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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВРНГ – Вища рада народного господарства 

Вукоопспілка – Всеукраїнська кооперативна спілка 

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 

ДА СБУ – Державний архів Служби безпеки України. 

Губвиконком – губернський виконавчий комітет партії 

Губком – губернський комітет 

ДПУ – Державне політичне управління 

Зафронтбюро – Зафронтове бюро ЦК КП(б)У 

КП(б)У – комуністична партія (більшовиків) України 

КПА – комуністична партія Австрії 

КПЗУ – комуністична партія Західної України 

КПП – комуністична партія Польщі 

КПСГ – комуністична партія Східної Галичини 

МТС – машино-тракторні станції 

Наркомзем – Народний комісаріат земельних справ 

Наркомнац – Народний комісаріат у справах національностей 

НКЗС – Народний комісаріат закордонних справ 

Оргбюро – Організаційне бюро 

Повпред – повноважний представник 

Політбюро – Політичне бюро 

Райпартком – районний партійний комітет 

Ревком – революційний комітет 

РНК – Рада народних комісарів 

РПК – районний партійний комітет 

РСДРП(б) – Російська соціал-демократична робітнича партія більшовиків 

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

Сельроб – Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fleksika.com.ua%2F14790808%2Fure%2Fzafrontove_byuro_tsk_kpb_ukrayini&ei=U1sNVdDfNITMOOfcgfgO&usg=AFQjCNGJOZ7au7ry3B5xaaD19tP9e08udw&bvm=bv.88528373,d.ZWU
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СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УЕН – Українська економічна нарада 

УНДО – Українське націонал-демократичне об’єднання 

УНР – Українська Народна Республіка. 

УПП – Українська партія праці 

УСРП - Українська соціалістично-радикальна партія 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 

ВЦВРК – Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет 

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади України 

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України 

ЦДАМЛМ України – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв 

України 

ЦК – Центральний комітет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку історичної 

науки значний інтерес становить персоналістика. Вивчення діяльності відомих 

особистостей дає змогу окреслити роль та вплив окремо взятої людини на хід 

історії, конкретизувати історичний процес в особистісному аспекті. Розгляд 

державно-партійного апарату УСРР через призму діяльності окремих 

представників номенклатури дозволяє розкрити відносини та протиріччя 

всередині партії, визначити особливості більшовицького режиму в Україні, 

розглянути радянську системи влади зсередини, як сферу взаємодії, протиріч та 

конфліктів.  

Сучасне державотворче будівництво в Україні потребує глибокого 

наукового аналізу періоду утвердження та функціонування комуністичного 

тоталітарного режиму, що є необхідною умовою для осмислення та подолання 

радянського спадку в суспільно-політичних процесах. Дослідження державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського покликане встановити його місце в 

середовищі партноменклатури УСРР, що дозволить розширити уявлення щодо 

особливостей функціонування керівної верхівки радянської України першої 

третини ХХ ст.  

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

виконана відповідно до науково-дослідної теми історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01). 

Об’єктом дослідження є особистість Ю. Коцюбинського як державно-

політичного діяча. 

Предметом дослідження є зміст, методи, форми та наслідки державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського. 
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Хронологічні межі роботи зумовлені специфікою дослідження персоналії 

й визначаються роками державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського 

(1917 – 1937).  

Метою дослідження є комплексне дослідження державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського як одного з представників компартійної 

номенклатури 1920 – 1930-х рр., визначення його ролі та місця в історії України. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано завдання: 

• проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження; 

• простежити процес формування Ю. Коцюбинського як державно-

партійного діяча та висвітлити основні етапи його діяльності в 1917 – 1920-х рр.; 

• дослідити участь Ю. Коцюбинського у реалізації зовнішньої 

політики УСРР і СРСР; 

• визначити роль та місце Ю. Коцюбинського у проведенні політики 

радикальних соціально-економічних перетворень у 1930-х рр. в УСРР; 

• проаналізувати участь Ю. Коцюбинського в реалізації 

хлібозаготівельної політики радянського керівництва в Україні; 

• з’ясувати обставини слідства у справі Ю. Коцюбинського органами 

НКВС. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

загальнонаукові принципи історизму, науковості, об’єктивності. Для розв’язання 

поставленої мети і завдань застосовані наступні методи: проблемно-

хронологічний, біографічний, порівняльно-історичний, системного аналізу. 

Поєднання цих методів покликане сприяти реалізації поставленої мети та 

завдань дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в комплексному 

дослідженні актуальної теми, яка досі не отримала належного висвітлення в 

історіографії.  

Суттєво доповнено існуючі відомості про роль та місце Ю. Коцюбинського 

у функціонуванні партноменклатури УСРР. Виявлено нові факти, які 
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поглиблюють знання про життя державно-партійного діяча. Набуло подальшого 

розвитку вивчення його участі у реалізації радянської зовнішньої політики. З 

нових позицій переглянуто державно-політичну діяльність цього представника 

партноменклатури в контексті реалізації радикальних соціально-економічних 

перетворень в УСРР. Вперше визначено ступінь його причетності до 

Голодомору. Удосконалено знання про державно-політичну діяльність 

Ю. Коцюбинського в контексті соціально-політичних процесів 1920-30-х рр. в 

УСРР. 

Практичне значення дисертації полягає у можливості застосування 

фактологічної бази та ключових положень дослідження при підготовці 

нормативних та спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, у довідковій 

літературі, підручниках та наукових працях. Результати роботи можуть бути 

використані для подальших наукових розвідок з вивчення зовнішньополітичної 

діяльності СРСР, партійної номенклатури УСРР, колективізації та Голодомору 

1932 – 1933 рр. 

Апробація дослідження. Основні положення та матеріали дисертації 

представлені у доповідях та тезах доповідей на наукових конференціях: VI 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету – 2013» 

(Київ, 2013); ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна 2014: Історія» (Київ, 2014); VII 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету – 2014» 

(Київ, 2014); Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Богданівські читання» 

(Черкаси, 2014); XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Історія» (Київ, 2015); VIІІ 

Університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених «Молода наука – 2015» (Запоріжжя, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 6 публікаціях у 

наукових фахових виданнях (з них 1 – в зарубіжному виданні). Окремі 

положення та результати дослідження додатково відображені у 6 публікаціях тез 

та виступів на наукових конференціях. 



8 
 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

Історіографія теми дослідження, яка стосується державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського, є досить різноманітною. Наявну історіографічну 

базу за рівнем її інформативності можна розділити на дві групи праць.  

До першої групи віднесено праці безпосередньо присвячені державно-

політичній діяльності Ю. Коцюбинського. До 1957 р. його ім’я було викреслене з 

офіційної історії УСРР, що зумовлювалося засудженням в 1937 р. Однак, після 

реабілітації та виправдання про нього почали писати, як про видатного 

державно-політичного діяча. У 1960 – 1980-х рр. написано декілька робіт, які 

безпосередньо присвячені дослідженню його біографії. Як учасник 

громадянської війни та побудови соціалізму в УСРР Ю. Коцюбинський отримав 

почесне місце в пантеоні другорядних більшовицьких героїв. Проте 

одноманітний класово-революційний підхід радянської історіографії не давав 

змоги об’єктивно висвітлити діяльність представника радянської партійної еліти. 

Як правило, в дослідженнях посилений наголос робився на героїзації його участі 

в Жовтневому перевороті та діяльності протягом 1917–1920 рр. Постать 

партійного діяча навіть знайшла своє відображення в історичних романах та 

художніх фільмах, які присвячені періоду громадянської війни. Радянська 

історіографія наголошувала на тому, що син видатного українського 

письменника належав до більшовиків та сприяв утвердженню радянської влади. 

Такі фактори зумовили викривлення певних аспектів біографії 

Ю. Коцюбинського, особливо це стосується роботи на дипломатичних посадах 

та участі в реалізації політики соціально-економічних перетворень. Певні 

епізоди його біографії взагалі замовчувалися, як наприклад причетність до 

проведення колективізації та примусових хлібозаготівель. Особистість 

представника партноменклатури в період тотальних репресій та проведення 

колективізації у радянській історіографії зображувалася поверхово. У 
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радянський період позиція істориків відзначалася одномірно-апологетичним 

ставленням до аналізу постаті Ю. Коцюбинського.  

Серед радянських дослідників найбільш повне висвітлення державної і 

партійної діяльності представника партноменклатури здійснив М. Чуприна. 

Автор проаналізував його біографію з позицій офіційної концепції історії партії, 

поетапно висвітлив його становлення, як партійного та державного діяча1. 

Дослідження відзначається значною джерельною базою, проте варто відзначити 

тенденційність підбору фактів. Детально досліджено діяльність 

Ю. Коцюбинського до 1917 р. та його участь в Жовтневому перевороті, однак 

найбільш ґрунтовно проаналізована діяльність в Чернігівській губернії, під час 

роботи в місцевому губкомі, окреслена його участь і у встановленні радянської 

влади. Водночас у дослідженні залишилося чимало «білих плям» пов’язаних з 

діяльністю на державних та партійних посадах, яка не відповідала офіційним 

канонам історії в радянський період. Автор перебільшував його участь у 

проведенні форсованої індустріалізації в 1930-х рр. Державно-політична 

діяльність показана включно у позитивному контексті, призводячи до ідеалізації 

постаті, тим самим уникаючи розгляду питання про його арешт та засудження. 

Також М. Чуприна написав низку статей присвячених різним аспектам 

державно-політичної діяльності партійного діяча2. 

                                                           
1 Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність 

Ю. М. Коцюбинського: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Михайло Степанович 

Чуприна. – К., 1971. – 326 с. 

2 Чуприна М. С. Ю. М. Коцюбинський - на чолі відділу полтавського губкому 

партії по роботі на селі / М. С. Чуприна // Український історичний журнал. – 

1969. – № 7. – С. 79–85; Чуприна М. С. До питання про дипломатичну діяльність 

Ю. М. Коцюбинського в 1925 – 1930 рр. / М. С. Чуприна // Український 

історичний журнал. – 1971. – № 12. – С. 89–95. 
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У праці А. Ярошенка подано детальну біографію Ю. Коцюбинського3. 

Монографія цінна тим, що у ній використовуються спогади сучасників, яким 

довелося його знати та разом працювати, у т.ч. дружини посла СРСР в 

Чехословаччині Ольги Левицької, відомої української громадської діячки 

Н. Суровцової, радянського партійного функціонера С. Кириченка та інших. 

Автор здійснив спробу аналізу формування суспільно-політичних поглядів 

Ю. Коцюбинського. Позитивною особливістю даної роботи є те, що дослідник 

досить ретельно розкрив в хронологічному порядку державно-політичну 

діяльність представника партноменклатури. Праця відзначається значною 

фактологічною та джерельною базою, однак присутні значні перебільшення 

щодо його участі у встановленні більшовицької влади в Україні.  

Постаті Ю. Коцюбинського присвячене дослідження М. Дмитрієнко та 

А. Ярошенка4. Праця характеризується ідеологічною перенасиченістю та 

ідеалізацією державно-політичної діяльності партійного діяча.  

В сучасній історіографії відсутні комплексні дослідження постаті 

Ю. Коцюбинського, розглядалися лише певні аспекти його державно-політичної 

діяльності. Р. Пиріг проаналізував причини та обставини фабрикування справи 

проти представника партноменклатури5. Діяльність державного діяча розглянув 

                                                           
3 Ярошенко А. Д. Юрий Михайлович Коцюбинський / А. Д. Ярошенко. – К.: 

Політвидав, 1986. – 135 с. 

4 Дмитриенко М. Ф. Сын революционного века / М. Ф. Дмитриенко, 

Ярошенко А. Д. – М., 1985. – 110 с. 

5 Пиріг Р. Я. Юрій Коцюбинський: велич та трагізм долі» / Р. Я. Пиріг // 

Сторінки політичної історії. – К.: Політвидав України, 1990. – С. 429–432; 

Пиріг Р. Я. Справа Юрія Коцюбинського / Р. Я. Пиріг // Маршрутами історії. – 

К.: Політвидав України, 1990. – С. 318–328. 
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Д. Скляренко6. Автор фрагментарно розкрив основні етапи біографії партійного 

діяча УСРР, давши загальну оцінку його діяльності. 

Окремі аспекти державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського 

висвітлені в дослідженні Ю. Сороки та М. Дмитрієнко7. Автори закцентували 

увагу на проблемі засудження партійного діяча та формуванні його світогляду. 

Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського висвітлюється в нарисі 

О. Кульбицького «Доля дітей Михайла Коцюбинського»8. Перевагою даної 

роботи є те, що автор проаналізував відносини у сім’ї видатного українського 

письменника. Однак О. Кульбицький занадто ідеалізує постать Юрія 

Михайловича та не приділяє увагу проблемним сторінкам його діяльності. В 

дослідженні висвітлено лише окремі аспекти державно-політичної біографії 

представника радянської партноменклатури. 

Енциклопедичні статті подають лише мінімум інформації про державно-

політичну діяльність Ю. Коцюбинського9. 

Другу групу наукових праць складають публікації, які опосередковано 

стосуються державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського. Їх за 

проблемним принципом можна поділити на три підгрупи.  

                                                           
6 Скляренко Д. Є. Ю. Коцюбинський – дипломат, державний діяч / 

Д. Є. Скляренко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Зб. наукових 

статей. – К., 1996. – С. 303–316. 

7 Сорока Ю. М. Юрій Коцюбинський // Ю. М. Сорока, Дмитрієнко М. Ф. // 

Історія України в особах : XIX – XX ст. – К.: Україна, 1995. – С. 311–314. 

8 Кульбицький О. О. Доля дітей Михайла Коцюбинського / О. О. Кульбицький. – 

Чернігів: Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. – 56 с. 

9 Власенко В. І. Коцюбинський Юрій Михайлович / В. І. Власенко // Радянська 

енциклопедія історії України: у 4 т. [ред.кол. А. Д. Скаба та ін.]. – К: УРЕ, 1970. 

– Т. 2. – С. 490–491; Гриневич Л. В. Коцюбинський Юрій Михайлович / 

Л. В. Гриневич // Енциклопедія історії України: у 10 т. [ред. рада: В. М. Литвин 

(гол. ради) та ін.]. – К: Наукова думка. – Т. 5. – 2008. – С. 249–250 та ін. 
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Першу підгрупу становлять праці, присвячені становленню та 

функціонуванню радянської влади в Україні. У комплексних дослідженнях 

історії КП(б)У та громадянської війни на території України присутні згадки про 

державно-політичну діяльність Ю. Коцюбинського10, однак вони мають 

епізодичний характер та здебільшого ідеалізують постать партійного діяча. У 

монографії Н. Супруненко «Начерки громадянської війни та іноземної 

військової інтервенції в Україні» побічно висвітлено його участь у встановленні 

радянської влади в Україні11. Праця відзначається широкою фактологічною 

базою. 

Діяльність Ю. Коцюбинського в складі Зафронтбюро проаналізована в 

дослідженні С. Случавської12. Дисертація вирізняється ґрунтовним аналізом 

архівних джерел. Автор відзначив партійного діяча, як одного з найбільш 

активних членів Зафронтбюро та показав його участь в організації повстанських 

загонів на території Чернігівської губернії.  

У комплексних дослідженнях з історії чернігівської партійної організації 

приділялася значна увага висвітленню діяльності Ю. Коцюбинського, який брав 

значну участь у встановленні радянської влади на території Чернігівської 

губернії. Насамперед варто відзначити працю «Нариси історії чернігівської 

обласної партійної організації»13. Таким чином, історики радянського періоду, 

досліджуючи особливості встановлення та функціонування влади більшовиків на 

                                                           
10 Українська РСР в період громадянської війни 1917 – 1920 рр.: в 3-х т. / [ред. 

кол.: А. Д. Скаба та ін.]. – К.: Політвидав літератури, 1968. – Т. 2. – 424 с. 

11 Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной 

интервенции на Украине / Н. И. Супруненко. – М.: Наука, 1966. – 466 с. 

12 Случавская С. Я. Деятельность Зафронтбюро ЦК КП(б)У (июль – декабрь 1919 

года): дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Светлана Яковлевна Случавская. – 

К., 1966. – 265 с. 

13 Нариси історії чернігівської партійної організації / [ред. О. І. Дериколенко]. – 

К.: Політвидав України, 1970. – 414 с. 
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території України, досить часто побіжно висвітлювали державно-політичну 

діяльність окремих діячів.  

В сучасній історіографії також відображено участь Ю. Коцюбинського у 

встановленні влади більшовиків в Україні. В дослідженні Л. Гриневич окреслена 

військова складова державно-політичної діяльності представника радянської 

партноменклатури14. Автором відзначено формальний характер його 

призначення головнокомандувачем більшовицьких військ, що зумовлювалося 

необхідністю надати українського змісту наступу армії М. Муравйова. Проте 

разом з тим наводить переконливі аргументи, що державний діяч не збирався 

ставати маріонеткою російських більшовиків, намагався відстоювати свої 

повноваження члена уряду, відповідально поставився до свого призначення 

секретарем військових справ і прагнув налагодити роботу військового відомства. 

У дослідженні значну увагу приділено аналізу конфлікту між М. Муравйовим та 

Ю. Коцюбинським. Автор доходить висновку, що прагнення останнього 

відстоювати інтереси українських більшовиків викликало незадоволення 

російського центру та спричинила його відставку.  

В. Солдатенко опосередковано висвітлив участь Ю. Коцюбинського у 

встановленні більшовицької влади в Україні15. Автор зарахував його до 

найяскравіших представників «лівих комуністів». У праці в контексті 

функціонування КП(б)У розглянута державна та партійна діяльність 

Ю. Коцюбинського в 1918 р. Дослідження відзначається ґрунтовним аналізом 

архівних джерел. 

У дослідженні В. Ревегука фрагментарно розкрито участь 

Ю. Коцюбинського в утвердженні та функціонуванні радянської влади на 

                                                           
14 Гриневич Л. В. Військове будівництво в Радянській Україні. 1917 – поч. 30-х рр./ 

Л. В. Гриневич // Історія українського війська. – Львів: Світ, 1996. – С. 10–332. 

15 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: у 4 т. / 

Солдатенко В. Ф. – Харків: Прапор, 2008. – Т. 2. 1918 рік. – 558 с. 
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території Полтавської губернії16. Автор розглянув діяльність партійного діяча 

щодо придушення антибільшовицьких виступів населення. Опосередковано його 

постать згадувалася у дослідженнях, які присвячені встановленню 

більшовицької влади на території Чернігівської губернії17. Проте дослідники 

торкаються того чи іншого аспекту діяльності лише епізодично, у контексті 

встановлення та функціонування радянської влади.  

До другої підгрупи належать дослідження зовнішньополітичної діяльності 

уряду УСРР, в яких через вивчення функціонування дипломатичних 

представництв розглядалася діяльність державного діяча на дипломатичних 

посадах. Таким чином, фрагментарно висвітлюючи його участь в реалізації 

більшовицької зовнішньої політики. 

У статті В. Чирка «Дипломатична місія УРСР в РРФСР» проаналізовано 

внесок Ю. Коцюбинського в утворення та функціонування повноважного 

представництва радянської України в Москві18. Варто зазначити, що автор 

досить детально висвітлив діяльність повпредства радянської України.  

В дисертації «Участие советской Украины в международных связях СССР 

(1923 – 1929 гг.)» розглянуто участь Ю. Коцюбинського в реалізації радянської 

зовнішньої політики. Автор відзначено, що діяльність радника повноважного 

представника СРСР проходила в умовах надзвичайно складної міжнародної 

                                                           
16 Ревегук В. Я. За волю України: нариси історії повстансько-партизанської 

боротьби на Полтавщині в 1917 – 1923 рр. / В. Я. Ревегук. – Полтава: АСМІ, 

2007. – 300 c. 

