої відповідальності очільників правлячої верхівки піднімали у
своїх працях В. Гришко3, І. Вовчук4, І. Майстренко5, В. Марочко6, П. Половецький7 та
ін.  Зокрема,  М. Шитюк,  А. Бахтін8 та  Л. Малксоо9 стверджують,  що  у  процес
хдібозаготівель  та  розкуркулення  було  залучено  весь  державний  та
республіканський  апарат,  а  також  місцеві  органи  влади,  міліцію.  Такої  позиції
дотримуються й інші дослідники. 

У  процесі  аналізу  історіографічних  доробків  стає  зрозумілим,  що,  попри
великий масив праць голодоморознавчої  тематики,  до  сьогодні  в  історіографії  не
знайшли  системного  відображення  становлення  і  функціонування  інституту
уповноважених, особовий склад і виконавців Голодомору-геноциду. З огляду на це в
контексті  наукового  дослідження  важливим  аспектом  було,  у  першу  чергу,
встановити  їх  персональний  склад,  з’ясувати  рівень  відповідальності  вищого
комуністичного  партійного  керівництва.  Науково  важливим  аспектом  є  питання
мотиву злочину, що приховується за принципом колегіальності.

У  цьому  дослідженні  на  основі  всеохопного  системного  аналізу  наявної
літератури  та  джерел,  значна  частина  яких  уведена  до  наукового  обігу  вперше,
заповнено означену історіографічну лакуну. Запропоновано спробу власного аналізу
подій та явищ, що розкривають функціонування інституту уповноважених в УСРР. У
власних  дослідженнях,  під  час  яких  був  застосований  синергетичний  підхід,
проаналізовано  інститут  формування  уповноважених10,  методи  їх  роботи11,
особливості агресивних насильницьких дій, сприйняття уповноважених українцями

1 Михайличенко Д.Ю. Політика «воєнного комунізму» і українське селянство. 1919 р.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01;
Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. Харків, 2002. 236 с.
2 Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / упоряд. О.Стасюк, Р.Сербин. Київ: Майстерня
книги, 2009. 208 с.
3 Гришко В. Молода Україна пореволюційного сорокаліття під Советами: Загал. огляд і деякі підсумки боротьби за
молодь та боротьби молоді в підсовєтській Україні за 40 років (1918–1958).  Новий Ульм: Україна, 1958.  224 с.
4 Вовчук І. Вчора і нині.  Визольний шлях. 1973.  Кн. 9. С. 915–920.
5 Майстренко І. Організатор голоду в Україні П. П. Постишев. Сучасна Україна. 1953, 26 липня.
6 Марочко В. Ленінський людомор 1921–1923 рр.: «братній» розподіл смерті. Слово просвіти. 2018, 24 березня
7 Половецький П. Співучасники Сталіна в голодовому народовбивстві 1933 р. Мюнхен: Накладом «Укр. Вид-ва», 1955.
30 с.
8 Шитюк М., Бахтін А. Південна Україна: колективізація і голод 1929-1933 рр. Миколаїв : Аскел, 2007. 512 с.
9 Malksoo L. Soviet Genocide? Communist Mass Deportations in the Baltic States and International Law. Leiden Journal of
International Law. 2001. №14, P. 757–787.
10 Стасюк  О.  Політико-ідеологічні  передумови  формування  груп  низових  активістів  як  виконавців  Голодомору-
геноциду. Література та культура Полісся. 2020. №99. С.37-51.
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в  селах  та  містах1,  поетапно  розкрито  всі  аспекти  діяльності  інституту
уповноважених та виконавців2.

У  підрозділі  1.2 «Джерельна  база дослідження»  зазначено,  що опрацьована
джерельна  база  дала  змогу  об’єктивно  і  досить  повно  розкрити  організацію  та
функціонування  інституту  уповноважених  і  з’ясувати  їхню  роль  у  здійсненні
Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в УСРР. 

Джерельну базу дослідження становить широке коло різноманітних за своїм
походженням, інформативністю, змістом і характером документів і матеріалів.

Структура джерельної бази роботи обумовлена специфікою обраної теми, яка
належить до найтабуйованіших тем не лише радянського періоду, а й перших років
існування  Української  незалежної  держави.  Протягом  усього  періоду  окупації
більшовиками  України,  особливо  після  «великої  чистки»,  коли  системно
знищувалися  документи  центральних  і  обласних  архівів,  відбувся  так  званий
«архівоцид»3.  Однак,  попри  це  у  фондах  державних  архівосховищ  України
збереглися  комплекси  документів,  які  стали  доступними  для  вивчення  після
«архівної революції» і зняття грифу «секретно», і дозволяють вирішити поставлені
завдання. 

Використана  у  роботі  джерельна  база  репрезентована:  законодавчими,
справочинними  документами,  стенограми  з’їздів  та  конференцій,  статистичними
джерелами (демографічні показники), матеріалами періодичних видань, свідченнями
очевидців.  Центральне  місце  серед  джерел  посідають  архівні  документи  та
матеріали, більшість із яких до наукового обігу були введені вперше. 

Виходячи з мети та логіки побудови роботи, насамперед, виокремимо групу
справочинних  джерел.  Ця  група  джерел  представлена  документами  РКП(б)  –
ВКП(б)/КП(б)У та  документами державних установ.  Це комплекс документів,  які
стосуються  процесу  формування  й  функціонування  інституту  уповноважених,
колективізації,  хлібозаготівельних та  посівних компаній (організаційно-розпорядчі
документи,  протоколи,  стенограми  засідань  і  з’їздів,  довідки,  повідомлення,
доповідні  записки,  звіти,  зведення,  листи  та  телеграми,  які  направлялися
регіональним структурам вищих партійних і державних органів). Зокрема, великий
обсяг  документів  зберігається  в  Центральному  державному  архіві  громадських
об’єднань України (фонд № 1, оп. 1, 6, 16, 20), Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України (фонди №1, 2, 27, 539, 3040), та фондах
державних обласних архівів Вінницької (фонди № П-29, П-45, П-51, П-53, П-136, П-
137),  Дніпропетровської  (фонди № 326,  П-19),  Запорізької  (фонди № П-1, П-217,
1921), Кіровоградської (фонди № П-4, П-5, П-68, Р. 242), Луганської (фонд № П-5),

11 Стасюк О. Методи роботи хлібозаготівельних бригад як спосіб вчинення злочину геноциду в Україні.  Український
селянин. 2020. №79. С.59-62.
1 Стасюк О. Діяльність активістів і уповноважених з хлібозаготівель на Київщині та Чернігівщині під час Голодомору-
геноциду (за матеріалами районної преси 1932–1933 рр.).  Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті:
збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11–12
червня  2020  року,  Львів.  Львів  :  Друкарня  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила
Галицького, 2020.  С. 381–385
2 Стасюк О. Нариси про Голодомор. Київ: вид-во Марка Мельника, 2020. 246 с.
3 Боряк Г. В. «Архівоцид» в Україні 1934-1960-х рр. як наслідок Голодомору.  Голод в Україні у першій половині ХХ
століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 лист.
2013 р.). Київ, 2013. С. 13-18.
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Миколаївської  (фонди  №  Р. 8),  Одеської  (фонди  №  П-11,  П-55,  П-579,  П-864),
Полтавської (фонди № П-2, Р 12, 35), Харківської (фонди № П-2, П-72, П-80, П-158,
Р 154, Р 364, Р 1962, Р 2762), Херсонської (фонд № 185), Хмельницької (фонди № П-
3, П-12, П-101, П-115, П-323, П-364, П-433), Чернігівської областей (фонди № П-8,
П-46, П-342, П-470, П-616, П-293, П-1669, Р 362).

Суттєвою частиною актуалізованої  джерельної  бази  стали  документи  ДПУ-
НКВС, які зберігаються у фондах ГДА СБУ м. Києва. Джерела, що зберігаються у
фондах № 6, 16, 42 представлені: кримінальними справами реабілітованих громадян,
оперативними  зведеннями  і  донесеннями  про  хід  хлібозаготівельних  і  посівних
компаній, спротив українців, оперативно-статистичною звітністю про засуджених до
розстрілу громадян.

Статистичні  джерела  представлені  статистичними  матеріалами,  які
репрезентують  демографічні  показники.  Це  результати  всеросійського
сільськогосподарського перепису 1917 р.1, матеріали перепису населення за 1926 р.2,
статистичні  відомості  про природній рух населення на окупованих більшовиками
територіях3,  відомості  про  стан  народного  господарства4,  відомості  про  середню
тривалість життя5 та ін.

Періодична  преса,  актуалізована  у  роботі,  представлена,  насамперед,
районними газетами Київської, Харківської, Чернігівської областей в кордонах 1932–
1933 років.

Окрему групу джерел склали свідчення очевидців, котрі пережили Голодомор
1932–1933  рр.,  зібрані  та  впорядковані  іншими  дослідниками  (Л. Коваленко  та
В. Маняком6, В. Мацьком7, В. Ноллом8 та ін.).

Опубліковані  джерела  представлені  збірниками  документів,  документи  яких
відображають передумови, причини, розгортання і наслідки Голодомору-геноциду в
Україні.  Особливе  значення  мають  видання,  де  друкувалися  раніше  невідомі
документи: «Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів»9,
«Командири великого голоду:  Поїздки В.  Молотова і  Л. Кагановича в Україну та
Північний  Кавказ.  1932–1933  рр.»10,  «Голодомор  1932–1933  років  в  Україні:
документи  і  матеріали»11,  «Розсекречена  пам’ять:  Голодомор  1932–1933  років  в

1 Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. по 57 губерниям и областям
России: Труды ЦСУ. Москва, 1923. Т. 2. Вып. 2.
2 Всесоюзний перепис людности 1926 року.  Том XI:  Українська Соціялістична Радянська Республіка.  Підсумки по
Республіці. Полісся: Національність, Рідна Мова, Вік, Письменність. Москва, 1929. 210 с.
3 Природний  рух  населення  України  в  1924  році  з  оглядом  природного  руху  населення  перед  світовою  війною.
Статистика України.  Серія І: Демографія. Т. ІV. Вип. 3. (№ 160). Харків, 1927. – LХХІІІ с. з додатками 1–33. c.
XXXII; Хоменко А. Населення України 1897 1927 рр. /  Заг.  ред. М. Авдієнко. Центральне статистичне управління‒
УСРР. Харків, 1927. 79 с.; Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного руху населення перед
світовою війною. Статистика України. Серія І: Демографія. Т. ІV. Вип. 3. Х., 1927.
4  Воблий К.Г. Економична географія України. 3-є вид., переробл. Київ: Горно, 1927. 238 с.
5 Корчак-Чепурківський Ю.О. Таблиці доживання та сподіваного життя людності УСРР 1925-1926. Харків, 1929. 250 с.
6 Коваленко Л., Маняк В. Голод 33. Народна книга-меморіал . Київ : Радянський письменник, 1991. 583 с.
7 Мацько В. Голод на Поділлі: Книга свідчень. Кам’янець-Подільський, 1993. 98 с.
8 Нолл В. Трансформація громадянського  суспільства:  Усна історія української  селянської  культури 1920-30 років.
Київ: Родовід, 1999. 560 с.
9 Голод 1932-1933 роківна Україні: очима істориків, мовою документів/ Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг.  Київ: Політвидав
України, 1990. 605 с.
10 Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та Північний Кавказ. 1932–1933 рр. / за
ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. Київ: Генеза, 2001. 399 с.
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Україні в документах ГПУ–НКВД»1, «Голод 1932–1933 рр. в Україні: злочин влади –
трагедія народу: документи і матеріали»2.

Отже, дослідницьку базу дисертаційної роботи визначає поєднання різних за
походженням  джерел,  специфікою  відображення  дійсності  та  інформативністю.
Використання означених матеріалів потребує критичного підходу до їх вивчення у
сукупності.

У  підрозділі  1.3  «Теоретико-методологічні  засади  роботи» проаналізовано
різні  методологічні  підходи,  що  їх  використовують  сучасні  вчені  у  своїх
дослідженнях функціонування радянської влади, подано авторську оцінку підходів
до  вивчення  Голодомору-геноциду  українців.  Методологія  історичних  досліджень
має  важливе  значення  не  лише  для  встановлення  фактів  минулого,  а  й  для
критичного аналізу джерел, їх інтерпретації,  формування дослідницьких гіпотез із
подальшим належним їх обґрунтуванням. Слід констатувати, що не всі дослідники
звертаються  до  питань  методології,  пов’язаних  із  вивченням  геноциду  українців,
обмежуючись  аналізом  загальних  і  спеціальних  методів  наукових  досліджень  у
межах статей, кваліфікаційних робіт чи монографій.

Дослідження  злочину  геноциду  українців  потребує  перегляду  традиційного
позитивістського підходу. Застосування системного аналізу подій і явищ, актуалізації
міждисциплінарної  співпраці,  переорієнтації  з  інституційної  макроісторії  на  її
мікрорівень.

Історичні  події  доцільно  розглядати  крізь  призму  діяльності  «звичайних
людей» (метод антропологічно орієнтованої  історії  –  історична антропологія),  що
дасть  змогу  виявити  ідеологічні  та  ментальні  настанови  апарату  ЦК  ВКП(б)  на
локальному рівні,  на характері  й  типології  дій активістів  і  виконавців  злочинних
наказів.  Це  виведе  дослідження  геноциду  українців  на  новий  рівень.  На  основі
реконструкції  взаємозв’язків  між  соціальними  структурами  і  практикою  суб’єкта
розкривається  шлях  або  контекст,  відповідно  до  якого  «учасники  історичного
процесу  ставали  –  або  могли  стати  –  і  об’єктами  історії,  і  в  той  же  час  її
суб’єктами»3.

Антропологічний аспект дає змогу реконструювати внутрішній світ та спосіб
дій людини, котра вчиняє геноцидні дії, зрозуміти, які деформації відбувалися в її
мисленні та поведінці під впливом радянських ідеологічних міфологем, яким чином
вона  перетворилася  на  мародера  та  вбивцю,  встановлюючи  зворотний  зв’язок,  а
саме, розкривши її роль у регіональному та національному історичному процесі та
функціонуванні  тих  партійних  структур,  які  б  не  існували  без  людей  подібної
категорії. 