17 Сергеєва С. М. Чернігівщина у 1919 році / С. М. Сергєєва // Скарбниця української 

культури. – 2006. – Вип. 7. – С. 3–22; Лейберов О. О. Більшовицький режим на 

Чернігівщині у 1919 році: труднощі встановлення та функціонування нової влади / 

О. О. Лейберов // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 52. – С. 124–137. 

18 Чирко В. А. Дипломатична місія УРСР в РРФСР / В. А. Чирко // Український 

історичний журнал. – 1973. – № 6. – С. 35–41. 
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ситуації19. Проте оминається висвітлення участі радянського дипломата у 

дестабілізації внутрішньополітичного становища в Польщі та поширенні 

комуністичних ідей за кордоном. 

Варто відзначити дослідження О. Купчика «Зовнішньополітична 

діяльність уряду УСРР (1919 – 1923 рр.)»20. Автором значну увагу приділено 

аналізу договорів, які були укладені за участі радянського дипломата з 

іноземними державами. Дослідник відзначив його внесок у налагодження 

ефективної діяльності повноважного представництва радянської України в 

РСФРР та детально розглянув особливості зовнішньополітичної діяльності 

УСРР. 

Участь Ю. Коцюбинського у заснуванні повноважного представництва 

проаналізувала В. Єфіменко21. Автор фрагментарно розглянув внесок 

радянського дипломата у створення повпредства. 

Окремі аспекти державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського та 

його участь в утворенні повноважного представництва УСРР у Москві висвітлив 

Г. Єфіменко22. 

В. Піскун у дисертації «Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.»23 

фрагментарно розглянула діяльність Ю. Коцюбинського на дипломатичних 

                                                           
19 Безродный Е. Ф. Участие советской Украины в международных связях СССР 

(1923 – 1929 гг.): дис... канд. истор. наук: 07.00.01 / Евгений 

Федорович Безродный. – К., 1979. – 466 с. 

20 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 – 1923 рр.): 

дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Олег Романович Купчик. – К., 2005. – 251 с. 

21 Єфіменко В. В. Створення Повноважного представництва УСРР в РСФРР / 

В. В. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2010. – 

Вип. 19. – С. 16–33. 

22 Єфіменко Г. Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / 

Г. Г. Єфіменко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 367 с. 
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посадах. Значна увага приділена аналізу дій радянського дипломата, які 

спрямовувалися проти української політичної еміграції в Австрії та Польщі. 

Насамперед йдеться про його роль у розвиткові «зміновіхівства» в середовищі 

української еміграції. У дослідженні частково розкриваються особливості роботи 

радянських дипломатичних представництв. Акцентується увага на тому, що для 

діяльності радянського дипломата були характерні подвійність стандартів і 

використання будь-яких методів задля досягнення своєї мети. В. Піскун 

здійснила значну роботу щодо збору нових документів, які стосуються 

діяльності політика на дипломатичних посадах. 

Варто відзначити монографію О. Рубльова «Західноукраїнська інтелігенція 

у загальнонаціональних політичних та культурних процесах»24. Автор 

опосередковано висвітлив діяльність Ю. Коцюбинського у Польщі, розкрив 

внесок радника повноважного представника у відкриття консульства СРСР у 

Львові, яке фактично мало представляти інтереси УСРР. Розглянуто діяльність 

дипломата у контексті різноманітних аспектів роботи радника повпредства та 

частково проаналізовано його зусилля щодо формування позитивного образу 

радянської держави в середовищі західноукраїнської інтелігенції. 

О. Кен розглядаючи радянсько-польські відносини у 1930 р., висвітлив 

участь Ю. Коцюбинського в реалізації зовнішньої політики СРСР25. Автор 

проаналізував його переписку з керівництвом НКЗС СРСР стосовно соціально-

політичної ситуації на західноукраїнських землях і показав, що дипломат 

                                                                                                                                                                                                    
23 Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ століття: дис... 

доктора іст. наук: 07.00.01 / Валентина Миколаївна Піскун. – К., 2007. – 516 с. 

24 Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних 

політичних та культурних процесах (1914 – 1939) / О. С. Рубльов. – К.: Інститут 

історії України НАН України, 2004. – 648 с. 

25 Ken O. «Alarm wojenny» wiosnq 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie / 

O. Ken // Studia z Dziejöw Rosji i Europy Srodkowo Wschodnej. – Warszawa, 

1999. – T. XXXV. – P. 41–74. 
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наполягав на більш активному втручанні СРСР у внутрішньополітичні справи 

Польщі. На думку О. Кена, звільнення з посади радника повноважного 

представництва СРСР зумовлювалося прагненням керівництва НКЗС покращити 

відносини з польським урядом. 

Дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського висвітлена в праці 

Д. Скляренка26. Автором подано короткий огляд біографії та розкрито його 

участь радянсько-польських переговорах стосовно Ризького мирного договору.  

В. Даниленко, аналізуючи відносини УСРР із зарубіжними країнами, 

висвітлив участь Ю. Коцюбинського в реалізації радянської зовнішньої 

політики27. Автор показав роль та місце українських радянських дипломатів в 

системі міжнародних відносин 1920-х рр. Дослідник детально розкрив діяльність 

та професійний склад повноважних представництв УСРР. В монографії 

відзначено, що проблема діяльності українських радянських дипломатів 

фрагментарно розглянута в сучасній історіографії.  

Третю підгрупу складають дослідження партійної номенклатури УСРР та 

репресій проти керівної верхівки радянської України. 

Питання місця Ю. Коцюбинського в системі радянської партноменклатури 

порушується в дослідженні М. Дорошка28. Автор детально розглянув 

формування та функціонування компартійної верхівки УСРР, в якій партійний 

діяч відігравав помітну роль. В дослідженні проаналізовано політико-ідеологічні 

принципи діяльності партноменклатури протягом 1917 – 1938 рр. 

Постаті Ю. Коцюбинського приділено значну увагу у дослідженнях 

репресій проти партійної номенклатури УСРР. Дослідники розглядають його 

                                                           
26 Скляренко Д. Є. Україна і Ризька мирна конференція (1920 – 1921): дис…канд. 

іст наук: 07.00.01 / Д. Є. Скляренко. – К., 2000. – 173 с. 

27 Даниленко О. В. Відносини УСРР з європейськими країнами (1920-ті роки) / 

О. В. Даниленко. – К., 2011. – 354 с. 

28 Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917 – 

1938 рр.) / М. С. Дорошко. – К.: Ніка, 2012. – 368 с. 
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постать у контексті переслідувань радянським репресивним апаратом колишніх 

троцькістів і партійного апарату радянської України. Варто відзначити 

насамперед працю Ю. Шаповала «Україна 20-50 років: сторінки ненаписаної 

історії»29. Автор розглянув діяльність репресивно-каральної системи протягом 

1920-50-х років на території України. У дослідженні на основі архівних 

документів, із залученням широкого фактологічного матеріалу, подано глибоку 

оцінку обставинам політичних репресій на території України та обвинувачень 

спрямованих проти «прихованих троцькістів». Значну увагу приділено 

сфабрикованій справі Ю. Коцюбинського та його засудженню. Ю. Шаповал 

ретельно проаналізував звинувачення, які висувалися керівнику Держплану 

УСРР та відзначив, що багато сторінок біографії партійного діяча потребують 

серйозного переосмислення істориками30. 

Ю. Шаповал та В. Золотарьов у дослідженні, присвяченому радянській 

репресивно-каральній системі, розглянули постать Ю. Коцюбинського у 

контексті репресивної політики в УСРР31. Вони порушили питання щодо 

наслідків його засудження для подальшого переслідування партноменклатури 

радянської України. Висвітлено сфабрикований процес над колишнім 

керівником Держплану УСРР також в інших працях Ю. Шаповала та 

В. Золотарьова32. 

                                                           
29 Шаповал Ю. І. Україна 20-х – 50-х років: сторінки ненаписаної історії / 

Ю. І. Шаповал. – К.: Наукова думка, 1993. – 349 с. 

30 Там само. – С. 187. 

31 Золотарьов В. С. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / 

В. С. Золотарьов, В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. – К.: Абрис, 1997. – 608 с. 

32 Золотарьов В. С. Всеволод Балицький: особа, час, оточення / В. С. Золотарьов, 

Ю. І. Шаповал. – К., Стилос, 2002. – 468 с. 
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Варто відзначити статтю А. Неберухіна «Один з псевдотроцькістів», яка 

вміщує аналіз звинувачення у контрреволюційній діяльності М. Кіллерога33. 

Автор побіжно висвітлив особливості процесу над Ю. Коцюбинським та 

переконливо довів фальсифікацію звинувачень, які висувалися. 

Наслідки засудження колишнього керівника Держплану для його родини 

висвітлені у статті А. Давидюка34 та дослідженнях Т. Вронської35.  

В дослідженні Г. Костюка приділяється значна увага розкриттю 

переслідувань партійних функціонерів радянською репресивно-каральною 

системою36. Автор аналізує причини, обставини та етапи фабрикації 

обвинувачення проти партноменклатури. 

Таким чином, обставини та причини засудження Юрія Коцюбинського 

частково висвітлюються в працях, які присвячені політичним репресіям 1930-х рр. 

Найменш розкритим аспектом державно-політичної діяльності 

представника радянської державної еліти є участь у реалізації політики 

радикальних соціально-економічних перетворень 1930-х р. та причетність до 

Голодомору 1932-33 рр. Г. Папакін у монографії «Чорна дошка: антиселянські 

репресії» навів декілька фактів щодо жорстоких методів роботи партійного діяча 

під час проведення хлібозаготівельної кампанії в Одеській області37. Також 

                                                           
33 Неберухін А. І. Один з псевдотроцькістів / А. І. Неберухін // З арх. ВУЧК-

ГПУ-НКВД-КГБ. – 1995. – № 1/2. – С. 341–356. 

34 Давидюк А. Т. Як одвітив брат за брата: маловідомі сторінки з життя 

родини Коцюбинських/ А. Т. Давидюк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 

1995. – № 1/2. – С. 366–373. 

35 Вронська Т. В. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практиці 

радянської влади (1917 – 1953 рр.) / Т. В. Вронська. – К., Темпора, 2013. – 630 с. 

36 Kostiuk Hr. Stalinist Rule in the Ukraine. A Study of the Decade of Mass Terror, 

1929 – 1939 / Hr. Kostiuk. – New York: Praeger, 1960. – 162 p. 

37 Папакін Г. В. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932 – 1933) / 

Г. В. Папакін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 422 с. 
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інформацію щодо участі працівника Держплану УСРР у реалізації Голодомору 

містить дослідження С. Кульчицького «Голодомор 1932 – 1933 рр. як геноцид: 

труднощі усвідомлення»38. Поза цим участь Ю. Коцюбинського в подіях 1932 – 

1933 рр. майже не відображена ні в радянській, ні в сучасній історіографії. 

Дослідники практично не розглядали його участь в реалізації більшовицької 

політики форсованої індустріалізації та колективізації. Роль представника 

керівної верхівки УСРР у проведенні соціально-економічних перетворень 

залишалася поза увагою науковців. Значною мірою це зумовлене тим, що 

незважаючи на досить високі посади в державних та партійних структурах 

радянської України він порівняно з П. Постишевим, С. Косіором та 

В. Затонським відігравав значно меншу роль у реалізації політики форсованої 

колективізації та індустріалізації. 

У радянській історіографії дослідження обмежувалися рамками 

ідеологічних норм. Незважаючи на значний фактологічний матеріал, вони не 

відзначалися об’єктивністю, оскільки багато фактів перекручувалися або 

замовчувались відповідно до ідеологічних догм. У дослідженнях 1960 – 1980-

х рр. аналіз постаті Ю. Коцюбинського здійснювався однобоко та без критичної 

оцінки. Таким чином, у радянській історіографії проблема його державно-

політичної діяльності не була належно розроблена. 

У сучасній історіографії відсутні комплексні дослідження постаті 

представника партноменклатури. Вітчизняні дослідники розкривають його 

державно-політичну діяльність фрагментарно, лише в контексті окремих питань 

історії України. Проте сучасні дослідження, на відміну від радянської 

історіографії, носять більш об’єктивний характер, що пов’язано зі зняттям 

ідеологічних заборон і можливістю вивчення раніше закритих архівів. Таким 

чином, можна зробити висновок про недостатній рівень наукової розробки 

проблеми державно-політичної діяльності партійного діяча. Досі дана тема не 

                                                           
38 Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр. як геноцид: труднощі 

усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К.: Наш час, 2008. – 424 с. 
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була предметом спеціального критичного дослідження. Отже, державно-

політична діяльність Ю. Коцюбинського – це маловивчена сторінка вітчизняної 

історії. 

Джерельна база дослідження складається з комплексу різноманітних 

архівних документів та опублікованих матеріалів (збірники документів, 

періодичні видання 1917 – 1930-х рр., спогади очевидців). У процесі виконання 

поставлених завдань проведена значна робота щодо виявлення, систематизації і 

вивчення джерел, встановлення їх інформаційного потенціалу. На цій основі 

сформовано джерельний комплекс дослідження, який є достатньо широким і 

репрезентативним для вирішення поставлених завдань.  

Найважливішу групу документів для дослідження державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського складають архівні матеріали, які стали основою 

джерельної бази.  

Найбільший обсяг документів стосовно предмета дослідження 

сконцентровано у фондах Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України. Документи з ЦДАГОУ містять інформацію щодо 

ключових аспектів державно-політичної діяльності керівної верхівки УСРР 

та формують основу джерельної бази дослідження. У фондах архіву 

зосереджена значна кількість матеріалів про роботу вищих органів влади 

радянської України та різних керівних структур нижчого рівня. Матеріали 

ЦК КП(б)У (Ф. 1) дають нам змогу прослідкувати роль та місце державного 

діяча у становленні більшовицької влади в України, зовнішньополітичній 

діяльності УСРР і реалізації радикальних соціально-економічних перетворень 

в період 1930-х рр. 

Особливо варто відзначити «Документи відділів ЦК КП(б)У» (опис 20), 

які відображають участь Ю. Коцюбинського у функціонуванні державних 

органів влади та партійного апарату радянської України. Варто відзначити, 

що матеріали ЦК КП(б)У призначалися для таємного діловодства, тому 

мають високий рівень інформативності.  
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В документах відділів ЦК КП(б)У міститься інформація, яка стосується 

діяльності Ю. Коцюбинського на дипломатичних посадах. Особливо варто 

відзначити його листування з уповноваженим НКЗС при уряді УСРР, яке 

дозволяє проаналізувати особливості реалізації радянської зовнішньої 

політики. Також у фонді містяться документи пов’язані з управлінською та 

партійною діяльністю у Чернігівському та Полтавському губкомах. Вони 

дали нам можливість дослідити участь партійного діяча у встановленні та 

функціонуванні більшовицьких органів влади в цих губерніях. 

Постанови, інформаційно-аналітичні довідки, матеріали ділової переписки, 

стенограми радянських органів влади 1930-х років містять інформацію 

стосовно участі Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та 

хлібозаготівельних кампаній. Він особисто контролював примусове 

вилучення продовольства у селян в низці районів УСРР, як уповноважений 

ЦК КП(б)У. Підготовлені ним звіти та донесення, які адресувалися 

керівництву УСРР, дають можливість розкрити особливості проведення 

колективізації та хлібозаготівельних кампаній на місцях, прослідкувати 

реалізацію більшовицької політики «розкуркулення».  

Завдяки листуванню Ю. Коцюбинського з компартійною 

номенклатурою можна визначити його приналежність до радянської 

регіональної еліти та визначити, як його діяльність спрямовувалася на 

відстоювання інтересів керівної верхівки УСРР та збільшення надходження 

інвестицій на соціально-економічний розвиток радянської України. Також у 

фонді містяться документи, які пов’язані з його участю як  керівника 

Держплану у підготовці перенесення столиці УСРР у 1934 р. до Києва. Він 

активно займався питаннями розвитку Києва: забезпеченням належного 

фінансування та ресурсів для його розбудови. Таким чином, опис 20 (Ф. 1) 

представляє значний масив документів, що висвітлює державно-політичну 

діяльність Ю. Коцюбинського.  

З фонду «Центрального Комітету Комуністичної партії» використані 

також матеріали опису 1 «Матеріали з’їздів, конференцій і пленумів ЦК 
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Компартії України», опису 6 «Протоколи засідань Політбюро ЦК КП(б)У», 

опису 16 «Протоколи засідань Політбюро, Оргбюро і Секретаріату ЦК 

КП(б)У і матеріали до них». Документи керівних партійних органів суттєво 

доповнюють джерельну базу дослідження. 

Стенограми партійних засідань (Ф. 1) зафіксували участь 

Ю. Коцюбинського у з’їздах і пленумах ЦК КП(б)У. Аналіз виступів 

партійних діячів на зібраннях комуністичної партії України відіграє важливу 

роль у дослідженні державно-політичної діяльності та ідейних поглядів 

радянської партноменклатури. З промов представника партійної еліти на 

пленумах КП(б)У можна проаналізувати ставлення до реалізації політики 

соціально-економічних перетворень 1930-х років. Проте варто відзначити, 

що документи партійних органів вирізняються ідеологічним змістом. 

Важливими для аналізу державно-політичної діяльності 

Ю. Коцюбинського є протоколи засідань Політбюро, які містять інформацію 

щодо його участі у партійному та економічному житті УСРР. Наявні 

матеріали відображають завдання, які доручалися керівною верхівкою 

радянської України, надають можливість визначити його місце в державному 

та партійному апараті УСРР. З 1932 р. він регулярно брав активну участь у 

засіданнях Політбюро ЦК КП(б)У, працюючи у складі комісій та звітуючи 

керівництву УСРР. Документи Політбюро містять інформацію про участь 

працівника Держплану в здійсненні форсованої індустріалізації та 

колективізації. Таким чином, дослідження протоколів засідань Політбюро 

ЦК КП(б)У сприяють визначенню завдань, ролі та місця представника 

партноменклатури в реалізації завдань радянського керівництва.  

Серед документів 16 опису (Ф. 1) особливо варто відзначити матеріали 

«Окремої папки», які стосуються справ надзвичайної державної ваги. Аналіз 

цього комплексу джерел надає можливість розглянути завдання, які 

ставилися перед Ю. Коцюбинським керівництвом УСРР. У документах 

міститься інформація стосовно його активної участі в розбудові 

прикордонної смуги УСРР. 
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Документи, які висвітлюють державно-політичну діяльність 

Ю. Коцюбинського у 1918 – 1920 рр. знаходяться у фонді «Комісія з історії 

громадянської війни при ЦК КП(б)У» (Ф. 5). Ці матеріали є важливими для 

розгляду його участі у встановленні більшовицької влади. 

Важливу інформацію про діяльність Ю. Коцюбинського на 

дипломатичних посадах містить фонд «Центрального комітету 

Комуністичної партії Західної України» (Ф. 6). Документи КПЗУ 

розкривають діяльність державного діяча на посаді радника повноважного 

представництва СРСР, яка спрямовувалася на генерування прорадянських 

настроїв серед населення Західної України та дестабілізацію 

внутрішньополітичного становища Польщі. Матеріали фонду дозволяють 

прослідкувати втручання дипломата у суспільно-політичне життя Другої Речі 

Посполитої та участь у розламі «Сельробу». Свідчення членів комуністичної 

партії Західної України містять інформацію про методи роботи радника 

повноважного представника СРСР на дипломатичних посадах. Резолюції та 

стенограми засідань партійних структур КПЗУ відображають його внесок в 

реалізацію радянської політики щодо західноукраїнських земель в 1920-х 

роках 

У фонді «Колекція документів з історії Комуністичної партії України 

1870 – 1965 рр.» (Ф. 57) зберігаються важливі відомості щодо подій 

громадянської війни на території України. У фонді містяться документи 

пов’язані з діяльністю Ю. Коцюбинського в період 1917 – 1920 рр. Фотокопії 

листів та матеріали губернських революційних комітетів  висвітлюють його 

участь у встановленні радянської влади. 

Цінні дані про діяльність Ю. Коцюбинського в період 1917 – 1920 рр. 

зберігаються в матеріалах фонду «Колекція спогадів учасників революційних 

подій, громадянської і Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного 

будівництва. Кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.» (Ф. 59). У документах фонду 

відклалися спогади представників партійного апарату УСРР щодо 

встановлення більшовицької влади. 
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Важливою для розуміння репресій у середовищі партійної 

номенклатури УСРР є слідча справа Ю. Коцюбинського, яка зберігається в 

фонді «Колекція позасудових справ реабілітованих» (Ф. 263). Протоколи 

допитів є важливим джерелом для розуміння процесу фальсифікації 

звинувачень. Матеріали слідчої справи надали змогу проаналізувати 

особливості слідства над партійним діячем органами НКВС, визначити 

причетність до троцькістської опозиції в 1920-х рр. У справі відклалися 

документи, які розкривають його участь у внутрішньопартійних конфліктах. 

Матеріали, що стосуються реабілітації містять інформацію стосовно 

фальсифікації обвинувачень проти нього. Оглядові довідки партійної 

біографії допомагають розкрити участь у суспільно-політичних процесах в 

УСРР.  

Значна кількість документального масиву, який відображає державно-

політичну діяльність Ю. Коцюбинського міститься в Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України, де зберігаються документи 

РНК, ВУЦВК і республіканських наркоматів. Постанови, інформаційно-

аналітичні довідки, матеріали ділової переписки, стенограми органів влади 

допомагають з’ясувати роль партійного діяча у функціонуванні радянських 

державних та партійних органів.  

У фонді «Міністерства економіки України» знаходяться матеріали 

стосовно роботи Ю. Коцюбинського у Держплані УСРР (Ф. 337). Наявні 

документи відображають його внесок у проведення форсованої індустріалізації 

та колективізації. У фонді відклалися листи, телеграми, записки, які розкривають 

його діяльність на посаді керівника Держплану. Також представлені протоколи 

засідань та постанови планового комітету при РНК, які висвітлюють його участь 

в розробці питань соціально-економічного розвитку УСРР. Фонд «Міністерства 

економіки України» містить значну масу документів стосовно внеску 

державного діяча в реалізацію політики соціально-економічних перетворень 

1930-х рр.  
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У фонді «Всеукраїнського центрального виконавчого комітету» (Ф. 1) 

знаходиться інформація, яка доповнює матеріалом дослідження державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського та розкриває його позицію стосовно 

проблем соціально-економічного розвитку УСРР у 1930-х роках.  

Фонд «Ради Народних Комісарів УСРР» (Ф. 2) містить інформацію про 

діяльність радянського державного діяча в складі Тимчасового робітничо-

селянського уряду. Також наявні протоколи засідань чернігівського 

губернського революційного комітету, у роботі якого він брав участь.  

У фонді «Управління уповноваженого Народного комiсарiату закордонних 

справ СРСР на Україні» (Ф. 4) відклалися документи стосовно участі 

Ю. Коцюбинського в реалізації радянської зовнішньої політики. Значний інтерес 

викликають тексти міжнародних договорів з іноземними державами, в 

підготовці яких він брав участь. Підготовлені дипломатом звіти та донесення, 

які адресувалися керівництву УСРР, дають можливість визначити сферу його 

обов’язків та дослідити особливості діяльності дипломатичних представництв 

УСРР. Наявні документи ілюструють, яке важливе значення радянське 

керівництво надавало дезорганізації української політичної еміграції. У звітах 

повпредства зафіксовано його діяльність на посаді повноважного представника 

УСРР в Австрії. Інструкції, які надсилалися, висвітлюють неофіційний бік 

діяльності радянських дипломатів, які паралельно з офіційними обов’язками 

таємно втручалися у суспільно-політичне життя іноземних держав. У фонді 

наявна значна кількість листування Ю. Коцюбинського з керівництвом УСРР 

стосовно реалізації більшовицької зовнішньої політики. Документи НКЗС УСРР 

розкривають його внесок у розвиток зовнішньополітичних відносин радянської 

України. Матеріали поточного внутрішньовідомчого характеру дають змогу 

розкрити діяльність, яку проводив Ю. Коцюбинський щодо організації роботи 

повноважного представництва. Загалом їх вивчення допомагає відтворити 

цілісну картину функціонування повпредства: кадрову політику та механізм 

прийняття рішень. Документи фонду висвітлюють діяльність дипломата щодо 

дезорганізації української еміграції та розкрити його внесок у поширення 
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зміновіхівського руху. Аналіз документів НКЗС УСРР є основою джерельної 

бази щодо дослідження участі державного діяча в реалізації радянської 

зовнішньої політики протягом 1921 – 1922 рр. 

Цінні дані про діяльність Ю. Коцюбинського, на чолі торгівельного 

представництва УСРР в Австрії, містяться в матеріалах фонду «Міністерства 

торгівлі України» (Ф. 423). Листування працівників торгівельного 

представництва відображає його участь в налагодженні економічних зв’язків 

УСРР та радянської кооперації за кордоном. У фонді відклалися доповідні 

записки та інформаційні зведення радянського дипломата. 

Значна кількість документів, яка стосується державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського зберігається у Центральному державному архіві-

музеї літератури та мистецтв. У ЦДАМЛМ знаходиться особовий фонд 

Н. В. Суровцової, який містить нариси та спогади про радянського дипломата 

(Ф. 302). Матеріали фонду надають змогу прослідкувати особливості діяльності 

повноважного представника щодо створення позитивного образу УСРР на 

міжнародній арені та залученні української національної еміграції до співпраці з 

урядом радянської України. Спогади Н. Суровцової частково розкривають 

діяльність радянського дипломата щодо підтримки комуністичного руху в 

Західній Європі. Проте мемуари української громадської діячки 

характеризується ідеалізацією постаті керівника повноважного представництва.  

Значна кількість документів про державно-політичну діяльність партійного 

функціонера зберігається у фонді, який присвячений відомому українському 

письменнику Ю. Смоличу (Ф. 169). Особливою інформативністю відзначається 

справа 878 «Ю. М. Коцюбинський. Творчі матеріали (стаття, рецензія), 

біографічні матеріали, спогади, статті про нього та ін.». Справа містить значну 

кількість матеріалів про державно-політичну діяльність представника 

партноменклатури, які зібрані з республіканських та обласних архівів, оскільки 

Ю. Смолич планував написати про нього книгу. Наявні матеріали відображають 

різноманітні аспекти діяльності партійного діяча, досить детально документи 

справи висвітлюють його участь у захопленні більшовиками влади в Петрограді. 
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У справі міститься копія анкети учасника Жовтневого перевороту, яка надає 

детальну інформацію про його діяльність протягом 1913 – 1917 рр. Також наявні 

документи щодо участі у функціонуванні радянського державного та партійного 

апарату. Зокрема в справі містяться стенограми засідань чернігівського 

губревкому, які допомагають висвітлити його участь у встановленні 

більшовицької влади у Чернігівській губернії. Матеріали фонду сприяють 

детальнішому розкриттю державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського.  

Додаткову інформацію надають матеріали фонду «Коцюбинські – діячі 

культури» (Ф. 940). У спогадах Ф. Коцюбинського наявна цінна інформація 

стосовно засудження представника радянської партійної еліти. Матеріали 

особових фондів ЦДАМЛМ суттєво доповнюють джерельну базу дослідження.  

При написанні дисертації використані документи Державного галузевого 

архіву Служби безпеки України. Важливою для розуміння дипломатичної 

діяльності Ю. Коцюбинського у Відні є слідча справа Ф. Корічонера, одного із 

засновників австрійської комуністичної партії. У свідченнях підсудного наявна 

цінна інформація щодо співпраці радянських дипломатів з учасниками 

міжнародного комуністичного руху.  

Таким чином, дослідження державно-політичної діяльності Юрія 

Коцюбинського забезпечене достатньою джерельною архівною базою для 

вирішення поставлених завдань. Використання різних за походженням видів 

джерел, які доповнюють одне одного, дозволяє розкрити основні аспекти 

державно-політичної діяльності представника радянської компартійної 

номенклатури. 

Серед опублікованих джерел за видовою класифікацією виокремлено три 

підгрупи: документальні, спогади та періодична преса  

Збірники матеріалів з історії УСРР і СРСР доповнюють джерельну базу 

дослідження державно-політичної діяльності представника радянської партійної 

еліти. Проте здебільшого вони містять лише фрагментарну інформацію про його 

постать. 
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Певна частина матеріалів стосовно державно-політичної діяльності 

Ю. Коцюбинського опублікована в численних збірниках документів 

присвячених історії КП(б)У та встановленню радянської влади. Серед 

опублікованих джерел важливими є документи, які присвячені громадянській 

війні на території України – «Гражданская война на Украине. 1918 – 1920. 

Сборник документов и материалов», «Радянське будівництво на Україні в роки 

громадянської війни»»39. Ці матеріали допомагають висвітлити діяльність 

державного діяча в період 1917 – 1920 рр. Разом з тим, потрібно звернути увагу 

на необхідність критичного ставлення до даних документів. При складанні даних 

збірок поза увагою залишилися окремі важливі етапи та обставини встановлення 

більшовицької влади на Україні. Проте необхідно зазначити про великий 

фактичний матеріал, який міститься в збірниках.  

Цінну інформацію про діяльність Ю. Коцюбинського на посаді секретаря 

військових справ містять протоколи перших засідань ЦВК, які опубліковані в 

журналі «Архіви України»40.  

Варто відзначити книгу «Слідча справа М. А. Муравйова: документована 

історія»41, у якій представлені матеріали у справі головнокомандувача 

радянських військ в Україні М. А. Муравйова, що була порушена проти нього 

навесні 1918 р. Свідчення представників радянської партійної верхівки надають 

цінну інформацію стосовно діяльності народного секретаря військових справ. 

                                                           
39 Гражданская война на Украине 1918 – 1920. Сб. документов и материалов: в 3 т. / 

[отв.ред. С. М. Короливский]. – К.: Наукова думка, 1967. – Т. 2. Кн. 1. – 720 с.; 

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 – 

серпень 1919 ) / [упоряд. П. П. Бистренко]. – К.: АН УРСР, 1962. – 423 с. 

40 Протоколи перших засідань ЦВК Рад України // Архіви України. – 1989. – 

№ 4. – С. 24–42. 

41 Гриневич В. А. Слідча справа М. А. Муравйова / В. А. Гриневич, 

Л. В. Гриневич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 342 с. 
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Представлені матеріали розкривають протистояння між ним та М. Муравйовим. 

Документи також відтворюють важливі епізоди війни більшовиків проти УНР. 

Серед опублікованих матеріалів важливими є документи державних і 

партійних органів влади, які допомагають розкрити внесок Ю. Коцюбинського у 

встановлення та функціонування радянської влади в Україні. Варто відзначити 

протоколи ІІ та ІІІ з’їздів КП(б)У42. Стенограми виступів надають змогу 

простежити його ідейно-політичні погляди та участь у внутрішньопартійних 

протистояннях . 

Важливими є збірники видані на основі матеріалів Чернігівського 

обласного архіву. Вони доповнюють інформацією окремі аспекти участі 

Ю. Коцюбинського у встановленні та функціонуванні більшовицької влади на 

території Чернігівської губернії протягом 1918–1919 рр. Особливо варто 

відзначити збірник «Черниговщина в годы гражданской войны», де опубліковані 

матеріали про його діяльність у складі губернського комітету оборони43. 

Фрагментарні дані про державно-політичну діяльність, в складі радянських 

органів влади Чернігівської губернії, вміщено у збірнику «Борьба трудящихся 

Черниговщины за власть советов»44. 

Інформацію про участь Ю. Коцюбинського в реалізації радянської 

зовнішньої політики містить багатотомний збірник «Документы внешней 

                                                           
42 Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины, 17– 22 октября 

1918 года. Протоколы. – К.: Украина, 1991. – 241 с.; Третій з'їзд Комуністичної 

партії (більшовиків) України. 1-6 березня 1919 р.: Протоколи / [Редкол.: 

С. І. Гуренко (голова) та ін.]. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 255 с. 

43 Черниговщина в годы гражданской войны. 1919 – 1920 гг. Сб. документов и 

материалов / [cост.: В. И. Кудряшова, Г. П. Петрова, Ф. П. Спиридонов, 

Е. П. Тессен, И. И. Фастовская]. – К.: Наукова думка, 1975. – 454 с. 

44 Борьба трудящихся Черниговщины за власть советов / [сост.: Г. П. Петрова, 

И. И. Рабинович, Е. П. Тессен]. – Чернигов: Областное издательство, 1957. – 475 с. 
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политики СССР»45, який складений на основі дипломатичних документів: 

листування, урядових звернень, нот протестів, текстів договорів та протоколів 

переговорів. Доповідні записки НКЗС висвітлюють певні аспекти діяльності 

державного діяча на дипломатичних посадах в Австрії та Польщі, надають 

можливість розглянути головні напрями його закордонної роботи. Також варто 

відзначити збірник «Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів 

(1917 – 1923)»46. 

Публікації документів, присвячених тематиці Голодомору, надають 

можливість простежити участь Ю. Коцюбинського в проведенні 

хлібозаготівельних кампаній, розглянути його участь в колективізації та 

застосуванні репресій щодо селянства в УСРР. Насамперед варто відзначити 

тритомне видання «Голод в СРСР», яке ґрунтується на документах російських 

архівів. У другому томі розміщується лист стосовно перебігу хлібозаготівельної 

кампанії в Кривоозерському районі в січні 1933 р.47. Інформацію про його 

діяльність, як уповноваженого ЦК КП(б)У по хлібозаготівлям містить 

«Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Хмельницька область»48. В 

збірнику документів наявні підготовлені ним інформаційні звіти щодо перебігу 

хлібозаготівельної кампанії 1932 р.  

                                                           
45 Документы внешней политики СССР: в 24 т. / [сост: И. М. Горохов, 

В. Л. Исраэлян, А. И. Кононцев, А. И. Лаврентьев, В. П. Нихамин]. – М.: 

Госполитиздат, 1963. – Т. 10. – 862 с. 

46 Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917 – 1923) / 

[упор. І. В. Гнатишин]. – К.: Наукова думка, 1966. – 560 с. 

47 Голод в СССР. 1929 – 1934 гг.: в 3 т. / [отв. составитель В. В. Кондрашин]. – 

М.: МФД, 2012. – Т. 2. – 912 с. 

48 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні: 

Хмельницька область / [наук. ред. Слободянюк П. Я.; відп. ред. Осадча Г. Г.; кер. 

роб. групи Вавринчук М. П.]. – Хмельницький: Поліграфіст, 2008. – Ч. 1. – 752 с. 
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Спогади та свідчення очевидців суттєво доповнюють джерельну базу 

дослідження. Серед мемуарних джерел насамперед варто відзначити свідчення 

радянських діячів, які працювали разом із Ю. Коцюбинським. Особливо варто 

відзначити спогади В. Антонова-Овсієнко «Записки о гражданской войне»49 та 

Є. Бош «Год борьби»50. Вони містять інформацію про діяльність 

Ю. Коцюбинського в період встановлення більшовицької влади в Україні. 

Свідчення В. Антонова-Овсієнка надають ціні відомості стосовно конфлікту між 

секретарем військових справ та М. Муравйовим. 

Варто відзначити спогади радянських державних та партійних діячів, які 

розміщені в журналі «Літопис революції». Свідчення Г. Лапчинського містять 

фрагментарну інформацію стосовно участі Ю. Коцюбинського у наступі військ 

М. Муравйова в січні 1918 р. та в Гомельській нараді51. Вони надають змогу 

оцінити його діяльність у контексті встановлення більшовицької влади на 

території України, визначити військові та організаторські здібності радянського 

державного діяча.  

Варто відзначити нечисленні спогади та рецензії самого 

Ю. Коцюбинського, які надруковані в «Літописі революції». Особливо варто 

відмітити статтю «Черниговская организация большевиков во время войны», яка 

містить цінну інформацію стосовно його партійної діяльності в дореволюційний 

період52. 

                                                           
49 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4 т. / В. А. Антонов-

Овсеенко. – М.: Госиздат, 1928. – Т. 2. – 298 с. 

50 Бош Е. Б. Год борьби / Е. Б. Бош. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 440 с. 

51 Лапчинський Г. Ф. Боротьба за Київ. Січень 1918 р. / Г. Ф. Лапчинський // 

Летопись революции. – 1928. – № 2 – С. 209–219; Лапчинский Г. Ф. Гомельское 

совещание / Г. Ф. Лапчинський // Летопись революции. – 1926. – № 6. – С. 36–50. 

52 Коцюбинский Ю. М. Черниговская организация большевиков во время войны / 

Ю. М. Коцюбинский // Летопись революции. – 1927. – № 2. – С. 180–185. 
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Спогади та свідчення радянської партійної еліти доповнюють джерельну 

базу дослідження. В свідченнях представників партноменклатури наявні 

оціночні судження діяльності партійного діяча, насамперед позитивного змісту. 

Однак потрібно зауважити, що мемуари представників радянської керівної 

верхівки не відзначалися об’єктивністю у висвітленні подій 1918 – 1920 рр. Тому 

при їх використанні необхідно критично ставитися до наведених фактів.  

Варто відзначити спогади представників української національної 

інтелігенції. Інформація про Ю. Коцюбинського міститься у спогадах 

І. Майстренка та щоденниках С. Єфремова53, які зневажливо відгукуються про 

партійного діяча та негативно оцінюють його роль в історії України. Член 

Центральної ради П. Христюк негативно характеризував постать партійного 

діяча, вважаючи його маріонеткою керівництва більшовиків. Натомість, 

Д. Дорошенко в своїх мемуарах «Спогади про недавнє минуле», навпаки, 

позитивно54. Н. Суровцова у своїх спогадах показала винятково позитивний 

образ представника партномеклатури55. Спогади демонструють ставлення до 

партійного діяча в колі інтелігенції. 

Діяльність Ю. Коцюбинського у складі повноважних представництв УСРР 

і СРСР за кордоном знайшла своє відображення в мемуарах представників 

українського еміграції. Деякі аспекти його дипломатичної діяльності висвітлені 

                                                           
53 Майстренко І. В. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних 

подій в Україні / І. В. Майстренко. – Едмонтон: Видавництво інституту 

українських студій, 1985. – 325 с.; Єфремов С. О. Щоденники, 1923 – 1929 / 

С. О. Єфремов. – К.: Рада, 1997. – 834 c. 

54 Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє минуле, (1914 – 1920) / 

Д. І. Дорошенко. – Мюнхен: Українське видавництво, 1969. – 543 с. 

55 Суровцова Н. В. Спогади / Н. В. Суровцова. – К., Видавництво ім. О. Теліги, 

1996. – 432 с. 
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у спогадах М. Ковалевського «При джерелах боротьби»56. Участь керівника 

радянського повноважного представництва УСРР коротко згадується у спогадах 

В. Кедровського «Обриси минулого»57, який дає характеристику його діяльності 

щодо дезорганізації української національної еміграції. Спогади про партійного 

діяча в мемуарах української інтелігенції носять фрагментарний характер. Проте 

свідчення та спогади очевидців дозволяють доповнити картину його державно-

політичної діяльності. Варто зазначити, що спогади представників української 

еміграції про Ю. Коцюбинського часто є через міру емоційними та часто 

необ’єктивними. Цінність мемуарних джерел насамперед в тому, що вони дають 

уявлення про нього не лише як державного діяча, а й розкривають риси його 

характеру. Спогади також важливі для з’ясування загальної суспільно-

політичної ситуації. 

Періодичні видання першої третини ХХ ст. доповнюють матеріалом 

дослідження державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського. У матеріалах 

преси міститься чимало свідчень, які не відображені в інших джерелах. Серед 

тогочасних видань насамперед потрібно виділити «Известия Черниговского 

губернского исполнительного комитета» та «Голос коммуниста». Тексти промов, 

офіційні коментарі певних подій доповнюють фактологічну базу.  