Важливим  є  і  такий  методологічний  вектор  антропологічно  орієнтованого
історичного дослідження інституту уповноважених, як відтворення нової соціальної
історії  Голодомору  1932–1933  рр.,  центром  уваги  якої  має  опинитися  людина  як
11 Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд Р. Я. Пиріг; НАН України, Інститут історії
України. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 1128 с.
1 Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД . Київ : Вид. дім “Києво-
Могилянська академія”, 2008. 604 с.
2 Голод 1932–1933 рр. в Україні: злочин влади – трагедія народу: документи і матеріали / Держ. ком. архівів України,
Центр держ. архів громад. обєднань України; кол. упоряд. : В. С. Лозицький (кер.) [та ін.] Київ : Генеза, 2008. 504 с.
3 Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии.  Социальная история:
Ежегодник. 1998/99. Москва, 1999. С.77-100. С. 83.
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елементарна клітинка живого суспільного організму. У теоретичному аспекті нова
соціальна історія геноциду української нації  має спиратися на принципи сучасної
філософської герменевтики, лінгвістики, теорії мови та дискурсу, тобто підходи, які
забезпечують  методологічний  синтез  і  реалізацію  завдань  міждисциплінарного
дослідження.  Велика  роль  тут  відводиться  також  мікроаналізу  та  історичному
синтезу на соціальному мікрорівні.

При написанні роботи також було використано категоріальний апарат (наукові
дефініції)  та  методи  досліджень  історії  повсякденності.  На  наше  глибоке
переконання,  реконструкція  повсякдення  певного  історичного  періоду  неможлива
без  достатньої  джерельної  бази.  На  основі  архівних  справ  було  виокремлено:
(а) індивідуальні реакції на політичні події, (б) емоційні реакції в політико-подієвих
та етнічних контекстах, (в) специфіку поведінки «уповноважених».

Окреме  місце  в  сучасній  методології  займає  проблема  можливості
використання  синергетичного  підходу  в  історичній  науці.  Теорію  самоорганізації
було  використано  як  доповнення  до викладених вище підходів  розуміння  історії,
оскільки  вона  передбачає  багатоваріантність,  альтернативність  вибору  шляхів
еволюції. Варто  зауважити,  що  з  погляду  синергетики  «успіхи  індустріалізації»
можна  розглядати  не  як  прогрес,  а  як  певний  самообман,  а  колективізацію,
розкуркулення, хлібозаготівлі – як катастрофу всього попереднього шляху розвитку.
Апогеєм цієї катастрофи став Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. української нації,
що має міжпоколінні наслідки.

Особливу  роль  у  дослідженні  історичних  процесів  відіграє  психологічний
метод  дослідження,  оскільки  саме  він  дає  змогу  краще  зрозуміти  взаємодію  та
протистояння соціальних груп. У рамках дослідницької гіпотези було висунуто та
проаналізовано  тезу,  що  під  час  формування  складу  буксирних  бригад  партійні
очільники робили ставку на «неосвічених», асоціальних, схильних до насильства,
агресії  громадян,  котрі,  проводячи  планове  вилучення  та  «децентралізовані»
заготівлі в селах, часто застосовували тортури, а подекуди вчиняли вбивства шляхом
самосуду.

Пропонується розширити перелік референтних груп, які були однією з основ
формування соціальних установок, норм поведінки та ціннісних орієнтацій того часу
(комуністи,  комсомольці,  піонери),  додавши  до  них  і  «буксирників»  –  членів
буксирних  бригад,  які  складалися  переважно  з  міського  пролетаріату  та  були
активними виконавцями / співучасниками геноциду українців. 

Варто підкреслити,  що добір  використаних у роботі  дослідницьких методів
був  зумовлений  поставленою  метою  та  конкретними  завданнями.  Основою
використаного  в  дисертації  методичного  набору  став  комплексний  підхід  до
предмета дослідження. У роботі застосовано загальнонаукові та спеціальні методи
історичного пізнання. Широко застосовувався універсальний інструментарій  будь-
якого  наукового  дослідження  (аналіз  і  синтез,  індукція  і  дедукція,  визначення  та
класифікація,  аналогія  та  ін.),  а  також  системний,  компаративний,  порівняльно-
статистичний,  екстраполяційний,  нормативно-ціннісний,  інституціональний,
соціологічний, комунікативний методи та метод моделювання. 

Отже,  у  дослідженні  було  використано  три  базові  методологічні  підходи
(соціокультурний,  антропосоціокультурний,  синергетичний),  котрі  дали  змогу
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комплексно дослідити створення, функціонування та наслідки діяльності інституту
уповноважених.  Синтез  використаних  методологічних  підходів  та  дослідницьких
методів  надав  можливість  при  вивченні  інституту  уповноважених  у  роки
Голодомору-геноциду здійснити диференціацію ідеологічних і соціокультурних умов
їх формування й функціонування (нової референтної групи) та водночас простежити
вплив  цієї  групи  на  процеси  руйнації  звичаєвих  соціальних  практик  під  час
ідеологічного «штурму» комуністичного тоталітарного режиму.

З  урахуванням  задекларованих  методологічних  підходів  запропоновано
вдосконалене  змістове  наповнення  базових  категорій  дослідження,  зокрема  таких
понять як тоталітаризм, тоталітарні інституції, геноцид, соціокультурна деформація,
індоктринація, окупація, анексія.

Розділ 2  «Україна  на  початку  1920-х  років:  трансформації  та  деформації
соціальної структури» складається із двох підрозділів, у яких висвітлюються зміни
(трансформації  та  деформації),  що відбулися  в  соціальній  структурі  українського
соціуму у 1920-х рр., умови та підстави запровадження інституту уповноважених.

У  підрозділі  2.1  «Український  соціум  1920-х  рр.»  зазначено,  що  українці  є
давньою нацією, яка має тисячолітні історію, традиції, культуру, самоврядні інститути.
Протягом історичного розвитку в житті українців активно функціонували такі інститути:
економічні (форми власності, обмін продуктів), політичні (віча, ради старшин, громади,
сходи тощо), релігійні (обряди, релігія), шлюбу та сім’ї та інші, які обумовлювали норми
поведінки  людей,  узгоджували  їх  прагнення,  допомагали  розв’язувати  конфлікти,
забезпечували  стан  рівноваги.  Процес  інституалізації  (формування  соціальних
інститутів) складний та довготривалий, однак більшовики знехтували законами еволюції
та  здеформували  переконання,  поняття  і  змісти,  що  призвело  до  знищення  вже
сформованих соціальних інститутів. 

У  1920-ті рр.  Україна  зазнала  демографічних  втрат  внаслідок  війни,
більшовицького  терору,  депортацій,  масового  штучного  голоду  1921–1923 рр.
Демографічні  зміни  проявилися  у  спотворенні  статевовікової  структури  населення,
деформації репродуктивної поведінки (унаслідок поширення практики абортів) та зміні
ролі  жінки  в  суспільному  виробництві,  формуванні  нової  соціальної  групи
(колгоспників). 

Для дослідження соціодемографічних процесів у 1920-х рр. використано дані
переписів населення 1897, 1920, 1923, 1926 рр., інші архівні документи, що містять
статистику населення1. Проте, оскільки переписи мали певні недоліки (при переписі
1920  р.  не  були  охоплені  Волинська  та  Подільська  губернії;  а  міський  перепис
1923 р.  був  проведений  методом  опитування  окремих  категорій  населення)  і  в
окремих випадках реєстрація фактів народження чи смерті не здійснювалася взагалі,
ми не маємо повної інформації про демографічні показники населення.

Україна  на  зламі  ХІХ  і  ХХ  століть  мала  одні  з  найвищих  показників
природного приросту серед країн Європи2. Однак згодом унаслідок низки політико-
військових  та  соціально-економічних  причин  відбулося  стрімке  зниження  рівня

1 Медков  В.  М.  Основы демографии:  Учебное пособие.  Серия  «Учебники и учебные  пособия».   Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2003. 448 с. С. 62.
2 Природний  рух  населення  України  в  1924  році  з  оглядом  природного  руху  населення  перед  світовою  війною.
Статистика України. Серія І: Демографія. Т. ІV. Вип. 3. (№ 160). Харків, 1927.  LХХІІІ с. з додатками 1–33. c. XXXII
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народжуваності  в  1914–1923  рр.  та  збільшилася  смертність,  особливо  чоловічого
населення. Показники плідності в Україні з другої половини 1920-х рр. до 1932 р.
суттєво  зменшувалися  внаслідок  демографічної  політики  регулювання
народжуваності  (масового  поширення  абортів),  а  з  1929  р.  –  активної  фази
примусової колективізації селянських господарств. 

У  1920-х  рр.  відбувалося  постійне  зниження  природного  приросту  та
зростання чисельності жителів міських поселень. Найбільший спад народжуваності
спостерігався у 1927 – 1933 рр. Простежується залежність рівня народжуваності від
чисельності  населення  міста:  чим вищою була  чисельність  населення  міста,  тим
нижчим у ньому був рівень народжуваності. У найбільших чотирьох містах (Київ,
Харків,  Дніпропетровськ,  Одеса)  показники  народжуваності  були  найнижчими  в
УСРР. Сільська місцевість мала значно більший демографічний потенціал, ніж міста,
проте  чисельність  населення  міст  зростала  швидшими  темпами,  інколи  навіть  у
кілька  разів.  Цьому  сприяв  міграційний  (механічний)  приріст  із  сіл,  який  удвічі
перевищував природний приріст власне міського населення. На початку 1930-х рр.
народжуваність почала зменшуватися і в селах. 

Певні відмінності в процесах природного руху населення простежуються й за
економічними районами (смугами) УСРР, що виділялися тодішніми статистиками та
економістами1. На кінець 1929 р. більше половини населення УСРР проживало на
Правобережжі  (30%)  та  Лівобережжі  (24%),  найменша  кількість  проживала  в
Дніпрянському  (9%)  та  Гірничому  (8%)  районах.  У  Степу  проживало  19%
населення, а на Поліссі – 10%2. При цьому в 1924– 1927 рр. найвища народжуваність
була у Степу, Гірничому та Дніпрянському районі – 42,3–  47,0%. Але вже в 1928–
1929 рр. цей показник зменшився в усіх районах, у Степу він став найнижчим –
усього 34,2%.

Рівень  смертності  до  1928  р.  коливався  в  незначних  межах,  поступово
зменшуючи своє значення. Однак у 1929 р. він різко зріс, особливо на Лівобережжі
(до 18,2%) та Поліссі (до 19,0%). Найнижчою смертність була в Дніпрянському та
Гірничому районах.

Суттєво  змінила  перебіг  демографічних  процесів  запроваджена  з  1929  р.
примусова  колективізація.  Насильницькі  дії  комуністичного  режиму  зумовили  як
прямі демографічні втрати («розкуркулення» та депортації, масові арешти, вбивства,
розстріли), так і непрямі (зниження народжуваності внаслідок скорочення населення
репродуктивного віку). Дані про смертність у 1930-і рр. сучасними дослідниками
оцінюються  як  неповні  та  недостовірні,  оскільки  на  початку  1933  р.  існувала
заборона реєстрації смертності  і це суттєво ускладнює вивчення природного руху
населення в період вчинення злочину геноциду3. 

Отже,  демографічні  зміни  були  зумовлені:  (а)  державною  політикою
регламентації народжуваності  (дозволу абортів), що мала економічний складник –
1 Воблий К.Г. Економична географія України. 3-є вид., переробл. Київ: Горно. 1927. 238 с.
2 Природний рух людности України в 1924–1929 рр. Статистика України. Серія 1. Демографія. Т. 4. Вип.10. №213.
Харків. 1932.
3 Боряк Г.В. «Архівоцид» в Україні 1934–1960-х рр. як наслідок Голодомору. Голод в Україні у першій половині ХХ 
століття: причини та наслідки (1921– 1923, 1932–1933, 1946–1947) : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 20–21 
лист. 2013 р.). Київ, 2013. С. 13-18;  Марочко В. І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний 
дискурс.  Український історичний журнал. 2017.  № 5. С.112-132.
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залучення  жінок  до  відбудови  народного  господарства;  (б)  процесом  штучної
урбанізації  –  за  рахунок  механічного  переселення  українців  із  сіл  у  міста;
(в) негативними  соціально-політичними  процесами:  поверненням  до  розкладкової
політики  хлібозаготівель,  насильницькою  колективізацією,  «розкуркуленням»,
депортацією, масовими арештами та розстрілами. 

У  підрозділі  2.2  «Політико-інституційні  засади  появи  в  УСРР  інституту
уповноважених» розглянуто  політичні  передумови  запровадження  та
функціонування інституту уповноважених в УСРР.

Проведення  українськими  більшовиками  неправочинного  Всеукраїнського
з’їзду рад,  оголошення на ньому України радянською республікою, федеративною
частиною  радянської  Росії  та  створення  маріонеткового  більшовицького  уряду  –
Народний  секретаріат  дало  більшовицькій  Росії  змогу  розпочати  війну  проти
Української  Народної  Республіки.  Член  ленінського  Раднаркому  –  комісар  із
боротьби  з  контрреволюцією  на  півдні  Росії  В.  Антонов-Овсієнко,  який  7  січня
1918 р. (25 грудня 1917р.) віддав наказ про наступ російських військ проти УНР з
метою  підтримки  «братньої  республіки»,  фактично  став  першим  уповноваженим
російського уряду в Україні.

Активність українського більшовицького уряду – проголошення самостійності
радянської  України  (ІІ  Всеукраїнський  з’їзд  рад  у  Катеринославі,  17–19  березня
1918 р.)  та  створення  самостійної  Комуністичної  партії  (більшовиків)  України
(Таганрозька  нарада  більшовицьких  організацій  України,  квітень  1918  р.)  –
викликала невдоволення центру, оскільки такі дії взагалі не відповідали установкам
ЦК РКП(б) щодо принципів партійного будівництва в національних районах. 

Аби  в  майбутньому  запобігти  будь-яким  неузгодженим  діям  з  боку
новоутвореної партії, В. Ленін одразу розпочав підготовку до перетворення КП(б)У
на абсолютно контрольовану партію. Її керівний орган отримав назву ЦК КП(б)У, а
секретарем партії, яка до кінця 1918 р. нараховувала 4364 членів, із котрих лише 130
були  українцями,  було  призначено  Г. П’ятакова,  прибічника  безпосереднього
входження  України  до  складу  більшовицької  Росії.  Він  же  очолив  створений  28
листопада  1918  р.  в  Курську  за  рішенням  ЦК  РКП(б)  Тимчасовий  робітничо-
селянський  уряд  України.  Його  наступником  став  ставленик  лідера  російських
більшовиків і  голови Раднаркому РСФРР В.  Леніна  –  Х.  Раковський,  якому було
доручено домовитися із ЦК КП(б)У заходи внутрішньої консолідації1. 