Важливим джерелом є газета «Известия Черниговского губернского 

исполнительного комитета», яка містять інформацію стосовно участі 

Ю. Коцюбинського у встановленні більшовицької влади на території 

Чернігівської губернії. На сторінках видання розміщувалися накази та 

повідомлення, які він затверджував на посаді керівника губкому. Проте щодо 

радянських періодичних видань варто зазначити упередженість їхніх 

повідомлень. 

                                                           
56 Ковалевський М. М. При джерелах боротьби / М. М. Ковалевський. – Інсбрук, 

1960. – 720 с. 

57 Кедровський В. І. Обриси минулого/ В. І. Кедровський. – Нью-Йорк: Свобода, 

1966. – 134 с. 



35 
 

Таким чином, джерельна база дослідження є досить різноманітною за 

тематикою, змістом і представлена різноплановими документами та 

матеріалами. Найбільшу категорію використаних джерел становлять архівні 

матеріали ЦДАГОУ та ЦДАВОУ. Значна частина документів та матеріалів 

вперше залучені для розгляду в даному дослідженні та раніше не аналізувалися. 

Архівні документи у поєднанні з іншими групами джерел дозволяють 

комплексно проаналізувати та розкрити державно-політичну діяльність 

Ю. Коцюбинського. Використання значного масиву недосліджених або 

маловивчених джерел дали можливість розкрити поставлені в дисертаційному 

дослідженні завдання. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. КОЦЮБИНСЬКОГО 

В 1917 – 1920-х рр. 

 

 

Ю. Коцюбинський увійшов в історію як один з найвідоміших 

представників радянської партноменклатури УСРР. Він народився у сім’ї 

видатного українського письменника М. Коцюбинського 9 грудня 1896 року. Під 

час навчання в чернігівській гімназії брав участь у соціалістичних гуртках та 

захоплювався радикальними ідеями58, вважаючи український визвольний рух 

перешкодою, який лише ускладнював революційну боротьбу в 

загальноросійському масштабі59. У 1913 р. його офіційно прийняли у РСДРП(б) і 

залучили до підпільної роботи.  

Ю. Коцюбинський брав активну участь у підпільній діяльності 

більшовиків у Чернігові, проводив агітаційно-пропагандистську роботу серед 

чернігівського гарнізону, який на той момент нараховував 3 тисячі солдат. 

Однак уже восени 1916 р. він був мобілізований до армії і спочатку служив в 

навчальному батальйоні, що дислокувався у Чернігові. Проте згодом його 

направили до Одеської школи прапорщиків, для проходження навчання з грудня 

1916 р. по квітень 1917 р. Перебуваючи в Одесі часто виступав на мітингах у 

військових частинах гарнізону, підтримував зв’язки з чернігівською 

організацією більшовиків, поширював серед частин одеського гарнізону 

агітаційну літературу, яка видавалася у Чернігові60. Таким чином, 

використовував службу в армії для підпільної революційної діяльності та 

проведення агітаційно-пропагандистської роботи серед солдат. 

                                                           
58 ЦДАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 878, арк. 48. 

59 Ковалевський М. М. При джерелах боротьби... – С. 40. 

60 Коцюбинский Ю. М. Черниговская организация большевиков во время войны / 

Ю. М. Коцюбинский // Летопись революции. – 1927. – № 2. – С. 185. 
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У травні 1917 р. Ю. Коцюбинський отримав звання прапорщика армійської 

піхоти та направлення до 180 полку, який дислокувався в Петрограді. У столиці 

Російської республіки він брав активну участь у роботі військової організації при 

ЦК РСДРП(б), проводив мітинги у військових частинах міст Ямбурга, Луки, 

Ревеля та Петрограда61. У виступах закликав до повалення Тимчасового уряду, 

що зумовлювало його неодноразові арешти. Його агітаційно-пропагандистська 

діяльність схвалювалася керівництвом військової організації при ЦК 

РСДРП(б)62.  

Влітку 1917 р. відбувається активізація діяльності більшовиків щодо 

захоплення влади. У липні 1917 р. у Петрограді відбулися антиурядові 

демонстрації, в яких Ю. Коцюбинський брав участь. Він закликав солдат 180 

полку підтримати вимоги РСДРП(б) щодо передання всієї повноти влади до рук 

ЦВК рад робітничих і селянських депутатів63. За участь у антиурядових виступах 

його заарештували і відправили до в’язниці за звинуваченням в державній зраді 

та підбурюванні солдат до збройного повстання. Зазначалося, що він на мітингах 

підривав авторитет Тимчасового уряду.  

В ув’язненні Ю. Коцюбинський перебував до початку вересня 1917 р. 

Після виходу з в’язниці він продовжив працювати у військовій організації при 

ЦК РСДРП(б), проводив агітаційно-пропагандистську роботу та виступав на 

мітингах64. Згодом його направили для організації та навчання більшовицьких 

озброєних загонів у Московсько-Заставський район.  

Перебуваючи в Петрограді Ю. Коцюбинський продовжував підтримувати 

зв'язок з українськими більшовиками. В. Примаков наполягав на необхідності 
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його приїзду з огляду на слабкість київської партійної організації65, але він 

залишився в столиці, що зумовлювалося зайнятістю в підпільній революційній 

роботі. 

Ю. Коцюбинський брав участь у Жовтневому перевороті очолюючи загони 

Червоної гвардії Московсько-Заставського району. Після захоплення 

більшовиками влади в Петрограді працював на посаді заступника головного 

комісара військових навчальних закладів. Однак вже в середині грудня 1917 р., 

згідно з розпорядженням Я. Свердлова, направлений в Україну. Він отримав 

завдання організувати на Чернігівщині загороджувальні загони проти козаків, 

проте йому не вдалося досягнути успіху в реалізації цього доручення, з огляду 

на брак часу та ресурсів66.  

Направлення Ю. Коцюбинського в Україну також зумовлювалося його 

знанням ситуації в Чернігівській губернії та значним авторитетом серед місцевих 

більшовиків. На нього поклалося завдання ліквідувати протиріччя в середовищі 

чернігівського осередку РСДРП(б), який розділився на праву та ліву групи. 

Розкол відбувся внаслідок суперечок стосовно доцільності захоплення влади 

більшовиками. 3 січня 1917 р. відбулися збори Чернігівської організації 

РСДРП(б), на яких розгорнулися дискусії з приводу Жовтневого перевороту та 

перспектив революції. Ю. Коцюбинський намагався переконати учасників з’їзду 

у невідворотності встановлення влади більшовиків. Він стверджував, що 

склалися сприятливі умови для здійснення революції в Росії та світі, 

наголошував на необхідності захоплення влади більшовиками. На його думку, 

насамперед потрібно було керуватися не теоретичними постулатами, а реальною 

силою. Протилежні погляди відстоював Я. Шафранович, який намагався довести 

думку про неможливість здійснення соціалістичної революції у відсталій 
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країні67. Проте більшість чернігівських більшовиків підтримала позицію 

Ю. Коцюбинського. У результаті з’їзд прийняв резолюцію, яка проголошувала, 

що перед російською революцією стоять завдання, які може вирішити лише 

диктатура пролетаріату. Стверджувалося, що передача влади Установчим зборам 

перешкодить здійсненню необхідних соціалістичних реформ. Таким чином, у 

резолюції наголошувалося на необхідності боротьби до повної перемоги 

більшовиків68. 

Протягом 1913 – 1917 рр. в Ю. Коцюбинського сформувалися ідейно-

політичні погляди та відданість постулатам більшовизму. Він дотримувався ідеї 

про невідворотність соціалістичної революції та переконання щодо необхідності 

встановлення більшовицької диктатури, вважаючи вирішення національного 

питання другорядним. 

Наприкінці 1917 р. в Харкові створений більшовицький уряд – Народний 

секретаріат, який слугував прикриттям більшовицької агресії проти України. 

Ю. Коцюбинського відкликали з Чернігова для роботи в керівному органі 

Української Радянської Республіки69. Після від’їзду наркома В. Шахрая до 

Петрограда його призначили виконувачем обов’язків народного секретаря 

військових справ. На відміну від попередника він розгорнув активну 

діяльність70, здійснив низку заходів з організації адміністративного апарату 

військового відомства, покращення матеріально-технічного забезпечення, 

мобілізації та навчання більшовицьких військових загонів. Наприкінці січня 

1918 р. підписав наказ про реорганізацію апарату секретаріату військових 

справ71.  
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У січні 1918 р. більшовицькі війська розгорнули наступ на Київ з 

метою повалення влади Центральної Ради. Основу армії М. Муравйова 

складали насамперед військові частини та червоногвардійські загони, які 

прибули з Росії72. Для того, щоб надати походу на Київ видимість 

українського характеру до штабу направили Ю. Коцюбинського та 

Г. Лапчинського. На них покладалося завдання репрезентувати більшовицький 

уряд, однак при цьому не було визначено сферу їх повноважень та обов’язків. 

Внаслідок чого представникам уряду радянської республіки довелося 

пристосовуватися до обставин і самим визначити свої завдання73.  

Керівництво більшовиків намагалося заперечити звинувачення щодо 

захоплення України російськими військами. Під час наступу на Київ 

Ю. Коцюбинського призначили головнокомандувачем більшовицькими 

військами, які діяли на території України. Формально встановлення радянської 

влади мав очолити українець. Призначення на посаду головнокомандувача 

більшовицьких військ постаті з таким відомим прізвищем сколихнуло 

українську громадськість. Відомий громадський та політичний діяч 

С. Єфремов на сторінках газети «Нова рада» звернувся з відкритим листом 

до народного секретаря військових справ радянського уряду, висловлюючи 

обурення, що славетне прізвище українського письменника 

використовувалося для зруйнування української державності74.  

Незважаючи на статус головнокомандувача, Ю. Коцюбинський під час 

наступу на Київ не втручався у командування військами. Варто відзначити, 

що М. Муравйов за спогадами сучасників був людиною надзвичайно 

амбіційною та самозакоханою, яка неприхильно ставилася до будь-яких 
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спроб поставити під сумнів його повноваження чи авторитет. Г. Лапчинський 

роз’яснив колишньому підполковнику царської армії, що призначення 

головнокомандувачем українського більшовика має формальний характер і 

продиктовано політичним розрахунком. У свою чергу народний секретар 

військових справ не вважав за доцільне змінювати командування перед 

проведенням важливої військової операції проти УНР, а тому не висував 

жодних претензій на керівництво, однак брав активну участь у боях із 

військами Центральної ради.  

Війська УНР під натиском більшовицьких загонів були змушені 

відступити. 8 лютого 1918 р. більшовики захопили Київ, що 

супроводжувалося терором проти населення. Варто відзначити, що 

Ю. Коцюбинський та Г. Лапчинський намагалися обмежити свавільні дії 

М. Муравйова, постійно вказуючи на неприпустимість виявів надмірної 

жорстокості75. Однак більшовицький терор проти українського населення 

продовжував наростати. 

Перед Ю. Коцюбинським постало завдання налагодити дисципліну 

серед більшовицьких військових загонів, які не завжди визнавали владу 

Народного секретаріату радянської УНР та вдавалися до грабежу. Він видав 

розпорядження згідно з яким винні у розкраданні майна підлягали негайному 

арешту і передачі справи до суду. Військові частини, лояльність яких 

викликала сумніви, розформовувалися. Підлягали розпуску всі армійські 

установи та загони, які не були затвердженні військовим відділом Ради 

робітничих і селянських депутатів. Заборонялося проводити самовільні 

арешти, обшуки, реквізиції, а порушники наказу підлягали суду військово-

революційного трибуналу. Підкреслювалося, що всі війська та київські 

загони Червоної гвардії повинні без зволікань підкорюватися 

розпорядженням народного секретаря військових справ, який вважав, що 
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недисциплінованість більшовицьких військ шкодить встановленню 

радянської влади76. 

Перед українськими більшовиками постала проблема підвищення 

боєздатності збройних загонів, на яких трималася їхня влада. 

Ю. Коцюбинський прагнув провести реорганізацію старих військових 

установ та організовувати матеріально-технічне забезпечення. Незважаючи 

на зусилля, йому не вдалося налагодити роботу відомства внаслідок 

слабкості Народного секретаріату радянської УНР. Режим більшовиків в 

Україні значною мірою функціонував завдяки військовим загонам, які були 

надіслані з території Росії. Діяльність народного секретаріату військових справ 

головним чином звелася до видачі довідок і прийому відвідувачів. Керівник 

військового відомства навіть не завжди володів достовірною інформацією 

щодо ситуації на фронті77. 

Між Ю. Коцюбинським та М. Муравйовим, після захоплення Києва, 

виник конфлікт стосовно подальшого керівництва військовими частинами. 

Протистояння між ними стало складовою частиною боротьби українських 

більшовиків за відстоювання своїх повноважень та авторитету. М. Муравйов 

вважав, що йому повинні підпорядковуватися всі більшовицькі війська на 

території України та відмовлявся виконувати розпорядження народного 

секретаря військових справ, 78. Останній не бажав миритися із свавіллям та 

відстоював свої повноваження, що призводило до постійних суперечок  між 

ними, які викликали занепокоєння керівництва більшовиків. Х. Раковський у 

листі до В. Леніна відзначав, що цей конфлікт може фатально відбитися на 

організації та дисципліні армії79. Для того, щоб ліквідувати протистояння 
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М. Муравйова направили в Одесу80. Проте конфлікт між ним та народним 

секретарем військових справ продовжувався. Останній звинувачував 

колишнього підполковника царської армії у російському шовінізмі та в 

прагненні диктаторських повноважень81. 

У лютому 1918 року розпочався спільний наступ армії УНР та австро-

німецьких військ на територію України. Ю. Коцюбинський увійшов до 

складу Надзвичайного комітету оборони, який був створений для захисту 

революції від «західних імперіалістів». Він намагався стримати наступ 

противника та організувати оборону, однак його дії були безрезультатні. 26 

лютого 1918 р. керівник військового відомства, на засіданні Народного 

секретаріату, наголосив на тому, що Київ необхідно залишити. Після 

обговорення більшовики прийняли рішення евакуювати з міста урядові 

інституції82. Вже наприкінці лютого 1918 р. Центральна рада та уряд УНР 

повернулися до Києва. 

М. Муравйов одним з головних винуватців поразок більшовиків назвав 

Ю. Коцюбинського, якого звинувачував у злочинній недбалості. Він 

стверджував, що діяльність народного секретаря військових справ радянської 

України призвела до повної дезорганізації армії. М. Муравйов нарікав, що 

український більшовик постійно втручався у справи російських військ, які 

знаходилися поза контролем Народного секретаріату. На його думку, 

«націоналізм» та «місцевий патріотизм» народного секретаря перешкоджали 

належному постачанню армії. М. Муравйов наполягав на тому, що поразка 

більшовиків зумовлена некомпетентністю керівника військового відомства 

радянської УНР, який стояв на «вузько націоналістичних позиціях». Тому він 

вимагав, щоб дії народного секретаря військових справ розглянув 

                                                           
80 Гриневич В. А. Слідча справа М. А. Муравйова... – С. 211. 

81 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4 т. / В. А. Антонов-
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82 Майоров М. М. З історії революційної боротьби на Україні... – С. 56. 
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революційний суд83. Керівництво більшовиків не засудило 

Ю. Коцюбинського, проте на певний час відсторонило від важливих 

державних завдань, оскільки його намагання самостійної діяльності 

викликали занепокоєння. 

Протягом березня 1918 р. більшовиків витіснили з території України. 

Перед ними постало питання подальшої боротьби проти австро-німецьких 

армій та військ УНР. Ю. Коцюбинський погодився з вимогами Є. Бош та 

Г. П’ятакова, які закликали всіх членів уряду відбути на фронт та взяти 

участь у розгортанні повстанської боротьби84. Коли їх вимогу не 

задовольнили вони вирішили вийти зі складу Народного секретаріату. У 

березні державний діяч подав до президії ЦВК прохання про відставку і 

відрядження до військового відділу85. 8 березня 1918 р. його звільнили від 

обов’язків народного секретаря.  

Внаслідок ліквідації радянської влади в Україні протягом березня-квітня 

1918 р. більшовики зосереджуються на розгортанні повстанського руху та 

створенні партійних осередків. Ю. Коцюбинський виступав проти Брестського 

мирного договору та наполягав на необхідності розгортання повстанської 

боротьби проти австро-німецьких військ. Брав участь у створенні підпільних 

ревкомів, забезпечував їх фінансовою і військово-технічною допомогою, 

проводив агітаційно-пропагандистську роботу серед робітників та селян 

Полтавської губернії, займався збором інформації для більшовицьких військ, 

ініціював скликання партійних зборів Полтавської губернії в Кременчуці. У 

червні відбувся губернський з’їзд, який партійний діяч відвідав як представник 

керівництва більшовиків. Фактично партійний захід відбувався під його 

контролем. Він проінформував місцевих більшовиків про скликання в Москві 

                                                           
83 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 76, арк. 72. 

84 Там само, спр. 139, арк. 26. 

85 Бош Е. Б. Год борьбы... – С. 173. 



45 
 

першого з’їзду КП(б)У і необхідність вибору делегатів на нього, а у липні 

допоміг делегації з Полтавської губернії прибути до місця проведення з’їзду86. 

Утвердження гетьманату П. Скоропадського та присутність австро-

німецьких військ зумовила пошук більшовиками шляхів організації повстанської 

боротьби в тилу ворога87. Проте у 1918 р. серед партійного керівництва 

більшовиків України відбувся розподіл на «правих» та «лівих» комуністів. 

Їхні основні протиріччя полягали в різній оцінці перспектив організації 

повстанського руху та утворення української комуністичної партії. Під час 

подій громадянської війни Ю. Коцюбинський виступав з позицій «лівих 

комуністів», які віддавали перевагу революційно-повстанській тактиці та 

виступали проти Брестського миру. Натомість «праві» свої сподівання 

покладали насамперед на допомогу російських більшовиків та зміну 

міжнародної ситуації. 

У липні 1918 р. Ю. Коцюбинський увійшов до складу ВЦВРК – 

керівного органу з організації збройних виступів більшовиків проти уряду 

П. Скоропадського та австро-німецьких військ. 31 липня 1918 р. він брав 

участь в нараді представників військових штабів як представник ВЦВРК. Під час 

обговорення організації антигетьманського повстання виступив проти всебічної 

підтримки М. Кропив’янського, який командував найбільш боєздатними 

більшовицькими загонами та засудив складання загального плану, як такого, що 

перешкоджає ініціативі військових загонів у випадку зміни ситуації88. 

Встановлення радянської влади в Україні партійний діяч насамперед пов’язував 

зі стихійними виступами селянства, переоцінюючи прихильність населення до 

                                                           
86 ЦДАГО України, ф. 59, оп. 1, спр. 85, арк. 2. 

87 Солдатенко В. Ф. До історії першого конфлікту між керівництвом УСРР і РСФРР 
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більшовиків. Ю. Коцюбинський розглядав повстанський рух українських селян 

проти режиму гетьмана Скоропадського як складову частину світової 

революції89. 

5 серпня 1918 р. ВЦВРК віддав наказ про початок загального збройного 

повстання проти австро-німецьких і гетьманських військ, проте розрізнені 

більшовицькі виступи були швидко придушенні. Незважаючи на невдачу 

державний діяч продовжував наголошувати на необхідності розгортання 

повстанського руху для утвердження радянської влади. Проте поразка виступу 

більшовицьких повстанських загонів призвела до послаблення позицій «лівих» у 

керівництві КП(б)У. 

У жовтні 1918 р. Ю. Коцюбинський брав участь у роботі ІІ з’їзду КП(б)У, 

як делегат від Полтавської організації більшовиків. На партійних зборах піддали 

критиці діяльність ЦВРК, особливо щодо видання наказу про початок повстання. 

Однак він не погодився з твердженням про помилковість виступу більшовицьких 

загонів, вважаючи, що лідери «правих комуністів» не розуміють суспільно-

політичну ситуацію в Україні. Під час роботи з’їзду продовжував відстоювати 

погляди «лівих комуністів» та підтримав пропозицію Г. П’ятакова щодо 

видалення з президії лідера «правих» Е. Квірінга90. Також виступив проти 

резолюції згідно з якою у складі ревкомів могли працювати лише комуністи, 

наголошуючи на тому, що в сільській місцевості більшовики практично відсутні 

та відчувають нестачу кадрів для державно-адміністративного апарату на 

повітовому рівні. Ю. Коцюбинський виступав за зближення зі всіма партіями, які 

                                                           
89 Васильєв В. Ю. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин 
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сприймали платформу більшовиків91, вважаючи, що союзницькі відносини з 

прорадянськими не більшовицькими партіями дозволять подолати дефіцит 

кваліфікованих кадрів.  

Після поразки Німеччини в Першій світовій війні більшовики анулювали 

Брестський мирний договір та знову перейшли в наступ на території України. 

Крім того, вони сподівалися на подальше розгортання революційного руху в 

Західній Європі. 28 листопада 1918 р. було проголошено створення Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України, який формально очолив боротьбу за 

встановлення радянської влади92. До його складу увійшов і Ю. Коцюбинський, 

який проводив активну агітаційно-пропагандистську роботу серед повстанських 

загонів та підтримував контакти з підпільними більшовицькими організаціями. 

Завдяки успішній агітаційно-пропагандистській роботі деякі повстанські загони 

переходили на бік радянської влади.  

Ю. Коцюбинський проводив наради підпільних повітових ревкомів, 

намагаючись організувати їх подальшу роботу для боротьби за встановлення 

радянської влади93. У січні 1919 р. у зв’язку з наступом більшовицьких сил на 

Харків він отримав завдання активізувати дії повстанських загонів у Полтавській 

губернії, щоб скувати війська УНР. Варто відзначити, що військова слабкість 

Директорії сприяла посиленню позицій більшовиків. 

24-26 лютого 1919 р. Ю. Коцюбинський брав участь у проведенні 

Полтавської партійної конференції. У своєму виступі він різко виступив проти 

будь-яких перемовин з представниками Директорії УНР та Антанти, засуджуючи 

можливість участі більшовицьких делегатів у нараді на Принцевих островах, 
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оскільки відстоював ідею про неминучість міжнародної революції. Він вважав, 

що перемовини з країнами Антанти послаблять революційний рух в Західній 

Європі94. На ІІІ з’їзді КП(б)У різкі висловлювання державного діяча з приводу 

наради на Принцевих островах зазнали критики, як шкідливі для єдності партії95. 

У квітні 1919 р. Ю. Коцюбинський, направлений розпорядженням 

партійного керівництва в Чернігівську губернію, 19 квітня він очолив 

губвиконком96. Перед ним постало завдання формування органів управління на 

рівні повітів та волостей, а також налагодження їхньої роботи. Проте переважна 

більшість населення не підтримувало утвердження адміністративного апарату 

більшовиків. 

Під час налагодження роботи державно-адміністративного апарату 

Ю. Коцюбинський відзначав нестачу кадрів у повітових органах влади. У серпні 

1919 р. він звернувся до партійного керівництва з проханням повернути у 

губернію Є. Петровського, С. Урина, А. Риндича та прислати ще декількох 

відповідальних працівників, щоб налагодити функціонування системи 

державного управління97. Крім того, у листі до Г. П’ятакова, прохав не 

відкликати більше працівників у розпорядження центральних органів влади98. 

Однак він відзначав, що дефіцит кадрів насамперед зумовлений низькою 

оплатою праці членів волосних і повітових комітетів99. Новостворені 

адміністративні структури радянської влади на початковому етапі відзначалися 
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некомпетентністю. Також більшовики зіштовхнулися з масовим опором 

населення, лише в квітні 1919 р. відбулося приблизно 19 селянських повстань100. 

Радянська влада в Чернігівській губернії змогла закріпитися лише частково на 

повітовому рівні, у віддалених від повітових центрів місцевостях більшовицький 

державний апарат був слабкий. 

Утвердження більшовицької влади в Чернігівській губернії 

характеризувалося загостренням продовольчої проблеми. 26 квітня 1919 р. 

відбулося засідання президії чернігівського губкому під головуванням 

Ю. Коцюбинського, на якому було прийнято рішення проінформувати 

комісаріат продовольства щодо труднощів з продуктами харчування і прохати 

про поставки хліба з Полтавської губернії101. Також губком вирішив посилити 

тиск на селян та організувати в деякі повіти продовольчі експедиції, оскільки 

вилучення продуктів харчування було питанням виживання для радянської 

влади.  

Внаслідок політики більшовиків відбулося зростання цін на 

сільськогосподарську продукцію, що зумовлювалося вивозом продовольства до 

РСФРР, а також забороною вільної торгівлі102. Ю. Коцюбинський намагався 

встановити централізований збір та розподіл продуктів харчування. У травні 

1919 р. скликали об’єднану нараду представників північних повітів чернігівської 

губернії та працівників губернського партійного апарату, щоб вирішити 

проблеми із постачанням більшовицьких військ. Керівник губкому виступив із 

критикою роботи продовольчих органів. У результаті нарада прийняла рішення 
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про необхідність направлення у повіти відповідальних працівників, які б 

очолили вилучення продуктів харчування.  

Для реалізації продовольчої політики в Чернігівській губернії більшовикам 

довелося залучити кадрову підтримку з Росії. В червні 1919 р. Ю. Коцюбинський 

відзначив успішну роботу працівників продзагонів, яких надіслали з Москви103. 

Подібні заходи радянської влади викликали незадоволення місцевого населення, 

внаслідок чого антибільшовицькі настрої переростали у збройні виступи, проте 

надання продовольчої допомоги РСФРР було пріоритетом керівництва 

радянської влади в Україні. 

У травні 1919 р. розпочалося повстання М. Григор’єва, яке 

супроводжувалося низкою антибільшовицьких виступів населення. Керівництво 

радянської України вбачало в цьому загрозу своїй владі та остерігалося 

поширення повстання. Забезпечення контролю над ситуацією в Чернігівській 

губернії доручили Ю. Коцюбинському, який одразу звернувся з відозвою до 

населення із закликом зберігати спокій та попередженням, що виступи проти 

радянської влади будуть жорстоко придушені104. Передбачалося покарання 

навіть за поширення чуток про успіхи антибільшовицького повстання. Вся 

повнота влади в Чернігівській губернії передавалася «Надзвичайному штабу 

п’яти», який очолив голова губвиконкому. Розпорядження тимчасово утвореного 

органу влади вважалися обов’язковими для виконання. З метою запобігання 

антибільшовицьких виступів «штаб п’яти» співпрацював з губернською ЧК. 13 

травня 1919 р. вони провели спільне засідання та прийняли рішення про розстріл 

9 осіб105. Державний діяч намагався адміністративно-репресивними методами 

                                                           
103 Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність 

Ю. М. Коцюбинського... – С. 167. 

104 Случавская С. Я. Деятельность Зафронтбюро ЦК КП(б)У... – С. 18. 
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губернского исполнительного комитета советов рабочих, селянских и 

красноармейских депутатов. – 1919. – № 92. – 18 мая. – С. 3. 
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утвердити радянську владу в губернії. Наступним його рішенням стало введення 

продовольчої диктатури. Вся повнота влади з продовольчого питання в губернії 

переходила до колегії, яка складалася з трьох осіб і підпорядковувалась 

«Надзвичайному штабу п’яти».  

20 травня 1919 р. керівництво більшовиків вирішило, що повстання 

М. Григор’єва більше не загрожує Чернігівській губернії та прийняло рішення 

про розпуск «Надзвичайного штабу п’яти» і скасування військового стану, за 

винятком двох повітів106. 

12 червня 1919 р. Ю. Коцюбинський склав повноваження голови 

губвиконкому у зв’язку із відкликанням у розпорядження ЦК КП(б)У, яке 

направило його в Полтавську губернію для участі в боротьбі проти 

білогвардійських військ107. Варто відзначити, що наступ білогвардійських військ 

полегшували антибільшовицькі повстання, які були викликані терором та 

продовольчими реквізиціями більшовиків.  

В документах партійних установ Чернігівської губернії стверджувалося, 

що від’їзд Ю. Коцюбинського знизив ефективність функціонування радянського 

державно-адміністративного апарату Чернігівської губернії. У звіті про 

мобілізацію в Чернігівській губернії зазначалося, що він був одним з кращих 

партійних працівників108. Вже 18 липня 1919 р., відповідно до постанови ЦК 

КП(б)У, він знову направлений до Чернігівської губернії, де очолив комітет 

оборони.  

Ю. Коцюбинському доручили підвищити боєздатність більшовицьких 

військ в Чернігівській губернії. 25 липня 1919 р. на засіданні губкому він 

виступив з доповіддю про можливість розгортання 2 караульного батальйону в 

                                                           
106 Приказы и распоряжение революционной власти // Известия Черниговского 
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полк. Цю пропозицію підтримали і йому доручили отримати дозвіл у Раді 

оборони радянської України109. Також перед ним постало питання щодо 

дисципліни у більшовицьких військах, оскільки у серпні 1919 р. Чернігівська 

губернія посідала перше місце за кількістю дезертирів по всій Україні110. 

Державний діяч висунув декілька пропозицій, як покращити ситуацію на фронті. 

Він запропонував організувати загороджувальні загони для боротьби з 

дезертирами, заборонити солдатам, які їдуть додому брати з собою зброю, а з 

кожного караульного батальйону Лівобережної України взяти півтори роти і 

відправити на фронт111.  

Більшовицька система управління відзначалась протиріччями між різними 

органами влади. У Чернігові на початку липня 1919 р., у зв’язку із загостренням 

ситуації на фронті, створили надзвичайний військово-революційний трибунал. 

Його завдання полягало в боротьбі проти «контрреволюційних елементів», однак 

методи роботи викликали незадоволення навіть у частини партійного 

керівництва Чернігівської губернії. У серпні Ю. Коцюбинський спільно з 

членами губкому направив листа до КП(б)У з вимогою покарати членів 

трибуналу за безсистемні розстріли та побиття. У листі зазначалося, що лише за 

декілька днів ревтрибунал розстріляв 75 осіб. При цьому деякі з них не мали 

ніякого відношення до «контрреволюційної» діяльності, а слідство в більшості 

випадків навіть не проводилося112. За участі Ю. Коцюбинського губком прийняв 

рішення щодо реорганізації ревтрибуналу. Проте в подальшому партійний діяч 

послідовно відстоював розгортання червоного терору щодо противників 

більшовиків113. 

                                                           
109 ЦДАМЛМ України, ф. 168, оп. 2, спр. 878, арк. 85. 
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Ю. М. Коцюбинського... – С. 176. 
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10 серпня 1919 р. унаслідок наступу білогвардійських військ у Чернігові та 

повітах ввели облоговий стан. Губернський комітет оборони 12 серпня 1919 р. 

прийняв рішення поділити губернію на три бойових райони: Чернігівський, 

Конотопський та Ніжинський. Ю. Коцюбинського призначили на посаду голови 

Конотопського району оборони, який складався з декількох повітів114. Він брав 

участь у агітаційно-пропагандистській роботі та розгортанні повстанського руху 

в тилу денікінських військ. Грабунки та мародерство білогвардійських загонів 

полегшували йому роботу, оскільки схиляли населення до підтримки 

більшовиків. У Чернігівській губернії активну діяльність розгорнули 

партизанські відділи М. Кропив'янського115. 

Наприкінці серпня губком оборони прийняв рішення провести евакуацію 

більшовицьких органів влади. Ю. Коцюбинський здійснював керівництво 

діяльністю ліквідаційної комісії, брав участь у забезпеченні вивезення коштів і 

документів державних установ з Чернігова. Наприкінці серпня 1919 р. він надав 

вказівки губернському комісару фінансів з приводу ліквідації фінансового 

відділу та банку116 та наголосив на необхідності проведення евакуації сімей 

більшовиків, щоб партійні працівники не відволікалися від своїх прямих 

обов’язків на вирішення проблем з вивезенням родин у безпечне місце117. 

Ю. Коцюбинський вважав, що слабке залучення селянства до органів 

радянської влади призвело до поразки більшовиків. Тому наполягав на 

необхідності активізації агітаційно-пропагандистської роботи, з метою 
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залучення українського населення до боротьби проти денікінських військ118. 

Обіцянки більшовиків щодо зрівняльного розподілу землі мали на меті 

навернути селянство на бік радянської влади. 

На початку жовтня Чернігів захопили білогвардійські війська, тому 

урядові інституції переїхали в Городню. Більшість членів губкому мобілізували і 

відправили у розпорядження Реввійськради. Однак наприкінці жовтня 

більшовики почали відтісняти війська противника. 28 жовтня 1919 р. 

Реввійськрада 12-ї армії створила Чернігівський губернський революційний 

комітет, до його складу увійшов і Ю. Коцюбинський119. На початку всі зусилля 

губревкому зводилися до спроб зупинити грабунки. Також постало нагальне 

питання з вирішенням продовольчої проблеми та налагодженням системи 

управління120.  

Варто відзначити, що Ю. Коцюбинського періодично відволікали від 

роботи в Чернігівській губернії. 28 жовтня на засіданні Оргбюро ЦК КП(б)У 

прийняли рішення створити Організаційне бюро комуністичної партії Східної 

Галичини та Буковини, до складу якого призначили партійного функціонера. 

Проте основну увагу він все-таки зосередив на роботі в Чернігівській губернії. 

10 листопада 1919 р. відбулося об’єднане засідання губревкому та 

губкому, на якому вирішили призначити Ю. Коцюбинського керівником відділу 

управління, однак нестача матеріальних ресурсів, відсутність кадрів та зв’язку з 

повітовими органами влади ускладнювали роботу. Проте за його участі 

військово-адміністративними методами відбулося певне посилення дієздатності 

державно-партійного апарату в губернії. 21 листопада 1919 р. він вже звітував 
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про перші десять днів роботи відділу та зазначав, що нестача кадрів та 

відсутність чітких розпоряджень не давали змоги налагодити ефективну роботу 

губернських, повітових і волосних органів влади. Нарікав, що Реввійськрада 12-ї 

армії продовжувала утримувати колишніх працівників губкому незважаючи на 

те, що відділ управління неодноразово звертався з проханням демобілізувати їх. 

Відзначалося, що політвідділ 60-ї дивізії часто вдавався до мобілізації партійних 

працівників і відривав їх від виконання завдань губревкому121, а ревкоми на 

територіях звільнених від білогвардійських військ призначалися політорганами 

військових частин. До складу радянських органів влади часто потрапляли люди, 

які відмовлялися підпорядковуватися губревкому122. Внаслідок чого в 

середовищі радянського державно-адміністративного апарату виникали 

протиріччя щодо визначення сфери повноважень. Після звіту керівнику відділу 

управління доручили запропонувати Реввійськраді призначати ревкоми за 

погодженням із губернським революційним комітетом123. Також було прийнято 

рішення про звернення до ЦК КП(б)У з проханням направити в розпорядження 

чернігівського губернського комітету партійних працівників, оскільки в повітах 

гостро відчувалася нестача кадрів для ефективної діяльності державно-

адміністративного апарату124.  

25-26 листопада 1919 р. Ю. Коцюбинський брав участь у нараді 

представників партійних організацій більшовиків України, яку скликали в 

Гомелі. Незважаючи на те, що не отримував запрошення, оскільки Чернігівський 

губком знаходився в прямому підпорядкуванні ЦК РКП(б)125. Варто відзначити, 

що конференцію скликали без дозволу центрального керівництва більшовиків. У 

Гомелі учасники наради намагалися виробити комплекс рішень стосовно 
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подальшого державного та партійного будівництва в Україні. Така ситуація 

викликала занепокоєння верхівки РКП(б), яка остерігалася проявів самостійності 

українських комуністів та вимагало розпуску наради в Гомелі126. На 

Ю. Коцюбинського покладалося завдання забезпечити прийняття рішень, які б 

влаштовували РКП(б)127. На початку засідання наради в Гомелі він заявив, що 

присутній лише з інформаційною метою, оскільки вважає недопустимим 

скликання наради без дозволу партійного керівництва128. В результаті була 

прийнята резолюція, яка підтверджувала вірність лінії більшовиків. Завдяки 

втручанню представників РКП(б) вдалося не допустити прийняття рішень, які б 

не влаштовували партійне керівництво. 

Наприкінці листопада 1919 р. ЦК КП(б)У відкликало Ю. Коцюбинського з 

Чернігова. Після обговорення радянське керівництво прийняло рішення про 

відправлення його в Полтавську губернію, де відбувалося утвердження влади 

більшовиків. У грудні 1919 р. Лівобережна Україна була остаточно занята 

більшовицькими військами. 13 грудня утворений Полтавський губревком, до 

складу якого потрапили боротьбисти. Варто зазначити, що УКП(б) 

користувалася значною підтримкою серед населення, однак така ситуація не 

задовольняла більшовицьке керівництво. 18 грудня Реввійськрада Південного 

фронту реорганізувала революційний комітет та виключила з його складу 

боротьбистів. Натомість до Полтавського губкому призначили представників 

                                                           
126 Фролов М. О. Встановлення компартійно-радянської влади в Україні (1919 – 

1920) / М. О. Фролов // Мандрівець. – 2010. – № 3 . – С. 35. 

127 Огієнко В. І. Зародження українського націонал-комунізму в КП(б)У на 

прикладі діяльності групи «федералістів» (1919 – 1920 рр.) / В. І. Огієнко // 

Українознавство. – 2006. – № 21. – С. 278. 

128 Лапчинський Г. Ф. Гомельское совещание / Г. Ф. Лапчинский // Летопись 

революции. – 1926. – С. 45. 



57 
 

центрального керівництва партії Ю. Коцюбинського та Я. Дробніса, щоб 

підвищити рівень управління в губернії та подолати опір більшовиків129.  

УКП(б) мала розгалужену партійну структуру та відіграла значну роль у 

розгортанні повстанського руху проти денікінських військ. Більшовики 

намагалися зменшити вплив боротьбистів, оскільки вбачали в них загрозу своїй 

владі. В свою чергу УКП(б) розглядало ЦК КП(б)У, як філію РКП(б)130. 

Переважна частина населення не відчувала симпатій до радянської влади, тому 

більшовики вирішили погодитися на тимчасовий союз з УКП(б). 17 грудня 1919 

р. між КП(б)У та боротьбистами укладено договір про співпрацю. В повітах 

Полтавської губернії після вигнання денікінських військ перші ревкоми 

утворювали шляхами компромісу між більшовиками та УКП(б)131. Однак 

представники ЦК КП(б)У намагались послабити позиції боротьбистів у процесі 

встановлення радянської влади. 

Полтавська губернія займала значне місце в планах більшовицького 

керівництва, як важливий регіон збору продовольства. На IV конференції 

КП(б)У підкреслювалося, що з центру відправлені відповідальні працівники для 

забезпечення належного рівня управління та вилучення сільськогосподарської 

продукції. Однак більшовикам не вдалося провести реквізицію продовольства в 

достатній кількості132, оскільки їх політика спричинила масовий опір селянства. 
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На початку січня 1920 р. Ю. Коцюбинський очолив губернський відділ з 

роботи на селі133. 18 січня 1920 р. на Полтавській повітовій конференції 

затвердили його тези щодо роботи відділу, які складалися на основі вибірки 

інструкцій ЦК РКП(б)134. Головна роль відводилася проведенню агітаційної 

роботи серед селян Полтавської губернії, оскільки радянська влада не 

користувалися значною підтримкою населення в сільській місцевості135. У січні 

1920 р. керівник губернського відділу відзначав розвиток антибільшовицького 

повстанського руху в губернії. Він вважав, що для запобігання поширення 

збройних виступів проти радянської влади необхідно розгорнути активну 

агітаційно-пропагандистську кампанію серед українського селянства136. Саме на 

повітові та волосні відділи з роботи на селі покладалось завдання сприяти 

підвищенню підтримки населення більшовицької влади. Державному діячу 

практично з нуля довелося організовувати роботу, оскільки під його 

керівництвом спочатку працювало всього 4 особи137. Він сподівався поширити 

прорадянські настрої в суспільстві обіцяючи селянам ліквідацію експлуатації та 

зрівняльний розподіл, проте продовольча політика більшовиків викликала 

спротив селянського населення. 