3  грудня  1918  р.  декретом  Тимчасового  робітничо-селянського  уряду  було
створено  Всеукраїнську  надзвичайну  комісію  з  боротьбі  із  контрреволюцією,
спекуляцією, саботажем та посадовими злочинами (ВУЧК/ВУНК), що була філією
ВЧК.  Її  першим  керівником  призначено  професійного  революціонера  І. Шварца
(парт. псевдо Семен)2.  Згодом його було призначено уповноваженим Ради праці й
оборони Росії в Одесі та Миколаєві, а після третього вторгнення Червоної армії та
окупації  Росією України він  був  залучений у  ролі  уповноваженого  Центрального
правління  кам’яновугільної  промисловості  Донбасу  по  Юзівському
кам’яновугільному району (березень – листопад 1920 р.).

1 Известия ЦК КПСС. 1989. № 6.
2 Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918 – 1922) / Л.Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис. Харків, 1990.
С. 37.
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Уведення  продрозкладки  різко  загострило  ситуацію  в  республіці.
Пограбування  українського  селянства  призвело  до  активізації  виступів  і
невдоволення в армії. Ставлення до цього всього кремлівського керівництва яскраво
демонструють слова Х. Раковського: «Проти куркулів є лише один спосіб – на білий
терор відповісти червоним терором»1.

У Москві не довіряли здатності українських більшовиків утримати ситуацію,
тому  контроль  за  ситуацією  в  Україні  покладався  на  систему  уповноважених.
Зокрема, таким можна вважати Д. Гопнера2, який був уповноваженим РСФРР при
маріонетковому уряді України. 16 серпня 1919 р. політбюро ЦК РКП(б) призначило
Я. Петерса уповноваженим ВЧК при уряді УСРР, який мав «провести через ЦВК
України об’єднання ВУЧК з ВЧК»3. 

Побоюючись  наступу  денікінців,  політбюро  ЦК КП(б)У 25  серпня  1919  р.
прийняло рішення про необхідність евакуації всіх урядових установ УСРР із Києва
до  Гомеля4.  Рішення  ЦК  РКП(б)  від  21  вересня  1919  р.  – зберегти  формальне
існування уряду й ЦК КП(б)У з ліквідацією всього апарату. Представляти ЦК мали
Х. Раковський,  Г.  Петровський та  А.  Йоффе,  а  уряд – одноосібно  Х.  Раковський,
якому дозволялося зберегти невеликий секретаріат з українських справ5. 

Продовжувало існувати Зафронтове бюро – орган, створений політбюро ЦК
КП(б)У  10  липня  1919  р.  у  зв’язку  з  відступом  Червоної  армії  під  ударами
денікінських військ. Очолював його секретар ЦК КП(б)У С. Косіор, а серед його
працівників були В. Затонський, А. Бубнов, Ю. Коцюбинський, Ф. Кон, Т. Харечко та
ін.  У серпні 1919 р. був затверджений інститут особливо уповноважених при ЦК
КП(б)У в Червоній армії (так звана агентура), які безпосередньо підпорядковувалися
Зафронтбюро6. 

Шляхи розв’язання «українського питання» були предметом розгляду вищого
керівництва РКП(б) упродовж листопада 1919 р. Позиція В. Леніна в цьому питанні
зводилася  до  того,  щоб  поглинути  республіку  шляхом  її  «злиття»  з  РСФРР,
ігноруючи  право  українського  народу  на  самовизначення7.  На  ІІІ  Всеросійській
конференції  була  схвалена  резолюція  «Про  радянську  владу  на  Україні»,  яка
передбачала, що «до скликання українського з’їзду рад Україна і Росія федеруються
на ґрунті резолюції ВЦВК і постанови Політбюро від 1.VI.–19 р. і  що одночасно
партійним шляхом ведеться обережна підготовка планів злиття України і Росії»8. Це
унеможливлювало  будь-яку  самостійність  УСРР;  збережені  назви  посад  «нарком
УСРР»  нічого  не  значили,  відповідні  наркоми  вважалися  лише  уповноваженими
наркомів  Росії9.  Також  Конференція  затвердила  зміни  до  статуту  РКП(б),  які

1 Вісті. 1919, 15 липня.
2 Экономические  отношения  советской  России  с  будущими  союзными  республиками.  1917–1922.  Документы  и
материалы. Москва, 1996. С. 65.
3 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 21, арк. 1.
4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 1, арк. 93–94.
5 Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 163.
6 Прилуцький В.І. Зафронтове бюро ЦК КП(б) України. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій
(голова)  та  ін.  НАН  України.  Інститут  історії  України.  Київ:  Наукова  думка,  2005.  672  с.:  іл.  URL:
http://www.history.org.ua/?termin=Zafrontove_bjuro_CK_KP(b)U
7 Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 г. Москва, 1934. С. 99.
8 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. Москва, 1999. С.307.
9 Кульчицький С. Національна  політика  більшовиків  в  Україні  під  час  створення  комуністичного  ладу.  URL:
history.org.ua  › JournALL ›pro › 1.pdf:chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A
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закріпили  підлеглий  статус  КП(б)У  (на  праві  обласної  організації  партії,  із
цілковитою  підпорядкованістю  ЦК  РКП(б)1,  а  відтак  КП(б)У  втратила  право
скликати  з’їзди,  тому  замість  наступного,  IV,  з’їзду  в  Харкові  відбулася  IV
конференція, на якій представником ЦК РК(б) був Й. Сталін, котрий у 1920 р., як і Г.
Зінов’єв, був відповідальним за Україну. 

У лютому 1920 р. було створено Наркомпрод  УСРР, очільником якого було
призначено М. Владимирова, а заступником комісара став М. Калманович. Уже 26
лютого  РНК  УСРР  ухвалила  постанову  «Про  хлібну  розкладку»,  згідно  з  якою
Україна мала дати понад 160 млн пудів зернохліба. У квітні 1920 р. було створено
Колегію  Наркомпроду,  до  складу  якої,  окрім  зазначених,  увійшли:  А.  Дудник,
І. Василевич, А. Генкін та І. Кудря2. Усі вони мали досвід продподаткової роботи у
внутрішніх  регіонах  РСФРР,  зокрема  Поволжі,  яке  продрозкладками  довели  до
голоду в 1919–1920 рр. Вони експортували вій досвід в Україну.

У травні 1920 р. почали застосовувати так звані «продтижні», метою яких було
посилення  хлібозаготівлі.  Для  керівництва  «продтижнями»  створили  комісію  під
головуванням  Х.  Раковського,  до  складу  якої  ввійшли представники  ЦК партії  й
ЦВК,  Реввійськради,  Південзапфронту,  Української  ради  Трудової  армії,
Наркомпроду, Промбюро, Комісаріату внутрішніх справ, Української Надзвичайної
комісії та Комісаріату шляхів сполучення. Такий її склад давав можливість створити
замкнений цикл – від пограбування населення до вивезення награбованого. Тиждень
належало використати і для організації комітетів незаможних селян. 

У травні 1921 р. до Росії було відправлено понад 500 тис. пудів хліба. 8 липня
1921 р. В. Ленін у телеграмі до ЦК КП(б)У вимагав щоденно відправляти в Росію не
менше  74  вагонів  хліба.  Завдання  було  поширене  навіть  на  українські  південні
губернії,  що  постраждали  від  посухи.  Вилучення  продовольства  відбувалося  за
участю  наркомпродівських  загонів  та  регулярної  армії.  Також  було  мобілізовано
робітників,  членів  партії  та  профспілок,  проведено  активну  агіткампанію3.
Більшовицькі продзагони продовжували вилучати посівний матеріал у районах, що
не виконали продрозкладки4.

Не  дуже  розраховуючи  на  сумлінність  різних  працівників  з  України  у
вилученні хліба в українських селян, з Росії шляхом мобілізації наркомпроду РСФРР
та ВЦРПС уповноважених для збору продподатку було надіслано 30 тис. осіб5. 

За  кілька  місяців  грабунків  по  селах  майже  не  залишилося  продовольства.
Голодували не лише селяни, а й мешканці українських міст. Для кращого розуміння
подій  того  часу  особливий  інтерес  становить  доповідна  записка  уповноваженого
П. Бляхіна,  відрядженого  в  Україну  на  керівну  роботу,  яка  не  лише характеризує
соціоекономічне  становище,  а  й  надає  типові  психологічні  характеристики
тогочасних уповноважених6.

Отже,  діяльність  надзвичайних  продовольчих  загонів,  застосування  режиму

%2F%2Fhistory.org.ua%2FJournALL%2Fpro%2F13%2F1.pdf&clen=553179&chunk=true
1   Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 г. Москва, 1934. С. 190.
2 Аппарат за три года. Продовольственная газета. 1923, 17 февраля. № 8. С. 5.
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 427, арк. 15.
4 Незаможные в продотряды. УКРОСТА. Старобельское РО. 1921, 26 февраля. №23.
5 Мовчан  О.Н.  Трудящиеся  УССР  в  борьбе  с  продовольственным  кризисом  при  переходе  к  непу.  Київ:  Наукова
думка,1988. С.25.
6 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 136, арк. 25– 28 зв.
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заручників,  заслонів  довкола  сіл,  армійських  підрозділів,  карально-репресивних
заходів ревтрибуналів, придушення опору селян є безперечними доказами свідомої
колонізаторської політики. 

Також слід зауважити, що навесні 1922 р. більшовики намагалася приховати
діяльність заготівельних органів в Україні. Про це свідчить той факт, що ЦК КП(б)У
28  березня  1922  р.  розіслав  циркуляр,  відповідно  до  якого  пресі  заборонялося
публікувати інформацію про застосування репресивних заходів під час вилучення
«натурподатків»,  а  також  дуже  суворо  унормовувалося  переміщення  активу,
залученого до продроботи в межах південних українських губерній і повітів1. 

Розділ 3  «Функціонування  інституту  уповноважених  та  виконавців  в
УСРР у 1932 р.» складається із двох підрозділів та розкриває специфіку діяльності
уповноважених у хлібозаготівельній кампанії 1932 р.

У підрозділі 3.1 «Роль та місце уповноважених у хлібозаготівельній кампанії
першої  половини  1932  р.»  на  підставі  аналізу  партійних документів  і  матеріалів,
створених  ЦК  ВКП(б)  –  ЦК  КП(б)У  (постанови,  протоколи,  директивні  листи,
доповідні  записки,  телеграми  тощо),  які  визначали  загальні  рішення,  заходи  та
завдання  інституту  уповноважених  на  початку  1932  р.,  доведено,  що  діяльність
уповноважених  спрямовувалася  на  насильницьке  вилучення  продовольства  та
розорення українських селянських господарств.

1932  р.  розпочався  з  мобілізації  у  селах  рядових  комуністів,  членів  бюро,
посилення контролю та збільшення терміну перебування (з 5 до 15 днів) обласних і
районних керівників  у  селах,  оскільки «становище з  хлібозаготівлями на  Україні
залишається надзвичайно тривожним»2.

 Аналіз документів засвідчує низку характерних ознак: серед уповноважених
переважали  загалом  чоловіки3;  складалися  окремі  списки  уповноважених  на
«посівкампанію» та «масову колективізацію»4; відрядження уповноважених в округи
відбувалося  лише  з  дозволу  організаційно-розподільчого  відділу  ЦК  ВКП(б)  –
КП(б)У;  прибулі  на  місце  роботи  уповноважені  мали  надати  характеристику,  що
містила типовий портрет ідеологічно витриманого партійно-радянського працівника;
усім відрядженим уповноваженим обов’язково видавалися грошові кошти (50 руб.
«підйомних»), а згодом вони отримували продовольчий пайок та необхідні товари
широкого  вжитку  через  розподільник;  за  відрядженими  уповноваженими  пильно
стежили,  вони  не  мали  права  самовільно  відлучатися  з  колгоспу,  у  якому  мали
організовувати виконання плану хлібозаготівлі. 

Ставлення  місцевого  населення  до  уповноважених  було  негативним.  З
особливим острахом вони ставилися до «прийшлих» уповноважених і керівників з-
за меж УСРР. Селяни розуміли, що ці особи не пов’язані з місцевим населенням і
будуть  діяти лише згідно з  партійними вказівками московського або харківського
комуністичного керівництва.  Нерідко  траплялися випадки прояву «негостинності»
селян  стосовно  уповноважених (побиття  приїжджих мобілізованих  партійців  у  с.

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 990, арк. 113.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 235 Арк. 4–5.
3 Держархів Хмельницької обл., ф. П. 3, оп. 1, спр. 319, арк. 2–15; 35-36.
4 Держархів Хмельницької обл., ф. П. 3, оп. 1, спр. 321, арк. 29.
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Шпиченці,  поранення  ножем  активного  виконавця  в  с.  Аркадіївці  тощо),  тому
«прибулі» боялися фізичних розправ із боку селян.

Досить  часто  для  тиску  на  українців-власників  («куркульсько-заможну
верхівку») залучалися представники органів суду і  прокуратури1.  А в районах, де
райкомівські  уповноважені  демонстрували  небажання  конфіскувати  в  українців
збіжжя,  використовували  такі  «соціалістичні  методи»  хлібозаготівлі  як  буксирні
бригади,  соцзмагання  та  ударництво2.  В  окремих  районах  застосовувалися
«проведення  штурмових  днів»,  «збільшення  тиску  на  одноосібний  сектор»  та
показові  покарання;  особливим  методом  було  відзначення  дня  Червоної  армії
«червоними валками» пшениці, під час якого уповноважені райкому партії завдавали
«рішучого  удару  по  куркулях  та  опортуністах  і  добивалися  повного  виконання
плану»3. 

Загалом  на  уповноважених  покладалося  виконання  декількох  функцій
одночасно:  (а)  виконання  планових  показників  за  всіма  видами  заготівлі
(хлібозаготівлі, м’ясозаготівлі, заготівлі молока і птиці тощо); (б) мобілізація коштів
селян на індустріалізацію; (в) відстежування політичних настроїв населення району
та негайне інформування про факти антирадянських проявів. 