Ю. Коцюбинський, в процесі встановлення більшовицької влади, значну 

роль відводив друкованим виданням, як засобам агітації та пропаганди. Під його 

керівництвом було налагоджено видавництво газети «Селянин», яка спочатку 

виходила тиражем 3000 примірників, який згодом був збільшений до 7000138. 

Відзначалося, що організація видання одне з найбільших його досягнень на чолі 
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селянського відділу Полтавського губкому. Газеті «Селянин» відводилася значна 

роль у проведенні агітаційної роботи в середовищі селянства. На сторінках 

видання друкувалися партійні постанови, новини про місцеві події та 

роз’яснення більшовицької політики. Ю. Коцюбинський планував також 

налагодити випуск газети призначеної для червоноармійців. У вересні 1920 р. 

партійна губернська конференція відзначила його внесок в організацію 

друкованого органу, проте разом з тим зазначила про певні недоліки щодо змісту 

газети139. 

Ю. Коцюбинський керував також роботою видавничого відділу губкому, 

організував видання пропагандистських більшовицьких листівок українською 

мовою. У перші місяці роботи вийшли друком українською мовою брошури 

М. Бухаріна та Є. Преображенського. Крім того, він прохав центральні органи 

надіслати більшовицьку агітаційну літературу, оскільки для її випуску в 

належному обсязі не вистачало ресурсів140.  

Перед Ю. Коцюбинським постало завдання налагодити зв’язок із 

місцевими відділами з роботи на селі, які знаходилися під його 

підпорядкуванням. Переважну більшість часу він займався переговорами з 

керівниками повітових осередків. З метою налагодження партійної роботи 

об’їздив всі повіти губернії, оскільки з окремими населеними пунктами не був 

налагоджений зв'язок. Він відзначав слабкість більшовицьких органів 

управління. Під час постійних роз’їздів довелося особисто налагоджувати 

роботу волосних осередків партії та підбирати агітаторів для пропагандистської 

роботи141. Відзначалося, що нестача кваліфікованих кадрів перешкоджала 

налагодженню ефективної партійної роботи в сільській місцевості. У січні 1920 

р. звертався до оргвідділу ЦК КП(б)У з проханням надіслати до Переяслава та 

Золотоноші перевірних партійних працівників, щоб призначити керівників 
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повітових відділів з роботи на селі. Ю. Коцюбинський особливо підкреслював 

складність ситуації у Золотоніському повіті, де працював всього один волосний 

ревком і діяло близько 20 антибільшовицьких загонів. Він наполягав на 

необхідності створити в кожному селі партійний осередок більшовиків, проте 

оргвідділ ЦК КП(б)У працівників не надіслав.  

Ю. Коцюбинський видав розпорядження щодо заснування школи для 

працівників селянського відділу, щоб забезпечити кваліфікованими кадрами 

місцеву адміністрацію142. Вимагав від повітових організаторів ретельно 

підбирати агітаторів та керувати їх роботою, постійно проводив інструкторські 

наради з керівниками повітових і волосних відділів щодо належного 

забезпечення пропагандистської роботи. Під його керівництвом розроблялись 

двотижневі курси. Працівники, які не відповідали професійним вимогам 

підлягали звільненню. Відзначалося, що непотрібно надсилати для роботи в селі 

агітаторів, які можуть скомпрометувати більшовицьку партію. Важливість 

діяльності організаторів з роботи на селі підкреслювало те, що 70 % коштів 

повітового партійного комітету виділялося для функціонування селянського 

відділу143. Більшовикам необхідно було завоювати підтримку найбільшої 

соціальної верстви – селянства, оскільки радянська влада міцно утвердилася 

лише в Полтаві та повітових містах губернії.  

Наприкінці січня 1920 р. Ю. Коцюбинський звітував про те, що у 80 

волостях із 276 вдалося підібрати працівників відділу з роботи на селі, які 

зобов’язувалися постійно доповідати про діяльність боротьбистів та настрої 

селянства144. Таким чином, вони відповідали за збір інформації для губернських 

органів влади.  

У березні 1920 р. відділ з роботи на селі при ЦК КП(б)У схвалив 

ефективну діяльність партійного діяча в налагодженні агітаційно-
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пропагандистської роботи145. С. Косіор також відмітив успішну роботу 

селянського відділу при Полтавському губкомі КП(б)У. У лютому 1920 р. 

рішенням партійного керівництва Ю. Коцюбинського призначили до складу 

селянської комісії, яка функціонувала при ЦК КП(б)У146.  

Незважаючи на певні успіхи, в березні 1920 р. державний діяч визнавав, 

що йому не вдалося повністю налагодити ефективну роботу відділів з роботи на 

селі147. Однією з основних проблем була слабкість повітових органів влади та 

відсутність кваліфікованих кадрів. Ю. Коцюбинський вважав, що одним з 

основних недоліків багатьох партійних працівників є незнання української мови, 

оскільки це ускладнювало проведення агітаційно-пропагандистської роботи 

серед селянства. Щоправда і сам керівник селянського відділу губкому, за 

спогадами відомого громадсько-політичного діяча Івана Майстренка, розмовляв 

з підлеглими російською мовою148. 

Питання функціонування відділу з роботи на селі розглядалося на пленумі 

Полтавського губкому, який відбувся на початку березня 1920 р. Учасники 

засідання відмітили діяльність Ю. Коцюбинського, на момент проведення 

пленуму майже у всіх повітах і волостях підібрали організаторів роботи на селі. 

Проте зазначалися недоліки у діяльності селянського відділу: нерегулярне 

розповсюдження газет, недостатній професіоналізм працівників, які часто крім 

своїх безпосередніх службових обов’язків відволікалися для виконання інших 

доручень. За ініціативою партійного діяча, на пленумі Полтавського губкому 

прийняли рішення щодо звільнення завідувачів відділами від будь-якої роботи, 

що не торкалась їх прямих обов’язків. Однак постійна нестача працівників 
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перешкоджала реалізації цієї постанови, що ускладнювало налагодження 

ефективної агітаційно-пропагандистської роботи149.  

Ю. Коцюбинський зобов’язав повітові відділи з роботи на селі, крім 

виконання своїх прямих обов’язків, тісно співпрацювати з продовольчими 

комітетами в хлібозаготівлях. Більшовицькі агітатори проводили роз’яснювальні 

бесіди серед селян щодо радянської політики. Керівник селянського відділу 

наголошував, що розпорядження продовольчого комітету необхідно розглядати, 

як військовий наказ і виконувати за будь-яких умов150. Однак примусові 

реквізиції продовольства спричинили спротив населення та розгортання 

антибільшовицького повстанського руху151.  

Керівник селянського відділу брав участь у придушенні збройних повстань 

українського населення проти радянської влади. У середині лютого 1920 р. в 

Гадячі охоронна сотня повітового військкомату виступила проти більшовиків. 

Проте Ю. Коцюбинський на чолі загону чекістів зміг швидко придушити 

повстання152. На нього покладалось завдання відновити більшовицьку владу в 

місті та з’ясувати причини виступу охоронної сотні. Державний діяч нарікав на 

незадовільну роботу місцевої адміністрації, яка відзначалася хабарництвом та 

злочинною недбалістю. Він зазначав, що повітовий партійний осередок не 

проводив агітаційну роботу серед селян, а настрої у повіті в цілому були 

сприятливі, але становище погіршило проведення продрозкладки153. Вилучення 

продовольства загострило протиріччя між радянською владою та селянством. 

Проте, на його думку, повстання насамперед спровокувала діяльність 

боротьбистів, які виступали проти продовольчої політики більшовиків. 
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Ю. Коцюбинський наголошував на тому, що представники УКП(б) не брали 

участі у примусовому вилученні сільськогосподарської продукції, не розділяли 

погляди більшовиків щодо примусових реквізицій продовольства та організації 

комун. Така ситуація призводила до зростання популярності боротьбистів і 

послаблювала позиції більшовиків. Після ліквідації повстання в Гадячі скликали 

безпартійну селянську конференцію. У її проведенні активну участь брав 

партійний діяч, який вимагав, щоб присутні на конференції боротьбисти 

підтримали продовольчу політику більшовиків та засудили антирадянський 

виступ у Гадячі. Однак, незважаючи на тиск представники УКП(б) не 

підтримали таку вимогу. Ю. Коцюбинський нарікав, що лише в гадяцькому 

повіті безпартійна конференція проходила не під контролем більшовиків, а 

боротьбисти разом з «петлюрівцями» керували роботою конференції154. Успішна 

агітаційна діяльність боротьбистів серед селян губернії та сильні позиції 

викликали занепокоєння, особливо в гадяцькому та лубенському повітах155. Він 

вважав, що УКП(б) є вагомою перешкодою для успішної реалізації 

більшовицької політики та вимагав від керівників повітових відділів постійно 

звітувати про діяльність боротьбистів та ставлення до них селянського 

населення156.  

Більшовики не розглядали можливість існування альтернативних 

політичних партій та намагалися різноманітними маніпуляціями послабити 

позиції УКП(б). Між радянською владою та боротьбистами спостерігалася 

постійна боротьба у формі численних конфліктів між їх представниками на 

місцях. Ю. Коцюбинський розгорнув у комуністичних виданнях Полтавщини 

пропагандистську кампанію проти боротьбистів. На засіданні полтавського 

губкому КП(б)У підтримав пропозицію негайної реорганізації Лубенської 
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партійної організації, яка звинувачувалася у співпраці з УКП(б)157. Також його 

направили контролювати діяльність партійного осередку більшовиків у 

Кобеляках, який знаходився під впливом боротьбистів158. Він намагався 

послабити позиції УКП(б) в повітах Полтавської губернії, на мітингах та в пресі 

виступав проти вимог боротьбистів щодо створення незалежних від Москви 

органів управління, стверджуючи, що діяльність УКП(б) перешкоджає 

встановленню та функціонуванню радянської влади159. Партійний діяч розумів, 

що більшовики не користуються масовою підтримкою серед населення України, 

тому вбачав загрозу в діяльності політичних опонентів. Особливо його непокоїв 

значний авторитет УКП(б) серед селянства, що зумовлювало виступи проти 

налагодження співпраці з боротьбистами. Він остерігався їх «сепаратизму», 

прагнення утворення державних органів та армії повністю незалежних від 

Москви.  

Формування радянського державного та партійного апарату в Україні 

супроводжувалося повною ліквідацією політичних опонентів більшовиків. У 

стосунках між УКП(б) та КП(б)У протягом січня – лютого 1920 р. відбувалися 

постійні конфлікти, однак більшовикам у березні вдалося схилити боротьбистів 

до ліквідації партії. На засіданні президії Полтавського губкому від 27 березня 

1920 р було розглянуто і прийнято інструкцію про злиття УКП(б) з КП(б)У, яку 

розробив Ю. Коцюбинський160. Для прийому в партію боротьбистів, відповідно 

до рішення IV конференції КП(б)У, створювалися спеціальні комісії. У 

Полтавській губернії до такої комісії увійшов керівник селянського відділу161. 

                                                           
157 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 259, арк. 48 зв. 

158 Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність 

Ю. М. Коцюбинського... – С. 186. 

159 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 260, арк. 11. 

160 Там само, арк. 20. 

161 Стаценко Д. В. Самоліквідація осередків УКП(б)... – С. 67. 
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Більшовики вбачали загрозу в діяльності мережі культурно-освітніх 

організацій «Просвіти», які відігравали вагому роль у житті українських громад. 

Проте з точки зору радянського керівництва вони, насамперед, вважалися 

осередками «націоналістів». Більшовики вирішили поширити свій вплив на 

мережу культурно-освітніх організацій та використати їх для розповсюдження 

своєї пропаганди. Перед Ю. Коцюбинським поставили завдання підпорядкувати 

осередки «Просвіти» у Полтавській губернії радянській владі. Проте у січні 

1920 р. партійний діяч скаржився на відсутність чітких інструкцій від 

керівництва щодо роботи з мережею культурно-освітніх організацій162. Таким 

чином, відсутність розпоряджень від ЦК КП(б)У зумовлювала певну 

самостійність у вирішенні цього питання. Він відзначав розповсюджену мережу 

«Просвіти» в сільській місцевості, яку прагнув використати для розповсюдження 

більшовицької ідеології. Проте реалізації цього завдання перешкоджала 

діяльність української інтелігенції, яка працювала в культурно-освітніх 

організаціях. Керівник селянського відділу полтавського губкому наполягав на 

витісненні з керівництва осіб, які не підтримували радянську владу та 

дотримувався думки, що осередки «Просвіти» здатні замінити хати-читальні в 

розповсюдженні більшовицьких ідей, якби їх очолювали прихильники 

радянської влади. Проте українська інтелігенція не бажала передавати контроль 

над мережею культурно-освітніх організацій більшовикам.  

Ю. Коцюбинський з недовірою ставився до осередків «Просвіти», 

розглядаючи їх як об’єднання «контрреволюційних сил» та вбачаючи в них 

загрозу більшовицькій владі. Він вважав, що для поширення впливів на мережу 

культурно-освітніх організацій необхідно використовувати їх фінансові та 

організаційні проблеми163. Було видано розпорядження волосним організаторам 

брати участь у діяльності осередків «Просвіти» і залучати до них якомога більше 

сільської бідноти. Працівники повітових органів влади зобов’язувалися постійно 

                                                           
162 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 363, арк. 33. 

163 Там само, арк. 73. 
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звітувати про діяльність «контрреволюційної» української інтелігенції. Таким 

чином, планувалося встановити контроль над діяльністю мережі культурно-

освітніх організацій у Полтавській губернії.  

У березні 1920 р. відзначалося, що декілька осередків «Просвіти» в 

Кобеляцькому повіті вже знаходяться в руках більшовиків. Однак захоплення 

мережі культурно-освітніх товариств під контроль радянської влади відбувалося 

повільно. У квітні 1920 р. в Полтавській губернії більшовики контролювали 

осередки «Просвіти» лише у декількох повітах164.  

Наприкінці лютого 1920 р. ЦК КП(б)У вирішило відкликати 

Ю. Коцюбинського з Полтавської губернії, але на засіданні губкому прийняли 

рішення просити залишити його165. Проте наприкінці квітня 1920 р. його таки 

відкликали у розпорядження ЦК КП(б)У і перевели на роботу в РСФРР.  

30 червня керівництво радянської України прийняло рішення, що 

Ю. Коцюбинський займе посаду представника УСРР при Наркомнаці РСФРР. 

Він очолив колегію у складі В. Ляха та В. Аусема, яка зобов’язалася 

організувати українську місію при наркоматі національностей166.  

Колегія в ході роботи зіткнулася з низкою проблем щодо невизначеності у 

сфері повноважень і функцій представництва. Активну діяльність із серпня по 

грудень 1920 р. місія не проводила, що зумовлювалося незрозумілим статусом та 

обов’язками. Колегія зосередилася насамперед на розробці положень щодо 

організації роботи167. Керівник місії  вважав, що сама ідея утворення 

представництва при наркоматі у справах національностей дискредитує УСРР та 

суперечить її статусу. Державний діяч наполягав на реорганізації місії в 

центральний український відділ при Наркомнаці, який би займався 

                                                           
164 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 363, арк. 73 зв. 

165 Там само, спр. 259, арк. 72. 

166 Єфіменко В. В. Створення повноважного представництва УСРР в РСФРР... – С. 21. 
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економічними, культурно-освітніми та правовими проблемами українців, які 

проживали на території РСФРР168.  

Ю. Коцюбинський у звіті щодо діяльності колегії відзначав, що 

представництво займалось складанням статистичних таблиць, які 

характеризували територіальне розселення українців поза межами УСРР. Крім 

того, вони розробили план діяльності майбутнього українського центрального 

відділу при Наркомнаці. Керівник представництва прохав надіслати кількох 

працівників із Харкова та організувати доставку українських підручників і 

художньої літератури, що мало активізувати культурно-просвітницьку роботу 

представництва. Також планувалося налагодити видавничу діяльність. 

Повсякденна ж робота полягала в прийомі відвідувачів, які шукали підтримки і 

захисту щодо вирішення різноманітних питань. Однак більшість звернень 

перевищувала компетенцію місії при Наркомнаці, тому прохання залишалося без 

відповіді. Державний діяч відзначав, що до грудня 1920 р. підготовчі роботи з 

організації українського відділу при наркоматі у справах національностей були в 

основному завершені. Незважаючи на труднощі в роботі, які зумовлювалися 

нестачею кадрів, невизначеністю повноважень та відсутністю необхідної 

матеріально-технічної бази169.  

В середовищі керівництва більшовиків оформилися різні погляди щодо 

правомірності існування колегії. Ю. Коцюбинський протягом організації роботи 

української місії послідовно відстоював ідею щодо неможливості організації 

представництва УСРР при Наркомнаці, оскільки, це суперечило статусу 

радянської України. Він прохав керівництво КП(б)У звільнити його з посади і 

перевести на більш відповідальну роботу, оскільки вважав, що інтереси УСРР 

повинно відстоювати лише повноправне представництво, яке потрібно заснувати 

при Раднаркомі РСФРР170. 
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Ю. Коцюбинський наполягав, щоб функції представництва УСРР 

вилучили зі сфери повноважень українського відділу при наркоматі у справах 

національностей. Його позиція знайшла підтримку в середовищі керівництва 

УСРР, яке прагнуло розширити свої повноваження. 13 грудня 1920 р. на 

засіданні Політбюро ЦК КП(б)У прийнято рішення про ліквідацію 

представництва при Наркомнаці. Натомість при НКЗС РСФРР створили 

дипломатичну місію, яку очолив Ю. Коцюбинський. Цей крок означав 

формальну зміну статусу УСРР, яка цим рішенням з автономної частини РСФРР 

перетворювалась на рівноправну республіку171. Радянська Україна отримала 

повноваження на проведення зовнішньополітичної діяльності, проте постала 

проблема з нестачею кваліфікованих дипломатів. Керівництво УСРР вирішило 

перевести представника партноменклатури на роботу в структуру НКЗС. Таке 

рішення частково зумовлювалося відомим прізвищем та походженням 

майбутнього керівника повпредства УСРР. 

Протягом двох років Ю. Коцюбинський працював на дипломатичних 

посадах, однак у 1923 р. повернувся у розпорядження ЦК КП(Б)У. Він брав 

активну участь у внутрішньопартійних протистояннях і конфліктах, відкрито 

виступав на партійних зборах із підтримкою позицій та поглядів Л. Троцького172. 

Варто відзначити, що у 1920-х роках відкритих репресій проти троцькістів не 

застосовували, опозицію послаблювали, насамперед, за допомогою політичних 

інтриг та адміністративного тиску173. Протягом 1923 р. багатьох прихильників 

партійної опозиції в Україні відсторонили від важливих сфер державного 

управління174. Через троцькістську діяльність партійного діяча певний час 
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призначали на другорядні посади. У 1924 р. він працював заступником керівника 

відділу агітації та пропаганди в Харківському губкомі, де за ним встановили 

нагляд з боку керівництва175. Після чого в 1925 р. був призначений на роботу у 

повпредство СРСР в Австрії. На початку 1927 р. Ю. Коцюбинський нетривалий 

період працював в наркоматі освіти УСРР, проте продовжував брати участь у 

внутрішньопартійній боротьбі та підтримувати зв’язки з троцькістськими 

осередками. Усунення Х. Раковського від керівництва УСРР у 1923 р. негативно 

позначилося на його позиції в середовищі партноменклатури. У жовтні 1925 р. 