Уповноваженим  задля  сприяння  виконанню  ними  своїх  функцій
підпорядковувалися  сільська  адміністрація,  сільські  активісти  через  партійні  та
комсомольські  осередки,  тому  центральним  завданням  уповноваженого  було
організувати всіх цих людей і переконати або зацікавити їх у виконанні поставлених
завдань. 

Уповноважені  та  частина  активістів  із  числа  безпосередніх  виконавців
хлібозаготівлі  забезпечувалися  продовольством  за  рахунок  тих,  кого  грабували,  а
також  отримували  право  на  придбання  в  закритому  розподільнику  промислових
дефіцитних товарів4. При вдалому виконанні своїх функцій уповноважений не лише
отримував  статус  вірного  партійця,  спроможного  виконати  «завдання  партії».
Водночас  невиконання  будь-яких  планів  маркувалося  як  «прояв  опортунізму»
уповноваженого,  слабкість  його  політичної  свідомості  та  організаційна
неспроможність.  Його  могли  понизити  в  партійно-радянських  посадах,  що
призводило  до  зниження  статусу,  позбавлення  певного  рівня  матеріальних  благ,
небезпеки опинитися на маргінесі радянського суспільства. 

Окремим  методом  реалізації  політично-господарських  кампаній  було
створення  тимчасових  координаційних  органів,  які  виконували  каральні  функції,
оскільки  до  них  входили  особи,  наділені  правом  накладення  партійного  і
юридичного покарання5. 

У лютому 1932 р. на державному рівні починають оперувати маркером «тверді
люди»,  до  яких  належали ті,  які  були  безумовно віддані  комуністичній  партії  та
безсумнівно виконували всі без винятку вказівки вищого партійного керівництва. Ця
категорія  осіб  не  знала   почуття  жалю.  Усвідомлюючи,  що  їхня  діяльність
спричинить смерть, вони були впевнені у правильності своїх дій, адже діяли на благо
1 Держархів Хмельницької обл., ф. П. 323, оп. 1, спр. 48, арк.10-11.
2 Держархів Харківської обл., ф. П-80, оп. 1, спр. 43 арк.1–3.
3 Держархів Харківської обл., ф. П-72, оп.1, спр.52, арк.16–23.
4 Держархів Харківської обл., ф. П-72, оп.1, спр.52, арк.16–23.
5 Держархів Харківської обл., ф. П-72, оп.1, спр.52, арк.16–23.
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«передового  пролетаріату».  Звичайно,  їхніми  діями  керували  також  корисливі
мотиви, оскільки вони сприяли  кар’єрному зростанню.

Уповноважені мали забезпечити формування насіннєвих фондів колгоспів та
одноосібного  сектору,  тому  на  початку  березня  1932  р.  у  села  відправили
комсомольські бригади.

Уповноважені  стежили  за  перемелюванням  збіжжя;  несли  особисту
відповідальність  за  контролювання  цього  процесу;  ретельно  пильнували,  щоб
перемелювали  лише  відходи,  бо  перемелювання  будь-якого  іншого  зерна  було
категорично заборонене1.

Невдовзі кількість різних уповноважених у сільській ланці управління стала
критичною, тому 14 квітня 1932 р. був ухвалений директивний лист політбюро ЦК
КП(б)У,  адресований  обкомам,  міськкомам  і  райкомам  партії,  обкому  АМСРР,  та
містив  вказівку  відкликати  з  районів  зайвих  уповноважених,  які  своїми  діями
(розпорядженнями)  лише  дезорганізують  хід  засівної  кампанії2.  І  дійсно  частину
уповноважених «прибрали» із сільського та районного рівня. Проте перебіг посівної
кампанії змусив знову направити відповідальних працівників ЦК КП(б)У в області. 

Отже, можна констатувати, що в першій половині 1932 р. проходила апробація
алгоритму  відбору,  встановлення  меж  компетенцій  уповноважених  різного  рівня,
їхньої  взаємодії  з  місцевими  партійно-радянськими  апаратами,  сільською  та
колгоспною адміністрацією. Виявлялися максимальні спроможності уповноважених
у їхньому впливі на селян, правління колгоспів,  районні організації. 

У  підрозділі  3.2  «Специфіка  функціонування  та  роль  інституту
уповноважених  в  УСРР у  другій  половині  1932 р.»  на підставі  аналізу  партійних
документів  і  матеріалів  ЦК  ВКП(б)  –  ЦК  КП(б)У,  розкрито  специфіку
функціонування та інституту уповноважених в УСРР у другій половині 1932 р.

Й. Сталін не довіряв ні  політбюро ЦК КП(б)У, ні  загалом республіканській
парторганізації і зневажливо ставився до керівників радянської України. У критичні
моменти  він  керував  республікою  через  довірених  осіб.  Зокрема,  це  відбулося  в
період 1932–1933 рр., коли стався Голодомор і загинули мільйони українців.

Республіканська номенклатура, щоб уникнути персональної відповідальності,
почала інформувати ЦК КП(б)У про нестачу продовольства3.  Чекісти зафіксували
масову втечу колгоспників, які полишали господарства і виїжджали за межі району в
пошуках роботи, що забезпечувала хоча б мінімальні потреби в харчуванні. Також із
сіл  і  містечок  почали  виїжджати  службовці  й  медичний  персонал,  який  був
позбавлений продовольчого пайка4.

Прохання про насіннєву позику дратували Й. Сталіна. Українські дослідники
зазначають про відверте небажання  Й. Сталіна допомагати голодуючим українцям у
проханні  додаткових   обсягів  насіннєвої  чи  продовольчої  «позики»5.  Звернення
голови РНК УСРР В. Чубаря від 10 червня по додаткову допомогу лише посилювали
роздратування Й. Сталіна, який категорично не визнавав, що руйнування сільського

1 Держархів Харківської обл., ф. Р-154, оп. 1, спр. 21, арк.29.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 236, арк. 40.
3 Держархів Вінницької обл., ф.П-136, оп.3, спр. 4, арк. 6–7.
4 Держархів Вінницької обл., ф.П-136, оп.3, спр. 8, арк.55, 106.
5 Васильєв  В.  Політичне керівництво УРСР і  СРСР:  динаміка  відносин центр–субцентр влади  (1917–1938).  Київ:
Інститут історії України НАН України, 2014.  С.233.
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господарства відбулося через розкуркулення й суцільну колективізацію, що призвело
до масштабної нестачі продовольства. Звинувачуючи обласних партійних керівників
у «зубожінні  та голоді»,  Й. Сталін  у листуванні  з  В.  Молотовим наголошував на
необхідності покласти особисту відповідальність за стан сільського господарства і
проведення хлібозаготівлі на секретарів республіканських організацій, крайкомів та
обкомів  партії.  Також  Й. Сталін  вдався  до  вже  перевірених  партійних
уповноважених,  які  отримали  надзвичайні  права.  Його  особистими  емісарами  в
УСРР були  В. Молотов, Л. Каганович, А. Мікоян. 

Вимоги  Й. Сталіна  щодо  виконання  плану  хлібозаготівлі  ставали  все
жорсткішими,  він вимагав їх  виконання за будь-яких умов1.  Основною причиною
приїзду В. Молотова й Л. Кагановича на III Всеукраїнську конференцію КП(б)У (6–9
липня  1932  р.)  було  прагнення  домогтися  ухвалення  республіканською
парторганізацією  хлібозаготівельного  плану  у  356  млн  пудів,  що  його  втсановив
Кремль.  Попри  твердження  керівників  республіки,  що  план  хлібозаготівлі
нереальний, Й. Сталіна вимагав його виконання. 

На конференції були присутні 252 делегати із числа керівників районних та
обласних партійних комітетів,  які,  маючи уявлення про реальну ситуацію в селах
УСРР, сподівалися, що московські очільники скорегують план. Однак їхні виступи
про  важкий  стан  сільського  господарства  й  голодування  українських  селян
викликали  негативну  реакцію  окремих  керівників  республіки  –  В. Молотова  і
Л. Кагановича.  Партійні  керівники  УСРР,  які  напередодні  намагалися  «вмовити»
сталінських  посланців  зменшити  хлібозаготівельний  план,  різко  засудили
«опортуністичні  виступи»  місцевих  партійців,  звинувативши  їх  у  недостатній
партійно-організаторській роботі. Висловлювання, а головне – цілком усвідомлені дії
В.  Молотова  й  Л.  Кагановича  у  вигляді  тиску  на  керівництво  республіки  щодо
виконання  плану  свідчать,  що  Кремль  був  готовий  до  застосування  репресивних
заходів стосовно українців, а самі вони мають повноважний мандат на використання
каральних заходів. 

З  огляду  на  вкрай  повільне  розгортання  в  Україні  вилучення  зернових
Л. Каганович і В. Молотов направили до ЦК КП(б)У та РНК УСРР телеграму (не
раніше  25  липня  1932  р.),  якою  вимагали  посилення  хлібозаготівлі,  а  також
заборонили  колгоспну  торгівлю  хлібом  до  «виконання  загальносоюзного  плану
хлібозаготівлі»2.  Це  призвело  до  того,  що  витрати  хліба  в  порядку  громадського
харчування колгоспників повинні були включатися в рахунок авансів за трудодні3.  

Варто  зауважити,  що  все  ж  таки  діяльність  уповноважених  критикувалася
окремими місцевими комуністами, які висловлювалися,  що такі дії  призведуть до
того,  що  «людям  знову  доведеться  падаль  їсти»4.  Однак  такі  випадки  були
поодинокими.  Серед  сільських  комуністів  панували  настрої  розгубленості,
пригніченості,  страху,  вони  бачили  реальну  ситуацію,  тому  намагалися
самоусуватися  від керівництва. 

Відповідно  до  директиви  політбюро  ЦК  КП(б)У  від  5  листопада  1932  р.
1 Письма И. В. Сталина В. М. Молотову, 1925–1936 гг.: сборник документов.  Москва: Россия молодая, 1995.  С. 242.
2 Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: документи і матеріали / Упор. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії Ук раїни.
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 270.
3 Держархів Запорізької обл., ф. 217, оп. 1, спр. 112, арк. 19; 22.
4 Держархів Кіровоградської обл, ф.П-4, оп. 1, спр. 128, арк. 15, 16.
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посилювалася участь органів юстиції у проведенні вилучень хліба1. В областях були
створені комісії у складі першого секретаря обкому, облКК, начальника облвідділу
ГПУ  УСРР  і  обласного  прокурора  для  застосування  судових  репресій.  Комісіям
належало раз у 2–3 дні розглядати кримінальні справи, що заслуговували найбільшої
уваги і мусили розглядатися прискореним порядком. 

У листопаді 1932 р. додатково мобілізували для хлібозаготівлі 600 робітників-
комуністів  із  найбільших  промислових  центрів  республіки.  В.  Молотов  був
упевнений, що зрусифіковані, політично благонадійні робітники не будуть зважати
на «скиглення»  українських селян  чи окремих партійно-радянських працівників  і
«братимуть»  хліб  у  необхідних  кількостях.  Це  був  цілком  безпрограшний
організаційний хід, адже владу мало хвилювала доля українських родин, вона була
впевнена у значних прихованих селянських запасах продовольства.

Особливим  видом  репресій,  який  перебував  під  особливим  контролем
комуністичного  режиму,  було  занесення  на  «чорну  дошку».  Спеціальні
уповноважені  всіх  рівнів  (від  району  до  центру)  звітували  конкретними
показниками:  чи  розпочато  репресії,  який  їхній  перебіг,  як  змінилися  кількісні
показники надходження хліба державі після застосування «чорної дошки»2. Список
репресій, наведений у постанові від 18 листопада 1932 р., не був сталим і стрімко
доповнювався.  Контролювали  виконання  репресивних  заходів  уповноважені,  які
долучалися  до  розпродажу  та  розкрадання  майна  українських  селянських
господарств. 

Активно застосовувалися й буксирні бригади, які створювалися за рішеннями
партійно-радянських  органів  зі  складу  сільського  активу  (комнезамівців,
комсомольців, членів сільрад і правлінь колгоспів). Бригадирами буксирних бригад
призначали  члена  президії  сільради,  голову  або  заступника  голови  колгоспу.  Для
контролю за буксирним бригадами створювалася «трійка» у складі голови сільради,
секретаря парторганізації та уповноваженого райкому КП(б)У. Діяльність буксирних
бригад  відрізнялася  ненавистю  до  людей,  цинізмом,  презирливим  ставленням,
жорстокістю тощо. 

У 1932 р.  був запроваджений паспортний режим,  який за  своєю суттю був
спрямований на обмеження вільного пересування українців з сільської місцевості.
Така заборона свідомо позбавляла приречених на голодну смерть людей можливості
придбати  продукти  харчування  за  межами  території,  де  комуністичний  режим
організував  голод.  До  жодного  іншого  адміністративного  регіону  СРСР  чи
республіки подібного рішення не було застосовано.

Отже,  «війна  за  хліб»  насправді  була  війною  проти  українців.  Діяльність
голови  РНК СРСР В.  Молотова,  який був  особистим уповноваженим Й. Сталіна,
свідчить  про  його  персональну  участь  у  плануванні  та  організації  Голодомору-
геноциду.  Він вимагав безумовного виконання плану хлібозаготівлі, накресленого й
затвердженого політбюро ЦК ВКП(б). Проте не слід зменшувати й відповідальність
політичного  керівництва  УСРР,  яке  завзято  виконувало  його  вказівки.  Також
відповідальність  покладається  на  уповноважених  і   буксирні  бригади,  які  стали

1 Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: документи і матеріали / Упор. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії Ук раїни.
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 376 – 378; ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 238, арк. 93–94.
2 ЦДАГО України, ф.1, оп. 20, спр. 5285, арк. 89.
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каральними  злочинними  угрупованнями  та  інструментами  вчинення  злочину
геноциду українців у 1932–1933 рр. 

Зазначено що В. Молотов і Л. Каганович цілком усвідомлювали наслідки своїх
дій.  Вони  замовчували  факт  масового  голодування  в  республіці.  Сталінські
поплічники пропонували не висвітлювати цих фактів у республіканській пресі, «аби
не  давати  підстав  іноземній  пресі»  звинувачувати  СРСР  у  вбивстві  власних
громадян1. 

Розділ 4  «Кумулятивна  радикалізація:  діяльність  уповноважених  у  ході
організації  Голодомору  в  1933  р.» складається  із  двох   підрозділів,  у  яких
розглянута діяльність уповноважених і їх причетність до організації Голодомору в
1933 р.

У підрозділі  4.1  «Уповноважені  в  кампанії  «виявлення  і  вилучення»  хліба  з
українського села на початку 1933 р.» здійснено аналіз низки матеріалів, на основі
яких  доведено,  що  українські  партійці,  попри  реальний  стан  українського  села,
намагалися  задовольнити  непомірні  апетити  кремлівської  верхівки  і  будь-якою
ціною,  навіть  ціною  людських  життів,  виконати  плани  хлібозаготівлі,  засипання
насіннєвого фонду, заготівлі м’яса та молока тощо.

Показовими  були  ситуації,  коли  в  колгоспів  вимагали  в  рахунок  виконання
плану хлібозаготівель віддати частину страхових і  посівних фондів;  досить часто
такі вимоги надсилали і тим колгоспом, які вже виконали план хлібозаготівлі.

Численними  були  факти  конфіскації  майна  та  виселення  українців  з  їхніх
помешкань  за  начебто  невиконані  плани  здачі  хліба.  Уповноважені  старанно
виконували свої функції, отримавши від облвиконкому відповідні розпорядження і
список сімей, які підлягали виселенню, відразу бралися до роботи. У звільнені хати
досить часто заселялися самі зі своїми родинами.

Загалом  з  метою  виконання  злочинних  хлібозаготівельних  планів
уповноважені застосовували різноманітні методи тиску та знущання з людей. Про
факти боротьби  з  «куркулями та  злісними контрактантами» доповідалися  обкому
КП(б)У, проте точних даних про застосування всіх адмінрепресій немає,  тому що
обліку  застосованих  репресій  не  існувало.  Найвищою  карою  за  саботаж
хлібозаготівлі був розстріл, до якого було засуджено чимало голів колгоспів. 

Намагаючись «видавити» з українського селянина все збіжжя, комуністичний
режим не припинив «хлібозаготівлі» взимку 1932–1933 рр. Постанова ЦК ВКП(б)
«Про добровільне здавання державі колгоспами, колгоспниками та одноосібниками
раніше прихованого хліба» від 1 січня 1933 р., директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б)
«Про попередження масових виїздів голодуючих селян по продукти» від 22 січня
1933 р. та прийняті на їх основі постанови й директиви ЦК КП(б)У започаткували
кампанію тотального  пошуку зерна  та  фактично заблокували  голодних  людей на
теренах рідної землі.

Головну  причину  зриву  запланованих  обсягів  і  темпів  хлібозаготівлі
комуністичний  тоталітарний  режим  вбачав  у  недостатній  роботі  уповноважених,
яких надсилали до українських сіл.  Численні чистки партійних активів,  особливо
колгоспів  і  районів,  свідчать,  що і  в  цьому напрямі  режиму не вдалося створити

1 Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: документи і матеріали / Упор. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії Ук раїни.
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 231–232.
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надійної  опори  окупаційній  владі.  Стимулом  до  виконання  уповноваженими
«завдань  партії»  слугувала загроза  репресій,  які  могли бути  застосовані  і  до  них
самих. 

Усвідомивши нереальність  виконання  планів  і  злякавшись  відповідальності,
уповноважені й керівники нижчих ланок намагалися піти із займаних посад. Бувши
гвинтиками  системи,  вони  чудово  розуміли,  що  як  тільки  зерно  перестане
потрапляти  до  державних  комор,  їхня  доля  одразу  буде  вирішена.  Саме  тому  з
листопада  1932  р.  по  березень  1933  р.  фіксуються  численні  звернення  голів
колгоспів, артілей, бригадирів про зняття їх із посад за власним бажанням. Більшості
з них було відмовлено в цьому, оскільки партійні очільники, добре усвідомлюючи
мотиви бажання залишити свої посади, не дозволяли цього зробити із двох причин:
(а) їм потрібно було перекласти на когось відповідальність за невиконання планів,
(б) вони розраховували,  що саме страх  за  власне життя примусить активно діяти
низові  ланки.  Частина  уповноважених,  активістів  та  низових  працівників,  щоб
звільнитися  від  участі  у  хлібозаготівлі,  навіть  вдавалася  до  самопострілів  та
симуляції замахів на себе.

Варто  зауважити,  що,  крім  уповноважених  із  хлібозаготівлі,  на  село
направлялися окремі уповноважені для мобілізації заготівлі олійних культур1. А до
хлібозаготівлі  із  січня  1933  р.  були  залучені  військові2.  Для  оперативного
керівництва вивезенням хліба із глибинок створювалися надзвичайні трійки у складі
голови  облвиконкому,  начальника  ДПУ  і  обласного  уповноваженого  заготРПО.
Прикриваючись проведенням роботи з виявлення «розкраденого і прихованого» та
«незаконно розданого» хліба, формування насіннєвих фондів для весняної засівної
кампанії, комуністичний тоталітарний режим насправді реалізовував план знищення
української нації.

Продовжилося  використання  «чорних  дощок»,  через  які  репресіям  було
піддано мешканців майже половини районів та сільрад УСРР, а у Дніпропетровській
області  –  практично  всі  адміністративні  одиниці3.  Антиукраїнську  спрямованість
цього  злочинного  заходу  підтверджує  той  факт,  що  «чорні  дошки»  активно
застосовували і в Північнокавказькому краї, на територіях компактного проживання
українців.

Отримуючи  з  місць  відомості  про  вимирання  українського  села,  партійні
керівники вживали заходів для того, аби вберегти насіння від голодних хліборобів
(протруювали зерно). Продовольча допомога надавалася лише тим селянам, які були
залучені  до  праці,  тобто  розраховувати  на  отримання  продуктів  могли  лише  ті
голодуючі,  хто  був  здатний  працювати  за  умовний  «обід».  Задля  забезпечення
трудового розпорядку в колгоспах (роботи в полі мали починатися на світанку), у
більшості областей було організовано табірну роботу в полі (польові табори).

Отже,  попри  відсутність  в  українському  селі  хліба,  комуністичний
тоталітарний режим робив усе для того,  щоб у будь-який спосіб отримати бажані
тони збіжжя. До злочину проти українців продовжували масово залучати спеціально
надісланих уповноважених, а також використовували ресурс із місцевих люмпенів,

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 281, арк. 56.
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 281, арк. 54.
3 Папакін Г. «Чорна дошка»: антиселянські репресії (1932–1933). Київ, 2013. С. 337.
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які займали керівні посади. Совєтський режим масово знищував не лише «ворогів»,
а  й  «своїх  прихильників».  Постановою політбюро ЦК КП(б)У про  затвердження
постанови  партколегії  ЦКК КП(б)У від  1 січня  1933 р.  за  бездіяльність  у  справі
«куркульського» саботажу хлібозаготівлі було остаточно ухвалено «покарати» низку
уповноважених, яких не лише виключили з партії чи зняли з роботи, а й віддали під
суд. При цьому комуністичний режим вимагав від місцевого партійного керівництва
вживати всіх необхідних заходів для приховування від світу злочину геноциду.

У  підрозділі  4.2  «Роль  уповноважених  у  системі  геноцидних  заходів  другої
половини 1933 р.» окреслено основні методи «роботи» уповноважених.

Протягом  зими  1932  –  весни  1933  рр.  ситуація  із  хлібозаготівлі  досягла
критичного рівня. Невиконані норми майже не зменшувалися, натомість інформація
про численні смерті від голоду почала надходити на саму гору владної вертикалі.
Сам факт визнання чиновниками обласного рівня цих «труднощів» свідчив про те,
що масштаби Голодомору було вже неможливо ігнорувати. Рівень смертності змусив
їх  замислитися  над  тим,  що  доведеться  відповідати.  Ситуація  зайшла  настільки
далеко, що навіть керівники ГПУ не розуміли, як їм вчинити: ігнорувати й далі чи
повідомити про катастрофу1.

Комуністичні  очільники  не  збиралися  зменшувати  темпів  і  масштабів
злочинних дій. Уповноважені й надалі мали чітко виконувати накази, не зважаючи на
наслідки  своїх  дій.  Політбюро,  інструктуючи  уповноважених,  наголошувало  на
необхідності проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи, а репресивні заходи
пропонувалося  застосовувати  лише  до  «злісних  нездатчиків  із  числа  куркулів  та
одноосібників»,  але,  у  той  же  час,  не  звертало  уваги  на  систематичні  прояви
звірячого насильства з боку цих же уповноважених. Жорсткі накази та покладення
«особистої відповідальності за виконання плану» на партійно-радянських керівників
обласного й районного рівнів підштовхували уповноважених до насильницьких дій
щодо українців. 

Коли факти неправомірної поведінки уповноважених (тут слід зауважити, що
політичне  керівництво  засуджувало  не  застосування  репресій  до  українців,  а  їх
наслідки  –  невиконання  плану  хлібозаготівлі)  набували  розголосу,  то  винних
притягували  до  відповідальності:  оголошували  догану  або  переводили  на  іншу
роботу.

У  розділі  дисертації  зазначено,  що  переважна  більшість  уповноважених
намагалася  виправдати  «довір’я  партії»  і  застосовувала  різноманітні  методи
насильства  стосовно  українців  у  селах.  Психологічно  вони були  до цього  готові.
Цьому  сприяла  їхня  попередня  партійно-радянська  робота,  вплив  мала  також
агітаційно-пропагандистська  система,  що  переконувала  у  ворожості  українців
стосовно  пролетаріату,  небажанні  допомагати  розбудовувати  соціалістичну,
інтернаціональну державу тощо.

Типи насильства, що застосовувалися уповноваженими: (1) побиття, які часто
супроводжувалися знущаннями й катуваннями; (2) конфіскація (вилучення) майна,
1 Голод  в  СССР.  1929–1934.  Т.  2:  Июль  1932  –  июль  1933  /  Составители:  В.  В.  Кондрашин  (отв.  сост.) та  др.
Федеральное архивное агентство; Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики
Белорусь;  Комитет  информации  и  архивов  Министерства  культуры  и  информации  республики  Казахстан;  Архив
внешней политики РФ ИДД МИД России; Управление регистрации и архивных фондов ФСБ РФ; Архив Президента
РФ. Москва: МФД, 2012. С. 684.
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що майже завжди супроводжувалася побиттям та знущанням; (3) незаконні арешти
(стали  методом  залякування)  –  були  двох  типів:  арештованих  ув’язнювали  до
спеціально  пристосованого  холодного  приміщення,  направляли  до  найближчого
відділку  міліції  (керівники  міліції  отримали  вказівки  всіляко  сприяти
уповноваженим);  (4)  несанкціоноване  виселення  із  власного  господарства;
(5) штрафування;  (6)  направлення  на  постій  до  українського  господарства;
(7) психологічне знущання (приниження честі і гідності); (8) наруга над релігійними
символами  та  священнослужителями;  (9)  сексуальне  насильство,  наруга  над
жіночим  тілом.  Такими  методами  уповноважені  намагалися  не  лише  змусити
українців  віддати  останнє  збіжжя.  Очманілі  від  безкарності,  вони  намагалися
підкорити  українських  селян,  поселити  в  їхніх  душах  страх  перед  режимом.
Надзвичайні  повноваження  активували  в  деяких  уповноважених  приховані
психологічні схильності до садизму. 

Був  вироблений  алгоритм  різкого  збільшення  кількості  уповноважених  для
виконання  хлібозаготівельного  плану.  Крім  партійно-радянських  працівників,  на
хлібозаготівлі  направлялися  комсомольці,  студенти,  робітники  з  великих
підприємств російських та зросійщених міст. Вони становили собою покоління, яке
вже було відірване від сільської традиції. Значна кількість уповноважених прибувала
з  території  Росії.  Саме на  відряджених працівників  та  уповноважених найбільше
сподівалося вище партійно-радянське керівництво СРСР під час хлібозаготівлі.

У квітні 1933 р. відбулася нова хвиля призначень, переважно з Москви. Часто
її  призначенцями були начальники та  заступники начальників політвідділів  МТС.
Московські ставленики всіх рівнів, яких відправляли в Україну, переймалися лише
виконанням та перевиконаннями норм, планів тощо. Люди й людські життя не були
цінністю для них. Україна із самого початку окупації розглядалася як сировинна та
ресурсна  база,  а  українці  –  як  «ворожі  націоналістично  налаштовані  елементи».
Мільйони українців гинули від голоду, а партійних очільників «хвилювали» питання
вилучень, зборів, засівів тощо.

Навесні  1933  р.  різко  зросло  сирітство.  Комуністичний  режим  докладав
значних  зусиль  для  приховування  організованого  ним  злочину  геноциду  та  всю
відповідальність переклав на найнижчі щаблі своєї адміністрації. Районна влада при
цьому  звинувачувала  сільради,  керівництво  колгоспів,  навіть  власні  підрозділи.
Безпритульні  діти  з  міст  передавалися  в  села  для  розміщення  в  дит’яслах  та
дитмайданчиках  колгоспів,  а  відтак  саме  колгоспи  відповідали  за  їх  утримання.
Обласні та районні партійці знали, що таким чином вони дітей відсилають на вірну
смерть1.  Для  відправлення  дітей  у  села  був  призначений  відповідний
уповноважений. 

Для камуфляжу зростання смертності від голоду під час епідемії інфекційних
хвороб,  а також ужиття заходів  із боротьби з бродяжництвом та безпритульністю
були утворені Центральна надзвичайна санітарна комісія по м. Харкову та аналогічні
комісії  у  великих  містах  України.  Керівництво  цими  комісіями  здійснювали
особливо  уповноважені,  а  районними  санітарними  комісіями  (у  межах  міст)  –
уповноважені  міських  комісій.  Усі  вони  підпорядковувалися  особливо

1 Держархів Харківської області, ф. Р-2762, оп.1, спр. 421, арк. 65.
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уповноваженому Всеукраїнської надзвичайної санітарної комісії1.
Активно продовжувала  діяти  «трійка»  як  позасудовий  орган,  що виконував

функцію  надзвичайного  розгляду  кримінальних  справ.  Значний  обсяг  вироків  у
справах хлібозаготівель припадає на обласні позасудові «трійки». З листопада 1932
р. при ЦК ВКП(б) діяла спеціальна комісія для винесення смертних вироків під час
хлібозаготівлі  в  УСРР.  До  її  складу  навесні  1933  р.  відповідно  до  постанови
політбюро ЦК ВКП (б) увійшли В. Балицький, К. Карлсон і І. Леплевський2.