йому, постановою контрольної комісії ВКП(б), оголосили догану за доставку 

опозиційного листа в Москву, який адресувався Я. Дробнісу176. Участь у 

внутрішньопартійному протистоянні негативно позначилася подальшій 

партійній кар’єрі. Партійні дискусії в УСРР завершились повною поразкою 

прихильників Л. Троцького, переважна більшість верхівки КП(б)У виступила на 

боці Й. Сталіна177. Для того, щоб позбутись відомих опозиціонерів радянське 

партійне керівництво направляло їх на дипломатичну роботу за кордон, тобто в 

своєрідне почесне заслання. Призначення Ю. Коцюбинського на дипломатичну 

роботу в 1925 та 1927 рр. мало на меті відсторонити його від участі у 

внутрішньопартійній боротьбі. Протягом 1920-х років він не брав участь в 

головних подіях суспільно-політичного життя УСРР, оскільки був направлений 

на роботу в радянські дипломатичні представництва. Однак продовжував 
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підтримувати контакти з троцькістами навіть перебуваючи на дипломатичній 

роботі. 

Наприкінці травня 1927 р. троцькістська опозиція підготувала та 

направила до Політбюро ЦК ВКП(б) лист-платформу з критикою керівництва 

партії. Ю. Коцюбинський відкрито підтримав погляди авторів звернення та 

підписав його. Радянське партійне керівництво у відповідь розгорнуло кампанію 

щодо виключення з партії членів, які висловлювали підтримку Л. Троцькому. 

Проте представнику партноменклатури вдалося уникнути переслідувань, 

оскільки керівництво УСРР не вважало доцільним знехтувати його 

професійними навичками. У 1928 р. ЦКК ВКП(б) розглядала звинувачення 

радянського дипломата у приналежності до троцькістської опозиції та у 

підписанні листа-платформи. Він визнав власні помилки щодо участі у 

внутрішньопартійному протистоянні, проте стверджував, що не брав участі у 

фракційній роботі. Заявив, що повністю підтримує лінію партії. Проте його 

лояльність керівництву більшовицької партії в подальшому ставилася під 

сумнів, через приналежність до троцькістської опозиції у 1920-х роках178.  

Варто відзначити, що дружину Ю. Коцюбинського – Ольгу Петрівну Бош-

Коцюбинську в 1927 р. виключили з партії за критику керівництва радянської 

держави та небажання відмовитись від своїх опозиційних поглядів179. Однак у 

1929 р. її членство у ВКП(б) відновили після того, як вона визнала власні 

помилки щодо троцькістської діяльності. У 1930 р. радник повпредства СРСР 

успішно пройшов партійну перевірку, яка не виявила в його діяльності ніяких 

відхилень від генеральної лінії партії180.  

Отже, протягом 1917 – 1920 рр. Ю. Коцюбинський сформувався як 

партійний та державний діяч. У цей період він налагодив зв’язки серед 

керівництва більшовицької партії, що сприяло в подальшій кар’єрі. Формування 

                                                           
178 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38485, т. 5, арк. 132 зв. 

179 Там само, арк. 94. 

180 Там само, арк. 127. 
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його як партійного діяча відбувалося стрімкими темпами. Ю. Коцюбинський 

брав участь у створенні КП(б)У, входив до складу партноменклатури УСРР, 

обіймав високі партійні та державні посади. Варто відзначити, що певний влив 

на кар’єрне просування та ідеологічні погляди справив Г. П’ятаков. Їх 

знайомство та співпраця відіграли значну роль в його житті. Протягом 1917 – 

1920 рр. він розділяв погляди та стратегію «лівих» комуністів та дотримувався 

ідеї про комуністичну революцію в світовому масштабі. Ю. Коцюбинський брав 

участь у боротьбі проти українського національно-державницького руху та 

розглядав перемогу більшовиків за контроль над Україною, як складову частину 

всесвітньої революції що зумовило його боротьбу проти УНР. Беззаперечно, що 

його діяльність з утвердження радянської влади сприяла руйнуванню основ 

української державності. Він проводив організаційну роботу зі створення 

більшовицьких повстанських загонів, брав активну участь у встановленні та 

функціонуванні більшовицької влади в Полтавській і Чернігівській губерніях, 

забезпечував зміцнення та функціонування радянської системи управління, в 

умовах постійної нестачі ресурсів та кадрів. Підтримував застосування 

насильницьких адміністративно-командних методів управління для утвердження 

більшовицького режиму. Участь у встановленні радянської влади в Україні 

дозволила йому проявити себе ефективним виконавцем завдань партії. Завдяки 

активній діяльності та зв’язкам він зумів закріпитись у середовищі політичної 

еліти УСРР. Проте підтримка у 1920-х роках Л. Троцького в боротьбі за владу 

зумовила переведення на дипломатичну роботу та тимчасове відсторонення від 

партійної діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

УЧАСТЬ Ю. КОЦЮБИНСЬКОГО У РЕАЛІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

Пріоритети і напрями зовнішньої політики СРСР відзначалися дуалізмом, 

оскільки поєднували в собі ідеологічні та практичні завдання. Одночасно із 

налагодженням відносин з іноземними країнами більшовицьке керівництво 

підтримувало політику «експорту революції». З одного боку був проголошений 

курс на налагодження торговельно-економічних відносин з «капіталістичним 

оточенням», а з іншого – продовжувалися спроби розпалити світову революцію. 

Внаслідок чого діяльність радянських дипломатів виходила далеко за рамки їх 

офіційних повноважень. Більшовицький уряд активно використовував 

працівників повноважних представництв для активного втручання у внутрішні 

справи іноземних держав і поширення своїх впливів. До цієї когорти дипломатів 

належав Юрій Коцюбинський, який брав активну участь в реалізації радянської 

зовнішньої політики протягом 1920-х років.  

Через сукупність зовнішньополітичних і внутрішніх інтересів 

більшовицького керівництва радянська Україна отримала значні повноваження у 

сфері відносин з іноземними державами. Однак на початку 1920-х років перед 

УСРР гостро стояло завдання подолати міжнародну ізоляцію.  

12 січня 1921 р. засновано дипломатичну місію радянської України, на чолі 

з Ю. Коцюбинським, при Раднаркомі РСФРР. Його заступниками призначили 

В. Ауссема та В. Ляха. Відзначалося, що українському представництву довелось 

виконувати функції посередника в справі оформлення та закріплення 

міжнародного становища УСРР. Одним з головних завдань місії була 

демонстрація «незалежності» радянської України. Зазначалося, що саме 

існування дипломатичного представництва стало найкращим засобом 
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пропаганди самостійності УСРР181. Проте діяльність дипломатичної місії від 

моменту створення супроводжувалась контролем та регламентацією з боку 

державних органів РСФРР. Зовнішньополітичні акції УСРР зумовлювалися 

загальною стратегією міжнародної діяльності більшовицького керівництва182. 

У грудні 1920 р. розпочалися перемовини з представниками Грузинської 

демократичної республіки, які доручили вести Ф. Кону і Ю. Коцюбинському. 

Останньому довелося проводити переговори самостійно, оскільки Ф. Кон не зміг 

прибути до Москви. Вони завершилися підписанням 31 січня 1921 р. договору, 

який затверджував взаємне визнання незалежності та відсутність претензій. 

Варто відзначити, що цей договір став першим дипломатичним успіхом уряду 

радянської України.  

Наступним об’єктом зовнішньополітичних зусиль радянської України 

стали країни Прибалтики183. Керівництво УСРР зокрема прагнуло схилити Литву 

до налагодження дипломатичних відносин. Проведення переговорів, які 

розпочалися в січні 1921 р., знову доручили Ю. Коцюбинському і Ф. Кону. Під 

час перемовин розглядалися майнові претензії литовської сторони. Однак 

радянський дипломат, дотримуючись інструкцій керівництва, на значні поступки 

не погоджувався. У НКЗС УСРР відзначили, що він вибрав вірну лінію 

поведінки намагаючись домінувати на переговорах, постійно висуваючи свої 

проекти угоди і уникав обговорення пропозицій протилежної сторони. Високу 

оцінку діям керівника дипломатичної місії давав Х. Раковський. 14 лютого 1921 

р. було укладено договір між радянською Україною і Литовською республікою, 

                                                           
181 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 639, арк. 85. 

182 Вєдєнєєв Д. В. Дипломатична служба Української держави 1917 – 1923 роки / 

Д. В. Вєдєнєєв. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – С. 179. 

183 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР... – С. 109. 
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який передбачав взаємне визнання незалежності184. Щодо майнових претензій 

литовської сторони то уряд УСРР зобов’язався повернути лише майно 

юридичних осіб та архіви. Також за редакцією Ю. Коцюбинського уклали 

договір про репатріацію біженців185. Налагодження відносин з Литвою стало 

проривом для УСРР, яка покінчила з міжнародною ізоляцією домігшись свого 

визнання. Радянський дипломат виправдовував певні поступки литовській 

делегації необхідністю укладення угоди з «буржуазною» державою та тим, що 

угода справила значний тиск на Польщу під час перемовин щодо укладання 

мирного договору186. 

Ю. Коцюбинський брав участь в підписанні Ризького договору. Він сприяв 

досягненню домовленостей з Польщею, оскільки проводив переговори у Москві 

з польськими представниками щодо подолання розбіжностей в ході 

переговорів187. 

Підписання мирного договору з Польщею сприяло міжнародній активізації 

УСРР. У травні 1921 р. розпочала свою роботу українсько-латвійська 

конференція, на якій інтереси УСРР представляли Ю. Коцюбинський та В. Лях. 

Уряд Латвії насамперед проявляв зацікавлення у підписанні угоди про 

повернення біженців та майна, відкладаючи укладання повноправного договору. 

Радянські дипломати рішуче відкинули такий варіант розвитку подій та 

використовували прагнення латвійської делегації щодо повернення біженців та 

майна, як засіб тиску. Керівник дипломатичної місії наполягав щоб вимоги 

представників Латвії включили до основного договору та заявляв, що українська 

сторона вважає за необхідне насамперед вирішити проблеми взаємного визнання 

                                                           
184 Дорошко М. С. Компартійна-державна номенклатура УСРР: проблема формування 

апарату зовнішньополітичного відомства у 20-ті роки ХХ століття / М. С. Дорошко // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – Вип. 31. – С. 8. 

185 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 628, арк. 49. 

186 Там само, спр. 639, арк. 85. 

187 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР… – С. 32. 
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республік, а за інших умов радянські дипломати відмовляються вести подальші 

переговори188. Латвійську делегацію змусили піти на поступки і погодитися на 

прийняття проекту договору УСРР. Під час переговорів представники Латвії 

вимагали повернення заводів, які під час війни вивезли на територію України. 

Ю. Коцюбинський звертаючись до НКЗС повідомляв, що вважає за необхідне 

відмовити латвійським дипломатам, але прохав надіслати йому документи, які б 

допомогли аргументувати відмову189. Проте внаслідок тиску радянська сторона 

погодилася повернути дрібні та середні підприємства190. Переговори 

завершились 3 серпня 1921 р. укладенням договору про взаємне визнання УСРР 

та Латвії. Таким чином, Ю. Коцюбинському вдалося реалізувати поставлені 

завдання, незважаючи на бажання латвійської делегації ухилитися від 

дипломатичного визнання радянської України.  

Наступним об’єктом зовнішньополітичної уваги УСРР стала Естонія. В 

жовтні 1921 р. розпочалися переговори щодо укладення договору191. Як і у 

випадку з Латвією виникли протиріччя стосовно взаємного визнання та 

репатріації біженців. Проте радянські дипломати знову використали питання 

щодо повернення біженців та різноманітного майна, як розмінну монету. Уряд 

Естонії наполягав на попередньому підписанні договору про репатріацію, в той 

же час представники УСРР насамперед вимагали угоди про взаємне визнання. 

Повноважний представник у зверненні до НКЗС запропонував не включати в 

договір пункти про повернення майна, зважаючи на важке економічне 

становище радянської України. 25 листопада 1921 р. було укладено договір, який 

за його словами повністю відповідав інтересам УСРР. Потрібно зазначити, що 

прагнення іноземних держав повернути різноманітне майно і провести обмін 

біженцями використовувалися радянськими дипломатами, як засіб тиску. Разом 

                                                           
188 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР… – С. 116. 

189 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 640, арк. 66. 

190 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР… – С. 118. 

191 Там само. – С. 120. 
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з тим, відзначалося, що прибалтійські країни зацікавлені в підписанні угод з 

УСРР, оскільки також потребували закріплення на міжнародній арені192. 

Дієвим інструментом дипломатичної діяльності радянської України стала 

проблема репатріації військовополонених. Цей фактор використовувався УСРР, 

як засіб тиску для подальшого розвитку взаємовідносин із західноєвропейськими 

країнами. У липні-серпні 1921 р. Ю. Коцюбинський проводив переговори з 

німецьким бюро в Москві в справах військовополонених. Внаслідок 

домовленостей у Берлін направили повноважного представника УСРР у справах 

репатріації, що стало першим кроком до міжнародного визнання радянської 

України Німеччиною. Радянський дипломат також брав участь у підписанні 

договорів про торгівлю та повернення військовополонених з представниками 

Чехословаччини193, що сприяло налагодженню офіційних дипломатичних 

відносин.  

5 липня 1920 р. УСРР та РСФРР уклали з Австрією договір «Про 

репатріацію військовополонених і цивільних інтернованих осіб»194. Для 

реалізації досягнутих домовленостей заснували представництво УСРР в Австрії, 

яке мав очолити Ю. Коцюбинський. Однак він не зміг поєднувати посади 

повпреда радянської України в Москві та Відні. Тому обов’язки уповноваженого 

УСРР в Австрії зі справ репатріації виконував М. Бронський195.  

Ю. Коцюбинський вважав, що після встановлення відносин з невеликими 

державами постала потреба укладення договорів з великими європейськими 

країнами. Німецька та англійська торгівельні місії виявляли інтерес до 

представництва радянської України, через зацікавлення в налагодженні 

                                                           
192 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 639, арк. 87. 

193 Там само, арк. 85 зв. 
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торговельно-економічних відносин196. Проте під час переговорів з ними виникла 

низка проблем, які зумовлювалися невизначеністю повноважень дипломатів 

УСРР. Керівник повноважного представництва відзначав, що представництво 

мало можливості щодо укладення договору з англійською торгівельною місією. 

Однак цьому перешкоджала діяльність російської ВРНГ, яка мала повноваження 

укладати торгівельні й економічні договори, які стосувались УСРР без її 

представників. На думку дипломата, це дискредитувало радянську Україну на 

міжнародній арені та створювало несприятливі умови для налагодження 

відносин УСРР із західноєвропейськими країнами, які насамперед виявляли 

інтерес в розвиткові торгівлі. Він пропонував використовувати зацікавленість 

іноземних промислово-фінансових кіл, як засіб тиску на офіційну дипломатію, 

оскільки укладення економічних угод надасть можливість забезпечити подальші 

політичні домовленості. Цей метод доволі активно застосовувався керівництвом 

РСФРР при налагодженні відносин з іноземними державами, для подолання 

міжнародної ізоляції радянські дипломати використовували інтереси 

торгівельно-промислової еліти західноєвропейських країн. Повноважний 

представник наполягав на розширенні економічних повноважень УСРР на 

міжнародній арені, разом з тим завбачливо зазначаючи, що він не заперечує: 

«правильність об’єднаного виступу робітничо-селянських республік з 

економічних питань перед буржуазним заходом»197. Таким чином, він намагався 

відстоювати інтереси партійної номенклатури УСРР в сфері 

зовнішньополітичних відносин, при цьому вважаючи, що РСФРР нехтує 

економічними інтересами радянської України.  

Ю. Коцюбинський також намагався перевіряти українські торгівельні і 

дипломатичні місії перед їх відправленням до зарубіжних країн, що не входило 

до його прямих обов’язків. Він відзначав, що неналежна робота з підготовки 

посольства могла призвести до негативних результатів і дискредитувати УСРР 

                                                           
196 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 639, арк. 88 зв. 

197 Там само, арк. 89. 
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на міжнародній арені, тому вважав за необхідне особисто контролювати їх щодо 

належного оформлення документів та інших організаційних питань. Наприклад, 

повноважний представник нарікав на недоліки в роботі НКЗС УСРР щодо 

організації торгівельної делегації в Чехословаччину. Зазначалося, що члени місії 

зловживали своїм службовим становищем та залучали до поїздки своїх родичів, 

неналежним чином оформлювали документи198.  

Різкі висловлювання Ю. Коцюбинського, з приводу організації 

зовнішньополітичної роботи, викликали незадоволення в середовищі керівної 

верхівки УСРР. 4 серпня 1921 р. на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У навіть 

розглядалося питання про неприпустимий тон його телеграм, який він дозволяв 

стосовно керівництва. В результаті прийняли рішення щодо роз’яснення 

необхідності дотримуватися певних норм при спілкуванні з керівною верхівкою 

УСРР199. 

Також на повноважного представника УСРР у Москві покладалося 

завдання підтримувати зв'язок з представництвами УСРР за кордоном, особливе 

значення це мало до налагодження прямого зв’язку між Харковом та 

Варшавою200. Йому довелося брати участь у залагодженні конфлікту між 

Польщею та УСРР, який виник у результаті обурення польським урядом 

підривною діяльністю радянських агентів на його землях201. Крім того, 

дипломатична місія в Москві виконувала завдання інформаційного характеру, 

постачала українським закордонним представництвам бюлетені про внутрішнє 

становище України. Неодноразово під час роботи представництво стикалось з 

нестачею матеріально-технічних засобів. Внаслідок чого Ю. Коцюбинський 

                                                           
198 ЦДАВО України, ф. 4, оп.1, спр. 640, арк. 24. 

199 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 16, арк. 41. 

200 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр.639, арк. 87 зв. 

201 Там само, спр. 667, арк. 14. 



79 
 

постійно нарікав на відсутність доступу до інформаційно-технічних ресурсів 

НКЗС РСФРР202.  

При дипломатичній місії створили бюро еміграції, що організовувало 

повернення в УСРР осіб, які висловлювали бажання співпрацювати з 

більшовиками. Крім того, представництво фінансувало і підтримувало 

комуністичні осередки на західноукраїнських землях. 7 квітня 1921 р. 

радянський дипломат звернувся до ЦК КП(б)У з проханням направити до 

дипломатичної місії декількох осіб, які знайомі з соціально-політичною 

ситуацією в Галичині203.  

Повноважне представництво УСРР у Москві підтримувало контакти з 

акредитованими представниками країн, які не мали офіційно налагоджених 

дипломатичних відносин з радянською Україною. Ю. Коцюбинський вважав, що 

дипломатична місія ніколи не була представництвом УСРР при уряді РСФРР. 

Він відзначав, що на 1922 р. зникла необхідність в існуванні повноважного 

представництва в Москві, оскільки майбутні переговори з великими 

західноєвропейськими країнами планувалось проводити в столицях іноземних 

держав. На його думку, дипломатична місія УСРР виконала своє завдання щодо 

подолання зовнішньополітичної ізоляції, але для подальшого закріплення 

радянської України на міжнародній арені вона не підходила204.  

Дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського значною мірою 

спрямовувалася на пропаганду «незалежності» радянської України. Проте він 

намагався відстоювати та розширювати зовнішньополітичні повноваження 

УСРР. Під його керівництвом повноважне представництво при уряді РСФРР 

стало посередником у налагодженні дипломатичних відносин між радянською 

Україною та іноземними державами. Таким чином, дипломату вдалося зробити 

                                                           
202 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 90, арк. 16. 

203 Чирко В. А. Дипломатична місія УРСР в РСФСР / В. А. Чирко // Український 

історичний журнал. – 1964. – № 5. – С. 40. 

204 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 639, арк. 88. 
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вагомий внесок у міжнародне визнання УСРР, що відповідало інтересам 

партійного керівництва. Повноважні представництва радянської України 

перебували під постійним контролем НКСЗ РСФРР. Проте між керівництвом 

РСФРР та УСРР існували певні протиріччя стосовно зовнішньополітичної 

діяльності. 