Розгляд  справ  позасудовими  органами,  зокрема  й  «трійками»,  відбувався
заочно, без залучення адвокатів та прокурорів, а вироки не оскаржувалися. Убивство
вже  не  вважалося  тяжким злочином,  його  можна було  виправдати  «буржуазним»
походженням  жертви,  жертву  можна  було  маркувати  як  «куркуль;  злісний
саботажник хлібозаготівлі; агент та ін.» та стратити, при цьому вбивця не повинен
був відчувати провину. 

У  вересні  1933  р.  запроваджено  ще  одна  категорію  уповноважених  –
«якісники»,  функцією  яких  було  систематичне  спостереження  за  якісним
зберіганням  хліба3.  А  наприкінці  1933  р.  з’явилися  уповноважені  у  справах
переселення колгоспників4. 

Варто зауважити, що українці намагалися постійно чинити опір окупаційному
комуністичному режиму, навіть тоді, коли вже не залишалося сил жити. У листопаді
1933  –  січні  1934 рр.  зросла  кількість  «терактів»,  помста  насамперед  була
спрямована проти сільського активу і  представників  радянської  влади,  причому в
числі постраждалих – 50% членів і кандидатів у члени партії, комсомольців5, тому
комуністичні  очільники  намагалися  створювати  нові  інституційні  нововитвори,
зокрема щоб остаточно зламати опір та невдоволення совєтами. Прикладом таких є
групи сприяння РСІ та їхні структурні одиниці (бюро скарг, секції), які були створені
в  кінці  1933  р.  для  організації  масового  контролю  при  здійсненні  перебудови
сільського господарства6.

Отже, замість коригування непосильного плану хлібозаготівлі, який знищував
українське  селянство,  комуністична  верхівка  розвивала  систему  органів  та
уповноважених,  яким  надавалися  особливі  контрольно-наглядові  та  каральні
повноваження. 

Розділ 5 «Соціально-психологічний портрет уповноваженого складається з
двох підрозділів, у яких здійснена спроба на основі архівних документів, матеріалів
та  усно-історичних  джерел  «вималювати»  соціально-психологічний  портрет
уповноважених.

У підрозділі  5.1 «Соціально-психологічні  характеристики уповноважених за
архівними документами і матеріалами» визначено, що одним із важливих аспектів
дослідження  інституту  уповноважених,  особисто  причетних  до  здійснення
Голодомору-геноциду  українців,  є  з’ясування  їхніх  соціально-психологічних

1 Держархів Харківської області, ф. Р-1962, оп.1, спр. 281, арк. 245–247.
2 Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: документи і матеріали / Упор. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії Ук раїни.
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 1128 с. 
3 Держархів Вінницької області, ф. П-136, оп.6, спр. 279, арк. 16-18.
4 Держархів Вінницької області, ф. П-136, оп.6, спр. 541, арк. 7-10.
5 ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 12, арк. 5. 
6 Держархів Полтавської області, ф. 12, оп.1, спр. 42, арк. 4–105.
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характеристик.
Джерела  свідчать,  що  специфіка  діяльності  уповноважених  накладала

помітний  відбиток  на  їх  ментальність  та  світосприйняття,  завдяки  чому  можна
допустити  есенціалістичну  оцінку  цієї  ланки  радянського  репресивного  апарату.
Державно-партійний апарат також брав до уваги певні формальні ознаки кандидатів,
які свідчили про їх придатність до виконання урядових завдань.

Аналіз соціально-психологічних характеристик уповноважених проводився на
кількох рівнях: відповідно до того пропагандистського впливу, якого зазнавав загал
радянських  активістів,  щодо  спеціальних  вимог,  які  висувалися  спеціально  до
уповноважених, а також щодо того, які особливості їхньої професійної діяльності
були  зафіксовані  в  архівних  документах  та  закарбувалися  у  спогадах  жертв
Голодомору-геноциду.

Важливу  роль  у  формуванні  світогляду  та  своєрідної  «картини  світу»
уповноважених  як  окремого  соціопсихотипу  «радянської  людини»  відігравали:
(а) системна  пропаганда  та  маніпулятивні  технології,  спрямовані  на  формування
«більшовицького  світогляду»,  нагнітання  «бойової»  атмосфери  серед  тих,  кого
направляли на  розправу з  українськими селянами;  (б)  радянська  масова культура
(література, театр, кіно), ідеологічний складник якої по суті застерігав споживачів
масової культури, що ворогом може виявитися навіть близький родич: батько, син,
брат  та  ін.  Тим  самим  вона  виконувала  соціальне  замовлення  комуністичного
режиму, яке полягало в конфронтації особистих емоцій, почуття та обов’язку перед
державою.  Усі  ці  твори  підказували,  що  «справжній  радянський  громадянин  і
патріот» має обрати державні інтереси і вірність партії, а не родині.

Головним  зразком  для  специфічної  правосвідомості  та  взірцем  для
наслідування  для  уповноважених  ставали  працівники  радянських  спецслужб
(каральних  органів),  члени  позасудових  органів  винесення  вироків  (так  званих
«трійок», які найчастіше розглядали справи на обласному рівні).

Архівні  матеріали  розкривають  чимало  відомостей  про  методи,  які
використовували  уповноважені  під  час  забезпечення  плану  хлібозаготівлі,  що,
безумовно, важливо для формування їх соціально-психологічної характеристики. До
нас  дійшло  чимало  фактів  фізичного  та  морального  знущання  над  українськими
селянами. Можна стверджувати, що типовим для уповноважених було застосування
репресій до українців задля власної наживи. 

Уповноважені  відкрито  демонстрували  зневажливе  ставлення  до  людського
життя  та  гідності,  по  суті  знецінюючи  їх.  Подекуди  це  робилося  з  особливим
цинізмом,  що  яскраво  ілюструють  ситуації:  (а)  коли  на  запитання,  що  робити  в
колективах людям похилого віку, які не можуть важко фізично працювати, пролунала
відповідь:  «Людей  похилого  віку  переварюватимемо  на  мило»1;  (б)  коли  на
запитання матері, у якої були відібрані всі запаси харчів, що ж вона даватиме взимку
дітям, їй зухвало відповіли «Будете різати своїх дітей і їсти»2; коли під час «ревізії»
забрали  дерев’яну  ногу  інваліда3;  висловлювання при обшуку «всі  ви  здохнете  з

1 Держархів Чернігівської обл., ф. П-8, оп. 1, спр. 269, арк.9-47.
2 Петренко В. Більшовицька влада та українське селянство: репресії «буксирних» бригад на Поділлі у 1929-1933 рр.
Наукові записки ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського. Серія: Історія. 2019. Вип. 27. С. 71.
3 Держархів Чернігівської обл., ф. П-470, спр. 35, арк. 175–196.
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голоду,  а я і  мої діти будемо жити»1.  Такий відвертий цинізм, що характеризував
поведінку цих нелюдів, доповнювався вандалізмом. 

Безконтрольне використання морального і фізичного насилля уповноваженими
призвело до ефекту кумулятивної радикалізації (стрибкоподібне зростання насилля
та  брутальності  серед  тих  осіб,  які  втілювали  в  життя  репресивну  політику
тоталітарних  режимів).  Чимало  уповноважених  змогли  відверто  проявляти  свої
схильності до домінування над іншими людьми. Особливу жорстокість проявляли ті
особи,  які  вирізнялися  психофізіологічними  відхиленнями та  мали  схильність  до
садизму.

Немає  найменшого  сумніву  в  тому,  що  комуністична  репресивна  машина
надихала та виправдовувала всі злочини, які вчиняли від її  імені, оскільки відомі
випадки  фальсифікації  документів  та  маніпуляції  фактами  (особливо,  коли
здійснювалися позасудові убивства) з метою приховати справжні обставини, час та
кількість загибелі людей. Про прихильність влади до уповноважених та активістів
свідчать  протоколи  розгляду  їхніх  посадових  зловживань  та  аморальних  вчинків
(пияцтво,  розпуста,  привласнення  чужого  майна  тощо).  Аналіз  цих  документів
показує,  що  головним  порушенням,  яке  тягнуло  за  собою  негайне  звільнення  з
посади  уповноваженого,  а  дуже  часто  –  й  виключення  з  партії  та  решт,  було
невиконання  хлібозаготівельних  планів  чи  навіть  висловлення  сумнівів  у
можливості  такі  плани  виконати.  Безсумнівно  це  чітко  демонструє  ті
соціопсихологічні характеристики, які вимагалися від уповноважених.

Чимало сільських  активістів  демонстрували  глибоку  аморальність  (серед  їх
методів  впливу були і  знущання над дітьми,  і  зґвалтування  жінок)  чи принаймні
байдужість до страждань тих своїх сусідів, які ставали жертвами їхньої діяльності. 

Серед  низових  активістів,  які  стали  практичними  реалізаторами  злочинних
планів  більшовицького  режиму,  особливою жорстокістю та  цинізмом вирізнялися
бригади «буксирів» або «червоної мітли».

Варто зауважити, що для уповноважених характерною є низька компетентність
більшості з них, тому можна висловити гіпотезу, що обізнаність та компетентність у
галузі  сільського господарства по суті  й не була потрібною для уповноважених з
огляду на функції,  які  мали виконувати політвідділи МТС. Метою діяльності  цих
політвідділів було будь-якою ціною забезпечити безумовне і  своєчасне виконання
колгоспами хлібозаготівельних зобов’язань перед державою.

Хоча активісти були «абсолютними диктаторами на своїх територіях»2, вище
партійне керівництво розглядало їх як витратний матеріал. Їм давали зрозуміти, що
вони є цінними і до них будуть прихильними, допоки їхня робота є ефективною. 

Отже, аналіз архівних документів дає можливість зробити певні узагальнення
щодо типових соціально-психологічних рис уповноважених і виконавців,  які  були
практичними  виконавцями  геноцидної  політики  комуністичного  режиму  в  1932–
1933 рр. Їх соціальне становище мало помітні риси амбівалентності: з одного боку,
вони  не  мали  чітко  зафіксованого  адміністративного  статусу,  а  з  іншого,  –
отримували майже абсолютну владу над мешканцями підвладних їм територій. Їхня

1 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 69251-фп, т. 7, арк. 143.
2 Горобець  С.,  Бутко  С.  Хроніки  війни  більшовиків  з  українським  народом.  Голодомор  1932–1933  років  на
Чернігівщині: виконавці злочину. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 105.
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девіантна  поведінка  цілком  логічно  вкладалася  в  рамки  антигуманної  та
антиукраїнської  політики  комуністичного  режиму.  У  психологічному  плані  це
індивіди,  що  характеризуються  несформованістю  потреби  в  саморегуляції,
емоційною нестабільністю і дратівливістю, манією величі, відсутністю внутрішньої
автономності  (несвобода),  яку  прагнули  компенсувати  через  самоствердження  за
рахунок володарювання над іншими та реалізації базових (інстинктивних) потреб. 

У підрозділі 5.2 «Портрет уповноваженого за усно-історичними джерелами»
проаналізовано  усні  свідчення  осіб,  які  пережили  злочин  Голодомору-геноциду
1932-1933 рр.,  адже саме вони дають можливість детальніше дослідити риси, які
були властиві уповноваженим та іншим виконавцям злочинних наказів.

Слід зазначити,  що «усна історія» є одним із напрямів сучасних соціально-
історичних студій, який дає змогу поглибити вивчення структури українського села
та  соціально-поведінкових  сценаріїв  шляхом  аналізу  механізмів  створення  і
трансляції  соціально  важливої  інформації  крізь  призму  суб’єктивного  досвіду
респондентів. 

Показовим  є  те,  що  уповноважених  та  активістів  сприймали  як
«непродуктивний  та  паразитуючий  елемент»,  «розбійників»,  «грабіжників»,
«жорстоких людей», які жили за рахунок накраденого, банально відібраного силою в
селян.  Також  використовувалися  слова  «влада»  чи  «висока  влада»,  під  якими
швидше за все розуміли, що уповноважені та місцеві керівники мали необмежені
повноваження.  «Прийшли  і  забрали»  було  одним  із  базових  принципів  роботи
уповноважених  і  виконавців,  а  також  уособленням  їх  як  всевладної  сили,  що
вершила  свавілля  й  самосуд  на  місцях,  не  будучи  обтяженою  моральними
принципами та совістю. 

Уповноважені  та активісти були жорстокими й цинічними, про що свідчить
чимало  спогадів,  як  от  (а)  «забрали  в  останній  раз  навіть  нашу  вечерю,  щоб
нагодувати  сторожових  собак»1;  (б)  «одного  разу  навіть  вилили  суп,  який  був
приготований з листя липи, насіння бур’янів»2; (в) «у нас у хаті знайшли маленький
пучечок картоплі, а чоловік, забравши, не кинув його на воза, а на очах у родини
висипав увесь харч у туалет»3; (г) «Коваля, Іларіона Шевчука, з опухлими від голоду
суглобами,  який у  січні  1933  р.  прийшов до  сільради  по  допомогу,  заманили до
приміщення пожежної команди, де забили палицями. Це вбивство вчинили голова
сільради, його заступник і секретар»4; «на очах у голодних і опухлих від голоду дітей
топтали ногами цю квасолю зі  словами:  «І  коли ви всі  повиздихаєте?  Живучі  ж,
однак»5 та багато інших. 

Навряд чи такі дії можна ідентифікувати як виконання плану хлібозаготівлі,
радше як відверте та банальне знущання з людей, що позбавляло їх елементарних
засобів існування. Однак вони демонструють глибоко цинічне розуміння пріоритетів

1 Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців: Збірник матеріалів / Упорядкув., передм., приміт. С.В. П'ятаченка. Книга
2. Суми: Видавництво «МакДен», 2008. С. 20.
2 Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців: Збірник матеріалів / Упорядкув., передм., приміт. С.В. П'ятаченка. Книга
2. Суми: Видавництво «МакДен», 2008. С. 39.
3 Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців: Збірник матеріалів / Упорядкув., передм., приміт. С.В. П'ятаченка. Книга
2. Суми: Видавництво «МакДен», 2008. С. 74.
4 Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. С. 286.
5 Дзеркало душі  народної:  Спогади та враження  відвідувачів  виставки  про Голодомор 1932–1933 років  в  Україні
«Розсекречена пам’ять» / Упор. В. Даниленко. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 29.
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та  прагматичності  виконавцями  Голодомору-геноциду,  для  яких  життя  людини
нічого не вартувало. У деяких випадках активісти не приховували, що виконання тих
завдань, які перед ними ставили уповноважені, викликало в них зловтіху.

Отже, усно-історичні  свідчення  доводять  хибність  тези  противників
геноцидної кваліфікації Голодомору про те, що всі зловживання уповноважених та
сільських  активістів  були  ексцесами  виконавців,  які  неправильно  зрозуміли
генеральну лінію партії  і вчиняли свої злочини на власний розсуд. Немає жодних
сумнівів  у  тому,  що  їхні  дії  були  скоординовані  та  планові.  Тисячі  свідків
розповідають про однакові дії уповноважених у цілковито різних регіонах України. 

Розбиті  й  конфісковані  жорна,  а  також  ступи  для  подрібнювання  кори,
відібране облущене насіння бур’янів і качанів кукурудзи, вилита на землю рідка їжа
– ці приклади повторюються в численних свідченнях жертв Голодомору-геноциду.
Щоб люди не могли їсти прикореневий стовбурець рогози,  активісти випалювали
стебла  очерету,  обливали  карболовою  кислотою  мертву  худобу,  а  також
відстрілювали  котів  і  собак  (за  прямою вимогою заступника  наркома  зовнішньої
торгівлі СРСР М. Фрумкіна1). 

Показовим  прикладом  деструкції  українського  села  є  те,  що  у  свідомості
деяких мешканців «соціалістична законність» замінила релігійні та моральні норми,
набувши форми ідеологічних та патологічних «відхилень» із жахливими наслідками.
Проте, не дивлячись на таку відданість владі, уповноважені та активісти були лише
«відпрацьованим матеріалом», а потім партія залишала їх напризволяще, сам на сам
з  людьми,  які  все  пам’ятали  та  ненавиділи  їх.  Так  і  сталося  з  «активістом»
К. Явтухом, який у квітні 1933 р. ходив із «червоною мітлою», а згодом вся його
родина теж вимерла з голоду2. 

Отже,  свідчень  жертв  і  сучасників  Голодомору-геноциду,  що  розкривають
безчинства  уповноважених  та  виконавців,  які  у  певний  період  своєї  діяльності
втрачали  «ясність  розуму  і  тверезість  погляду»3,  більш  ніж  достатньо.  Вони
комплексно «промальовують» соціально-психологічний «портрет» уповноважених.

У висновках підбиті підсумки дисертаційного дослідження: 
 – Серед основних фактологічних лакун у значному масиві праць українських

дослідників Голодомору – є визначення та концептуальна характеристика сутності
інституту уповноважених та з’ясування його ролі у здійсненні геноциду українців.
Вказана проблема довгий час  деперсоналізувалася та  замінювалася дефініціями –
«сталінська  політика»,  «комуністична  партія»,  «радянська  влада»  тощо.
Проаналізувавши  закордонні  історіографічні  праці,  ми  дійшли  висновку,  що  в
діаспорних  дослідженнях  лише  побіжно  розкривалися  окремі  сюжетні  лінії
окресленої проблеми;

–  Залучена  джерельна  база,  а  саме:  1)  законодавчі  документи;  2)  архівні;
3) документи,  які  опубліковані;  4)  справочинні;  5)  статистичні;  6)  розвідки

1 Історія  українського  селянства:  Нариси  в  2-х  т.  Т.  2.  /  НАН  України;  Інститут  історії  України  /  В.А.  Смолій
(відп.ред.). Київ: Наук. думка, 2006. С. 198.
2 Волинь  пам’ятає.  Відлуння  на  Волині  голодомору  1932–1933 років  у  радянській  Україні.  Науково-документальне
видання / Автори-упорядн. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук; за заг. ред. М. М. Кучерепи. Луцьк: РВГ Науковий центр
історичних студій Волині”, 2008. С. 296.
3Сталин  И.  Головокружение  от  успехов.  К  вопросам  колхозного  движения.  Вопросы  ленинизма.  Москва:
Государственное издательство политической литературы, 1953. С.331-336. 
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регіональної історії; 6) стенограми; 7) періодичні видання; 8) польові дослідження;
9)  інтернет-ресурси:  має  різний  ступінь  науковості  та  об’єктивності,  аналіз  яких
потребує  застосування  відповідних  методів  та  прийомів  історико-джерелознавчої
критики. 

– Представлений методологічний інструментарій дисертаційного дослідження
дає змогу дотримуватися правил пізнання, досягнути мету та реалізувати завдання
дисертації. Особливістю реферованої праці є введення до наукового обігу значної
кількості  архівних  документів  у  поєднанні  із  контент-аналізом  усно-історичного
наративу на основі залучення сучасного методологічного інструментарію.

 –  Політика  комуністичного  тоталітарного  режиму  в  СРСР  та  Голодомор-
геноцид призвели не лише до катастрофічних людських втрат, а й до масштабних
деформацій  соціальної  структури  українського  суспільства.  Консолідація
комуністичної владної вертикалі в Україні означала поширення на українські етнічні
землі  політичних  та  соціальних  практик,  привнесених  із  Росії.  Декларативний
принцип інтернаціоналізму означав замасковану ідею великодержавного шовінізму.
Декларуючи визнання за українцями права на самовизначення, В. Ленін насправді
мав плани поетапного поглинання українських земель Росією. Більшовики не мали
намірів  надавати  реальну  самостійність  Україні.  Армія,  спецслужби  та  ключові
наркомати, що діяли в УСРР, були не більше ніж філіями відповідних російських
відомств.  Частина  владного  апарату  Радянської  України  формально  була
окремішньою, але навіть ті наркомати, які формально були незалежними, не мали
самостійності  у  прийнятті  рішень.  Контроль  за  ними  покладався  на  систему
уповноважених, які діяли на кількох рівнях.

–  Від  самого  початку  окупації  України  російські  більшовики  чітко
усвідомлювали,  що  їх  режим на  захоплених  територіях  не  спирався  на  жоден  із
прошарків українського села. 

Саме тому початково уповноважені були призначені лише до вищих органів
влади Радянської України. Слід наголосити, що така інституція не була передбачена
нормативними актами Радянської України, але вона не просто існувала, а в окремі
періоди  й  перебирала  на  себе  основну  частину  влади  РРФСР  в  УСРР.  Партійна
структура  КП(б)У  мала  обласний  статус  РКП(б),  а  Раднарком  УСРР  –  був
функціональною  філією  Раднаркому  РРФСР  та  згодом  СРСР.  Уповноважені
радянської  Росії  в  уряді  УСРР вирішували усі  кадрові  призначення  і  внутрішню
діяльність республіканських наркоматів. 

Уповноважені виконували не лише функцію нагляду та пропаганди, навесні і
влітку 1920 р.  вдалися до масової та  насильницької  кампанії  викачування хліба з
українського  села.  На  засіданні  ЦК  КП(б)У  21  травня  1920  р.,  яке  розглядало
питання продовольства, було вирішено мобілізувати для вилучення хліба в Україні
4000 партійних та безпартійних працівників. Циркулярна телеграма ЦК КП(б)У від
29 травня 1920 р. приписувала передати вилучений хліб для створення фондів, із
яких  мало б  відбуватися  забезпечення  «армії,  гарнізонів,  шпиталів  і  робітників».
Перший  досвід  використання  уповноважених  схилив  більшовицький  режим  до
поширення  цієї  практики.  Влітку  1920  р.  розробленим  «планом  продробіт»  у
найкоротші терміни готували  «кадри урядових агентів». План приписував скерувати
на  роботу  в  Україну  (насамперед  в  Полтавську,  Харківську,  Катеринославську
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губернії) радянських працівників із Росії.
Восени 1920 р.  в  радянській  пресі  та  публічних виступах керівників  УСРР

почали з’являтися згадки про «відповідальних та середніх товаришів», «виконавців
ударних завдань»  та  «інструкторів».  Цей факт засвідчує  початок  чергового  етапу
розбудови структури уповноважених – практичного поширення їхньої діяльності на
низовий рівень радянської адміністративної вертикалі.  У вересні 1921 р. В. Ленін
висунув ідею створення в Україні «продміліції», до якої вже на початку її діяльності
мало  бути  залучено  20  тисяч  осіб.  Займаючись  «викачкою  хліба»,  уповноважені
часто використовували методи залякування, адміністративного тиску. Уся діяльність
уповноважених в Україні будувалася за військовим зразком.

Уповноважені відіграли значну роль в організації в Україні масового штучного
голоду 1921–1923 рр. Вони збирали зерно і відправляли за межі республіки, «навіть
у  збиток  власному  постачанню».  Загалом  упродовж  хлібозаготівельної  кампанії
1921–1922  рр.  із  голодуючої  України  в  Росію було  вивезено  22  млн пудів  хліба.
Масовий штучний голод 1921–1923 рр. продемонстрував реальне ставлення Росії до
України, яку в Москві розглядали як завойовану територію. 

– Черговий етап широкого використання уповноважених в Україні почався під
час  масової  колективізації  1930–1931  рр.  Вибір  кандидатів  в  уповноважені
здійснювали  партійні  комітети  на  районному  рівні.  Основними  критеріями  при
виборі уповноважених були досить розпливчаті визначення «політична зрілість» та
«твердість», які на практиці означали здатність безумовно та безоглядно виконувати
будь-яку партійну вказівку. 

Переважна  більшість  скерованих  під  час  колективізації  в  українські  села
уповноважених  не  була  обізнана  зі  специфікою  сільського  життя,  не  мала
агротехнічних знань та навичок. Також велика частина уповноважених, насамперед
тих, хто походив з-поза меж України, не володіла українською мовою та знаннями
української культури. Зважаючи на все це, українські хлібороби назагал негативно
ставилися до уповноважених, особливо до «прийшлих» в УСРР.

Спочатку  уповноважених  скеровували  лише  в  західні  райони  УСРР,  які  з
огляду  на  близькість  державного  кордону  із  Польщею  і  Румунією  вважалися
режимом  «потенційно  неблагонадійними».  Згодом  практика  використання
уповноважених була поширена й на всі інші регіони України.

На  уповноважених  покладалися  завдання  організації  хлібозаготівлі,
контрактації  м’яса,  молока  та  птиці,  а  також  «мобілізації  коштів»  українців  для
індустріалізації (примусові державні позики), відстежування політичних настроїв та
інформування комуністичної влади про всі факти антирадянських проявів. Згодом на
уповноважених  поклали  також  обов’язок  стежити  за  дотриманням  заборони  на
приватне  перемелювання  зерна.  Для  виконання  своїх  функцій  уповноваженим
доручали використовувати і сільську адміністрацію, і сільських прокомуністичних
активістів. 

Головним  мотивом  діяльності  для  уповноважених  було  очікуване  кар’єрне
зростання,  оскільки  виконання  завдань  із  хлібозаготівлі  уважалося  своєрідною
рекомендацією професійної придатності до роботи «за партійною лінією». Успішне
виконання  завдань  могло  означати  для  уповноваженого  преференції  в  подальшій
кар’єрі.  І,  навпаки,  невиконання  завдань  уповноваженими  оцінювалося  як  прояв
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слабкості,  опортунізму,  недостатнього  рівня  політичної  свідомості  тощо.  Отже,
уповноважені  були  особисто  зацікавлені  у  виконанні  вказівок  своїх  керівників,
оскільки  від  цього  залежали  соціальний  статус  та  матеріальне  благополуччя.
Характерна деталь полягає в тому, що якщо на початку 1932 р. траплялася помітна
кількість випадків,  коли призначені  уповноваженими особи відмовлялися їхати за
місцем призначення, то вже у квітні 1932 р. політбюро ЦК КП(б)У відзначало, що
згідно  з  «відомостями,  що  надійшли  у  великій  кількості  [з]  районів,  по  МТС,
колгоспах  перебуває  багато  різних  уповноважених,  чиї  розпорядження  лише
дезорганізують  хід  засівної  кампанії».  28  квітня  1932  р.  політбюро  ЦК  КП(б)У
приписало «негайно відкликати зайвих людей із сіл». Така ситуація може свідчити,
що соціальні ліфти у вигляді виконання функцій уповноважених, з одного боку, не
вимагали  від  кандидатів  на  цей пост  особливих умінь та  навичок,  а  з  іншого,  –
приваблювали різноманітних кар’єристів.

–  Здійснення  комуністичним  режимом  Голодомору-геноциду
супроводжувалося активізацією низового партійного апарату. Частина цього апарату
рекрутувалася з маргінальних елементів на місцях, інші були скеровані для втілення
геноцидних планів вищими органами влади. Постанова політбюро ЦК КП(б)У про
хлібозаготівлі  від  3  січня  1932  р.  приписувала  «надіслати  на  допомогу  районам
значну кількість робітників на чолі з членами політбюро». У червні 1932 р. вимога
активізувати діяльність уповноважених в Україні надійшла до ЦК КП(б)У з Москви.
У  постанові  політбюро  ЦК  ВКП(б)  від  7  липня  1932  р.  про  організацію
хлібозаготівлі  в  1932  р.  зазначалося,  що  «партійні  організації  мають  терміново
розгорнути всю організаційну роботу з проведення хлібозаготівельної  кампанії  та
зміцнити заготівельний апарат […] досвідченими у справі заготівель робітниками».
Для цього мали відрядити 200-300 відповідальних працівників (великої статури), які
знали  заготівельну  роботу.  Таким  чином  вище  партійне  керівництво  СРСР  чітко
вказувало,  що  для  уповноважених  важливішим є  вміння  вилучати  в  українських
господарів  хліб,  а  не  спеціальні  агротехнічні  знання  чи  досвід  адміністрування
великими колективами.

Від  березня  1932  р.  спостерігалася  уніфікація  та  консолідація  системи
уповноважених.  Це  було  викликано  потребами  вчиняти  систематичний  тиск  на
українських  хліборобів  і  підтримувати  його  високу  інтенсивність  протягом
тривалого часу на всій території України. Своєю чергою самі уповноважені також
перебували під тиском згори, одним із головних елементів якого стало зобов’язання
здавати  звіти  та  докладну  інформацію  про  свою  діяльність  та  про  розгортання
ситуації на закріплених за ними ділянках кожні 10 днів. Вербальною ознакою цих
змін  стала  нова  назва  «тверді  люди»,  яка  почала  вживатися  на  позначення
уповноважених  починаючи  від  лютого  1932  р.  Водночас  слід  зазначити,  що  в
радянській  документації  зустрічається  кілька  варіантів  назв,  які  вживали  щодо
уповноважених.

–  Соціальний  склад  уповноважених  був  різним:  партійні  працівники,
службовці,  відповідальні  працівники  партійного  апарату  та  органів  влади,
робітники,  студенти.  Серед  уповноважених  траплялися  представники
найрізноманітніших професій  –  від  лісників  до  судових медиків  та  санітарів.  На
початку 1933 р. певні професійні категорії почали відкликати із уповноважених. Так,
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до прикладу, 30 січня 1933 р. телеграмою ЦК КП(б)У за підписом С. Косіора від
мобілізації  на  хлібозаготівлі  та  інші  кампанії  протягом  лютого  були  звільнені
залізничники. 

Періодично вищі органи влади давали вказівки звернути увагу на «ідеологічну
правовірність»  уповноважених.  Постанова  ЦК  КП(б)У  від  31  січня  1933  р.,  яка
стосувалася  збирання  насіннєвих  фондів  та  підготовки  до  весняної  сівби,
приписувала обкомам України «переглянути склад своїх уповноважених по районах
під  кутом  забезпечення  міцного  керівництва  ходом  збирання  засівних  матеріалів
весняної засівної кампанії».

У  1933  р.  спостерігалася  інституціалізаційне  закріплення  статусу
уповноважених.  Якщо  на  початку  1930-х рр.  їх  скеровували  в  село  на  короткий
термін, найчастіше два місяці, то рішенням засідання політбюро ЦК КП(б)У від 29
серпня 1932 р. передбачалося надсилати членів партії для зміцнення колгоспів у села
та райони терміном на два роки при тому, що «по закінченні цього терміну роботи на
селі,  члени  партії  за  бажанням  можуть  повертатися  на  попередню  роботу  або
навчання» або залишитися на роботі в селі. 

–  Особливо  негативну  роль  під  час  Голодомору-геноциду  відіграли
уповноважені  найвищого  державного  рівня.  Таким  був  голова  уряду  СРСР  В.
Молотов,  який  відвідував  Україну  в  липні  та  жовтні-листопаді  1932  р.  Прямим
результатом  другої  поїздки  В.  Молотова  в  Україну  стало  проведення  масової
репресивної  кампанії  усунення  «куркульських  агентів  та  елементів»  із  правлінь
колгоспів,  сільрад,  місцевого  партійно-радянського  апарату,  комсомольських
осередків.  Жертвами  цієї  кампанії  стала  принаймні  8881  особа,  заарештована
спецслужбами протягом листопада 1932 р. Іншою ініціативою уповноваженого стала
пропозиція надати спецкомісії ЦК КП(б)У право ухвалення вироків із вищою мірою
покарання – розстрілом (лист із такою пропозицією 21 листопада 1932 р. В. Молотов
підписав спільно із В. Чубарем, В. Строгановим і М. Калмановичем). Така комісія у
складі С. Косіора, С. Реденса, А. Кисельова була створена в Україні вже наступного
дня,  22 листопада  1932  р.  Термін  її  діяльності  було  визначено  –  «на  період
хлібозаготівлі». Комісія отримала повноваження видавати в позасудовому порядку
смертні вироки особам, які,  на думку комуністичних очільників, перешкоджали у
здійсненні геноцидних планів. 

Третім  нововведенням,  яке  запровадили  з  ініціативи  уповноваженого
В. Молотова, стало створення в листопаді 1932 р. системи спеціальних бригад, які
мали  формуватися  зі  складу  сільського  активу  (членів  комітетів  незаможників,
депутатів  сільських  рад,  членів  правління  колгоспу).  Очолювали  ці  спеціальні
бригади  працівники  ГПУ  УСРР.  Саме  ці  бригади  відзначалися  особливою
брутальністю та жорстокістю щодо українців в роки Голодомору-геноциду.

–  На  найнижчому  рівні  виконавцями  злочинного  плану  комуністичного
режиму стали буксирні бригади, які створювалися за рішенням партійно-радянських
органів у селах. Бригадирами буксирних бригад призначали членів президії сільської
ради,  голів  або  заступників  голів  колгоспів.  Контролювати  діяльність  буксирних
бригад  мали  трійки  у  складі  уповноваженого  райкому  КП(б)У,  голови  сільради  і
секретаря  місцевої  партійної  організації.  Саме  буксирні  бригади  під  пильним
контролем  уповноваженого  провадили  подвірні  обшуки,  конфісковували  зерно  й
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відбирали всі інші продукти харчування. Їх діяльність супроводжувалася масовим
використанням  насилля,  фізичними  та  моральними  знущаннями  (побиттями,
тривалим утриманням на холоді), приниженням людської гідності, знищенням уже
приготованої їжі, відбиранням одягу, взуття, побутових речей. 

Психологічні наслідки Голодомору-геноциду в українців персоніфікувалися в
безкарності  уповноважених,  через  що  у  суспільстві  поширювалися  настрої
екстернальності (інтерпретації всіх подій у житті людини, як таких, що виключно
залежать від зовнішніх сил, констатації власної безсилості), морального занепаду та
пасивності. Багато українців переконали себе, що вони зовсім не здатні впливати на
своє життя, унаслідок чого стали дуже вразливими до маніпуляцій та схильними до
соціального,  політичного  й  навіть  культурного  конформізму.  Цей  психологічний
феномен  здатен  передаватися  трансгенераційно,  завдяки  чому  навіть  сьогодні  у
певної  частини  українців  відсутнє  критичне  мислення,  об’єктивне  сприйняття
оточуючого світу. 
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АНОТАЦІЯ
Стасюк О.О.  Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду

1932-1933 років в УСРР. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  зі

спеціальності  07.00.01  –  Історія  України. –  Університет  Григорія  Сковороди  в
Переяславі. Переяслав, 2021.

У дисертаційній  роботі здійснено  комплексний історичний аналіз  інституту
уповноважених, які стали організаторами і виконавцями Голодомору-геноциду 1932-
1933 рр., організованого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР. Діяльність
уповноважених представлено на базі вперше використаних документів центральних,
галузевих  архівних  фондів,  польових  досліджень  із  застосуванням  сучасного
теоретико-методологічного інструментарію.

Проаналізовано становлення  і  функціонування  інституту  уповноважених  в
УСРР,  на  основі  сучасних  загальнонаукових  і  спеціальних  методів  дослідження,
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встановлено  специфіку мобілізації  «на село»  уповноважених усіх  рівнів,  зокрема в
рахунок «80»; «106»; «400»; «800»; «2340», виявлено кореляційні зв’язки у здійсненні
геноциду  українців  комуністичним  тоталітарним  режимом.  Структуровано  форми  і
методи діяльності  уповноважених у хлібозаготівельних кампаніях 1932 і 1933 рр. та
узагальнено соціально-психологічні характеристики уповноважених.

Окреслено  недостатньо  вивчені  аспекти  проблеми,  визначено  напрями
подальших дослідницьких пошуків.

Ключові  слова:  уповноважені,  виконавці,  активісти,  комуністичний
тоталітарний  режим,  Голодомор-геноцид  українців,  буксирні  бригади,
хлібозаготівельна кампанія. 

АНОТАЦИЯ
Стасюк А.А. Институт уполномоченных по осуществлению Голодомора-

геноцида 1932-1933 годов в УССР. Квалификационный научный труд на правах
рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  исторических  наук  по
специальности 07.00.01 – История Украины. – Университет Григория Сковороды в
Переяславе, Переяслав, 2021.

В  диссертационной  работе  осуществлен  комплексный  исторический  анализ
института  уполномоченных,  ставших  организаторами  и   исполнителями
Голодомора-геноцида  1932-1933  гг.,  организованного  коммунистическим
тоталитарным  режимом в  УССР.  Деятельность  уполномоченных  представлена  на
базе  впервые  использованных  документов  центральных,  отраслевых  архивных
фондов,  полевых  исследований  с  применением  современного  теоретико-
методологического инструментария.

Проанализирован  процесс  становления  и  функционирования  института
уполномоченных  в  УССР,  на  основе  современных  общенаучных  и  специальных
методов  исследования,  установлена  специфика  мобилизации  «на  село»
уполномоченных  всех  уровней,  в  частности,  в  счет  «80»;  «106»;  «400»;  «800»;
«2340»,  выявлены  корреляционные  связи  в  осуществлении  геноцида  украинцев
коммунистическим  тоталитарным  режимом.  Структурированы  формы  и  методы
деятельности уполномоченных в хлебозаготовительных кампаниях 1932 и 1933 гг. и
обобщены социально-психологические характеристики уполномоченных.

Обозначены  недостаточно  изученные  аспекты  проблемы,  определены
направления будущих исследовательских изысканий.

Ключевые  слова: уполномоченные,  исполнители,  активисты,
коммунистический тоталитарный режим, Голодомор-геноцид украинцев, буксирные
бригады, хлебозаготовительная кампания.

SUMMARY
Stasiuk O. Institute of Commissioners of the Holodomor-Genocide of 1932-1933 in

the USSR. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The thesis  for  a scientific degree of  the doctor  of  historical  sciences on a specialty

07.00.01 - History of Ukraine. - University of Grigory Skovoroda in Pereyaslav, Pereyaslav,
2021.

In the thesis work the complex historical analysis of the institute of the commissioners
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who became  practical  executors  of  the  crime  of  the  Holodomor-genocide  of  1932-1933
organized by the  communist  totalitarian regime in  the  USSR (Ukrainian  Socialist  Soviet
Republic) is carried out. The activity of the commissioners is presented on the basis of the first
used  archival  materials  of  central,  branch  field  researches  with  application  of  modern
theoretical and methodological tools.

The policies  of  the communist  totalitarian regime in the USSR and the Holodomor
genocide led not only to catastrophic human losses, but also to large-scale distortions of the
social structure of the Ukrainian society. The consolidation of the communist power vertical in
Ukraine meant the spread of political and social practices introduced from Russia to Ukrainian
ethnic lands. The declarative principle of internationalism meant the disguised idea of great-
power chauvinism. Declaring recognition of the right of Ukrainians to self-determination,
Lenin  actually  had  plans  for  the  gradual  takeover  of  Ukrainian  lands  by  Russia.  The
Bolsheviks did not intend to give real independence to Ukraine. The army, special services,
and key People's Commissariats operating in the USSR were nothing more than branches of
the relevant Russian agencies. Part of the power apparatus of Soviet Ukraine was formally
separate, but even those people's commissariats, which were formally independent, did not
have  independence  in  decision-making.  Control  over  them  relied  on  a  system  of
commissioners who acted at several levels.

The process of formation and functioning of the institute of commissioners in the USSR
is analyzed,  on the basis  of  modern general  scientific  and special  research  methods,  the
specifics of mobilization of commissioners of all levels "to the village", in particular to account
"80"; "106"; "400"; "800"; "2340" are established, correlations in the implementation of the
genocide of Ukrainians by the communist totalitarian regime are discovered. The forms and
methods of activity of the commissioners in the grain procurement campaigns of 1932 and
1933 are structured, and the socio-psychological characteristics of the commissioners in the
grain procurement campaigns of 1932-1933 are summarized.

Based on the analysis of historical material, the process of formation and functioning of
the institute of commissioners is revealed. The state of scientific development of the topic,
directions and tendencies of historical thought on the chosen problem is investigated. The
study analyzes the party documentation of the Central Committee of the CPSU(b), the Central
Committee  of  the  CP(b)U  for  the  period  1932-1933.  A methodological  analysis  of  the
Holodomor discourse was carried out, especially in terms of functioning of the institute of
commissioners and the disclosure of the names of the perpetrators of the crime of genocide.

The  process  of  deformation of  the  social  structure  of  the  Ukrainian  society  by  the
communist regime is revealed. The political and institutional principles of the emergence of
the institute of commissioners in the USSR, the role and place of commissioners in the grain
procurement campaign of the first half of 1932 are analyzed.

The specific levers of influence and pressure of the commissioners on the Ukrainians
during  the  seed  and  grain  procurement  campaigns  of  1932–1933  were  singled  out.  The
commissioners were structured according to their official affiliation.

The specifics  of  the  functioning of  "towing brigades"  are  revealed,  the  methods of
pressure  of  the commissioners  on Ukrainians are systematized.  The characteristics  of  the
socio-psychological  portrait  of  the "commissioners"  according to  archival  documents  and
materials are generalized, and the "portrait of the commissioner" according to oral historical
sources is generalized.
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Theoretical and methodological principles of the study of cumulative radicalization and
criminal activity of the commissioners and the understanding of the genocidal principles of the
formation of  the communist  totalitarian regime were further  developed.  The tasks of  the
commissioners in the grain procurement campaigns of 1932-1933 were specified.

Factual  data  and  separate  theoretical  materials  of  the  dissertation  can  be  used  in
preparation of generalizing scientific works on history of Ukraine, social history, history of
everyday life, textbooks, textbooks on history of Ukraine, museum expositions.

Insufficiently  studied  aspects  of  the  problem are  indicated,  the  directions  of  future
research are determined.

The psychological consequences of the Holodomor-genocide among Ukrainians were
personified  in  the  impunity  of  the  authorities,  which  spread  the  mood  of  externality
(interpretations of all events in human life as those that depend solely on external forces,
assertion  of  their  own helplessness),  moral  decline  and passivity. Many Ukrainians  have
convinced themselves that they are incapable of influencing their lives at all, as a result of
which they have become very vulnerable to manipulation and prone to social, political and
even  cultural  conformism.  This  psychological  phenomenon  can  be  transmitted
transgenerationally, thanks to which even today a large part of Ukrainians experience problems
with critical thinking, objective perception of the world around them, self-improvement and
social development.

The analysis can be useful in the activities of public authorities, public associations to
find effective ways to form and strengthen the civil society.

Keywords: commissioners,  executors,  activists,  communist  totalitarian  regime,
Holodomor-genocide of Ukrainians, towing brigades, grain procurement campaign.