Незалежно від дипломатичної місії існувало представництво радянської 

України в справах господарського будівництва при уряді РСФРР, яке очолював 

М. Полоз. Ю. Коцюбинський виступав за злиття представництв, оскільки 

вважав, що паралельне існування установ завдає шкоди статусу УСРР в очах 

міжнародної спільноти205. 16 грудня 1921 р. він виступив на засіданні Політбюро 

ЦК КП(б)У з пропозицією про необхідність об’єднання. Керівна верхівка УСРР 

підтримала його позицію, але наполягала на тому, щоб управління 

представництвом доручили Ю. Коцюбинському. Проте керівництво РКП(б) 

дотримувалось іншої думки і вирішило залишити М. Полоза представником 

радянської України у Москві206, а колишнього керівника повпредства відкликали 

з РСФРР у розпорядження КП(б)У. Однак він продовжив роботу в структурі 

зовнішньополітичного відомства. 10 грудня 1921 р. колегія НКЗС УСРР 

прийняла рішення ввести до свого складу Ю. Коцюбинського і запропонувати 

його кандидатуру на прийняття до колегії НКЗС РСФРР207. Таким чином він 

отримав змогу продовжувати кар’єру дипломата. 27 грудня 1921 р. його 

призначили представником УСРР у Відні, що було відзначенням успіхів в 

                                                           
205 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 639, арк. 89 зв. 

206 Єфіменко В. В. Створення повноважного представництва УСРР в РСФРР / 

В. В. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. 

зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 19. – С. 30. 

207 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 628, арк. 109. 
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реалізації завдань більшовицького керівництва. Спочатку планувалось, що цю 

посаду займе В. Ауссем, проте австрійська сторона виступила проти208.  

Австрія на початку 1920-х років стала одним із центрів української 

еміграції, що зумовлювалося низкою причин. Радянський дипломат 

М. Левицький, у листі до Х. Раковського, стверджував, що у Відні нараховується 

6000 українських емігрантів і діє представництво УНР209. Керівництво УСРР 

розглядало австрійську столицю, як один з форпостів української еміграції. 

Радянське повноважне представництво мало на меті певне політичне завдання – 

послабити діяльність «контрреволюційних організацій» у Відні210.  

Вже в середині січня 1922 р. Ю. Коцюбинський прибув до Австрії. У 

процесі налагодження ефективної діяльності повноважного представництва йому 

довелось зіткнутися з низкою проблем. На початковому етапі перед 

представництвом постало багато організаційних питань, особливо гостро 

відчувалась нестача коштів. Значно перешкоджав роботі бюрократизм апарату 

зовнішньополітичного відомства. Протягом перших місяців існування 

представництва керівництво НКЗС УСРР так і не вирішило питання з 

кошторисом. Повноважний представник для забезпечення діяльності 

дипломатичної місії навіть використовував гроші фонду допомоги голодуючим в 

Україні211. Також роботу ускладнювала відсутність у віденського 

представництва прямого зв’язку з керівництвом УСРР у Харкові. 

Ю. Коцюбинський, у листі до члена колегії НКЗС С. Канарського, скаржився, що 

протягом тримісячного місячного перебування у Відні не отримано жодних 

інструкцій та звинувачував апарат НКЗС у невиконанні функцій керівної 

                                                           
208 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919 – 1923 рр.): 

«між українською формою та радянським змістом»… – С. 82. 

209 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 560, арк. 53. 

210 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 18. 

211 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 591, арк. 170. 
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установи212. Проте, незважаючи на труднощі йому вдалося налагодити діяльність 

дипломатичної місії, яка стала вагомим деструктивним чинником життя 

української громади в Австрії.  

Для дезорганізації та дискредитації української еміграції 

використовувалось «зміновіхівство» – рух серед частини політичних емігрантів, 

з території колишньої Російської імперії, на користь визнання радянської влади 

та співробітництва з нею213. Керівникам повноважних представництв УСРР 

поставили завдання розгорнути активну діяльність спрямовану на залучення 

представників української спільноти за кордоном до співпраці. Член Політбюро 

та секретар ЦК КП(б)У Д. Мануїльський звертав їх увагу на те, що потрібно 

використовувати зміновіхівські настрої для отримання інформації та 

дискредитації противників радянської влади214. На радянських повпредів 

покладалося завдання відстежувати діяльність української еміграції в Австрії. 

Дипломатичні представництва УСРР стали своєрідними центрами боротьби 

проти українських національних сил, які знаходились за кордоном. 

Ю. Коцюбинський на початковому етапі, ще не маючи належного досвіду, 

не розглядав можливість широкого розвитку зміновіхівського руху в середовищі 

української еміграції у Відні. На початку 1922 р. навіть виступав проти 

заснування газети, яка б підтримувала ідеї співпраці з радянською владою215. 

Проте згодом, у процесі ознайомлення з суспільно-політичним життям 

емігрантів, змінив свій погляд на дану проблему216. 

Частина української еміграції прийняла ідею співпраці з більшовиками. 

Повноважному представнику УСРР в Австрії вдалося встановити зв'язок з 

                                                           
212 Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР... – С. 138. 

213 Піскун В. М. «Зміновіхівство» як сутнісне явище початку 20-х років ХХ 
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214 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 560, арк. 5. 
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216 ЦДАВО України, ф. 3692, оп. 1, спр.1, арк. 71. 
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частиною українських емігрантів у Відні, які висловили бажання співпрацювати 

з радянським режимом. Спочатку переговори проводилися через полковника 

С. Чернушенка-Сагайдачного, колишнього командира армії УНР217. Однак 

згодом було налагоджено прямі контакти з представниками української 

еміграції: П. Андрієвським, А. Макаренком (члени Директорії УНР) та 

генералом О. Греківим. Ця група написала листа в представництво УСРР з 

проханням про амністію. Повноважний представник проводив з ними тривалі 

переговори щодо умов співпраці. Він намагався затягувати перемовини, 

очікуючи на поступки з боку представників української еміграції, зважаючи на 

їх фінансову скруту. Інша причина у відкладенні переговорів полягала в тому, 

що у радянського дипломата не вистачало коштів для виконання власних 

обіцянок218. Робота спрямована на розкол у середовищі української еміграції 

потребувала значних фінансових ресурсів. Для проведення успішних 

переговорів з віденською групою зміновіхівців необхідно було витратити три 

тисячі доларів219. Варто відзначити, що він проводив переговори з 

Є. Петрушевичем, якого прагнув залучити до співпраці з більшовицьким 

режимом220. Основна увага радянських дипломатів була зосереджена на 

переговорах з представниками української еміграції, які знаходились в опозиції 

до уряду УНР в екзилі. Таким чином, намагаючись посилити протиріччя та 

розбрат в середовищі української громади за кордоном.  

Ю. Коцюбинський намагався постійно узгоджувати свою позицію з 

Політбюро ЦК КП(б)У, оскільки в процесі переговорів виникало багато питань, 

які важко було вирішити самостійно. Щоб отримати вказівки необхідно було 

їхати до Варшави, де був налагоджений прямий зв'язок з Харковом. Повпредство 

УСРР у Польщі виконувало функцію посередника в технічному зв’язку між 

                                                           
217 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 151. 

218 Там само, арк. 149. 

219 Там само, ф. 1, оп. 6, спр. 36, арк. 86. 

220 Там само, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 151. 
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радянськими дипломатичними місіями і керівництвом УСРР. Повноважний 

представник запропонував направити в Україну кількох представників 

австрійської групи зміновіхівців для переговорів. Особливо наполягав, щоб у 

Харків прибув О. Греків, який у Відні створював труднощі для досягнення 

домовленостей. Однак таку пропозицію відхилили у зв’язку з острахом, що може 

повторитися ситуація з В. Винниченком, який після відвідин радянської України 

ознайомившись з її соціально-політичними реаліями виступав з критикою 

більшовицького режиму. Керівництво КП(б)У остерігалось, що парламентарі від 

зміновіхівців дізнавшись про реальну ситуацію в УСРР усвідомлять, що 

пропаганда не відповідає дійсності. Таким чином, всі переговори вирішили 

зосередити у Відні221. 

Керівництво УСРР намагалося дезорганізувати та дискредитувати 

українські державницькі сили за кордоном. Ю. Коцюбинському, після 

обговорення в Політбюро ЦК КП(б)У, надали директиву, згідно з якою однією із 

умов амністії і дозволу на повернення в Україну емігрантів була робота за 

кордоном в якості зміновіхівців. Попередньою умовою для їх амністії була 

публічна діяльність, під час якої вони повинні були продемонструвати свій 

розрив з «петлюрівщиною»222. Віденську групу зміновіхівців насамперед 

планувалось використати для дискредитації уряду УНР в екзилі. 

Однією із складових частин діяльності радянського дипломата було 

повернення військових, які воювали у складі антибільшовицьких армій і після 

поразки вимушено емігрували. 17 березня 1922 р. Політбюро ЦК КП(б)У 

прийняло постанову «Про амністію солдатам врангелівських та петлюрівських 

армій»223. Повноважний представник повідомляв, що йому вдалося встановити 

зв'язок з представниками українських військових організацій. Він звернувся до 

                                                           
221 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 149. 

222 Там само, арк. 157. 

223 Піскун В. М. Політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ ст.) / 

В. М. Піскун. – К. – Нью-Йорк: МП Леся, 2006. – С. 479. 
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керівництва УСРР щодо дозволу на повернення трьох тисяч солдат, які прохали 

про амністію та висловлювали бажання співпрацювати з радянською владою224. 

Політбюро не заперечувало проти репатріації колишніх військових по амністії, 

однак лише після обов’язкового попереднього фільтрування та ідеологічної 

обробки. Представництво УСРР в Австрії взяло на себе оформлення документів, 

проте постала проблема щодо фінансування переправлення трьох тисяч осіб в 

Україну, оскільки в НКЗС УСРР для цього не вистачало коштів. Радянський 

дипломат стверджував, що забезпечення повернення одного емігранта 

коштувало 18-19 карбованців золотом. Було запропоновано, щоб перевезення 

колишніх військових здійснювалось за рахунок коштів повноважного 

представництва РСФРР, нестача фінансування ставила під загрозу всю роботу 

повпредства щодо повернення емігрантів225. Політбюро КП(б)У запропонувало 

залучити Міжнародний Червоний Хрест, щоб частково покрити витрати. 

Керівництво УСРР обіцяло, що питання про фінансування буде обговорено з 

представниками уряду РСФРР226. Таким чином, діяльність повноважного 

представництва ускладнював дефіцит валютно-фінансових ресурсів радянської 

держави. 

Керівництвом НКЗС значна увага приділялась організації друкованих 

видань, які б сприяли поширенню ідей зміновіхівства. Ю. Коцюбинський в 

процесі боротьбі проти української еміграції значну роль відводив пропаганді та 

виданню газет, які б співпрацювали з радянським повноважним 

представництвом. У червні 1922 р. він висунув пропозицію щодо створення 

щотижневого друкованого органу зміновіхівців. Ініціативу підтримало 

Політбюро ЦК КП(б)У, яке прийняло рішення про виділення коштів 

повпредству УСРР227. Також планувалося поставити під контроль повноважного 

                                                           
224 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 149. 
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представництва вже існуючі видання української еміграції у Австрії. В одному з 

листів до Політбюро ЦК КП(б)У повноважний представник запропонував взяти 

на фінансування газету «Україна», яку видавали представники українського 

громади у Відні на чолі з О. Греківим. Згодом планувалося перетворити це 

видання на орган зміновіховців228. Завдяки агітаційно-пропагандистській роботі 

радянський дипломат мав на меті досягнути часткової дезорганізації еміграції в 

Австрії та поширити ідеї співпраці з більшовиками. Проте незважаючи на всі 

зусилля переважна частина української громади за кордоном відмовлялася від 

співпраці з більшовиками. 

Ю. Коцюбинський постійно шукав контакту з відомими представниками 

української еміграції, яких намагався схилити до співпраці з більшовицькою 

владою. Так, за його протекцією, на посаду секретаря представництва 

Вукоопспілки в Австрії призначили П. Христюка – колишнього генерального 

писаря в уряді В. Винниченка. Такі дії викликали нарікання торгпреда УСРР у 

Відні, проте повноважний представник наголошував на тому, що співпраця 

П. Христюка з більшовиками має важливе політичне значення229. 

Ю. Коцюбинський підтримував відносини з М. Шрагом – одним з організаторів 

закордонної місії УПСР у Відні. Вони проводили переговори стосовно 

повернення в Україну представників української партії соціалістів-

революціонерів230. Радянський дипломат обіцяв емігрантам можливість 

займатись культурно-освітньою діяльністю на користь українського народу в 

УСРР231. Значну увагу було приділено пропаганді «здобутків» радянської влади 

в Україні, щоб нейтралізувати діяльність представників українських 

                                                           
228 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1029, арк. 122. 

229 ЦДАВО України, ф. 423, оп. 3, спр. 74, арк. 91. 

230 Мельник О. Г. Щоденник Юрія Тищенка(Сірого) (1919 – 1924 роки) / 

О. Г. Мельник // Український археографічний щорічник. – Вип. 12. – 2007. – С. 624. 

231 Кедровський В. І. Обриси минулого... – С. 74. 
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національно-державницьких сил за кордоном та переконати представників 

еміграції повернутись в УСРР.  

Радянські дипломати успішно користувалися складнощами в середовищі 

емігрантів, щоб налагодити їх співпрацю з більшовиками. Для цього 

використовувалися різноманітні методи переконання. У значної частини 

українських емігрантів в УСРР залишились близькі родичі, про долю яких вони 

турбувалися. Представниками радянської дипломатії ця обставина 

використовувалась, як засіб тиску. Ю. Коцюбинський обіцяв емігрантам, що 

може допомогти в переправленні їх родичів за кордон. Також, як засіб впливу 

використовував фінансові проблеми представників української громади в 

Австрії, відзначаючи, що чим менше в них грошей, тим більше вони йдуть на 

поступки232. Таким чином, вдалося залучити до співпраці з більшовицьким 

режимом представників української еміграції (Н. Суровцова, П. Христюк, 

П. Демчук, В. Коссак та ін).  

Ю. Коцюбинський ретельно відстежував настрої серед українського 

населення Галичини, намагався впливати на соціально-політичну ситуацію у 

Східній Галичині, встановив контакти з вихідцями із Західної України, 

студентами віденського університету. З метою пропаганди спробував 

організувати їх працевлаштування в УСРР233, представників західноукраїнської 

еміграції планувалося використати для посилення більшовицьких впливів на 

українських землях, які входили до складу Польщі. Повноважне представництво 

також допомагало переправленню більшовицьких агітаційних матеріалів на 

територію західної України. В Австрії дипломат співпрацював з КПСГ, яка мала 

свій осередок у Відні, діяльність якого фінансували більшовики та допомагав 

переправляти радянських агентів на територію Польщі.  

Значну увагу Ю. Коцюбинський приділяв виданню газети «Наша правда» – 

друкованого органу галицьких комуністів. На нього покладалося завдання 
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налагодити випуск видання та належним чином організувати його роботу. 9 

січня 1922 р. на засіданні Оргбюро ЦК КП(б)У прийнято рішення, що загальне 

керівництво газетою мав здійснювати повноважний представник УСРР в 

Австрії234. Проте влітку 1922 р. «Наша правда» опинилась під загрозою закриття 

внаслідок відсутності коштів. Радянський дипломат відстоював важливість 

видання прокомуністичної газети у Відні, неодноразово звертаючись до 

керівництва УСРР з проханням про фінансування, оскільки вважав, що «Наша 

правда» відігравала важливу роль у інформуванні та організації українських 

комуністичних осередків, оскільки була єдиним україномовним більшовицьким 

виданням у Європі. Крім того, газета слугувала засобом пропаганди в 

середовищі української еміграції та на Галичині, виконувала різноманітні 

завдання повноважного представництва УСРР в Австрії. Повноважний 

представник вважав, що для фінансування «Нашої правди» вистачить 150 

карбованців золотом на місяць235. Варто відзначити, що газета існувала певний 

час на пожертви, які надходили від української діаспори в США236. 22 липня 

1922 р. на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У розглядалось звернення 

Ю. Коцюбинського щодо надання субсидії друкованому органу галицьких 

комуністів у розмірі 900 карбованців золотом на 6 місяців, який постійно 

вимагав пришвидшити виділення коштів, однак це питання повністю не вдалося 

вирішити237. Керівництво УСРР підтримало пропозицію і прийняло рішення про 

виділення коштів, які мали надійти через колегію НКЗС238. Однак проблема з 

фінансуванням затягнулась, що зумовлювалося бюрократизмом радянських 

органів влади.  

                                                           
234 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 8. 

235 Там само, ф. 1, оп. 6, спр. 35, арк. 147. 

236 Там само, ф. 1, оп. 20, спр. 1035, арк. 212. 
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Ю. Коцюбинський тимчасово очолював у Відні торгівельне 

представництво радянської України. Під його керівництвом також діяло 

представництво Всеукраїнської кооперативної спілки, яке працювало під 

контролем наркомату зовнішньої торгівлі. Однак через зайнятість він не міг 

приділяти належної уваги розвиткові кооперації239. Проте наполягав на 

розширенні повноважень Вукоопспілки у налагодженні торгівельних відносин в 

Європі. 5 червня 1922 р. відбулась нарада повноважних представників 

радянської України, яка проходила під головуванням Х. Раковського240. На ній 

обговорювалось питання про українську кооперацію. Повноважний представник 

УСРР в Австрії виступив з доповіддю про взаємовідносини Вукоопспілки з 

народним комісаріатом зовнішньої торгівлі, в промові наполягав на необхідності 

надання кооперації більшої самостійності, оскільки це полегшувало отримання 

кредитів від іноземних фірм. Він намагався відстоювати економічні інтереси 

української кооперації. Після доповіді нарада визнала за необхідне розширити 

повноваження Вукоопспілки241. 

Закордонні представництва УСРР тісно співпрацювали з членами 

іноземних комуністичних партій. Ю. Коцюбинський підтримував активні зв’язки 

з представниками австрійської комуністичної партії, в тому числі і одним із її 

засновників Ф. Корічонером. Навіть інколи виступав посередником у зносинах 

представників КПА з Комінтерном242, таємно співпрацював з австрійськими 

комуністичними осередками, що звичайно суперечило дипломатичному 
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240 Даниленко О. В. Закордонні представництва українських кооперативних 

спілок у 1920-х роках: структура, повноваження, штати, діяльність / 

О. В. Даниленко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки: 

міжвід. зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 19. – С. 231. 
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протоколу243. Він намагався підтримувати комуністичний рух за кордоном, тісно 

взаємодіяв з розвідувальними органами та структурами Комінтерну, сприяючи 

проникненню більшовицьких агентів в структури української еміграції. 

Закордонні представництва УСРР також виступали провідним інструментом 

міжнародної-інформаційної діяльності УСРР244. 

У 1921 р. представники української еміграції у Відні створили «Комітет 

допомоги голодному населенню України», який мав на меті збір коштів для 

постраждалих. Проте вони зіштовхнулися з проблемою доставки зібраних 

ресурсів в УСРР, тому вирішили звернутися до радянського повноважного 

представництва. Ю. Коцюбинський погодився надсилати зібрану допомогу до 

Києва через дипломатичну пошту245. Таким чином, йому вдалося встановити 

зв’язки з представниками української еміграції та використати їх для створення 

позитивного враження про діяльність повноважного представництва УСРР в 

Австрії. Під час співпраці з «Комітетом голодуючим України» він познайомився 

з Н. Суровцевою, яка брала активну участь в житті української громади у Відні. 

Через неї повноважний представник поширював серед представників еміграції 

київські та харківські газети. Він використовував Н. Суровцову для 

більшовицької пропаганди. Коли вона збиралася їхати до Сполучених Штатів 

Америки на конгрес «Ліги миру та свободи», її познайомили з М. Крестинським 

(повноважним представником РСФРР в Німеччині). Останній провів з нею 

тривалу розмову щодо того чим вона повинна займатись та передав їй деяку 

літературу призначену для українських емігрантів. Також помешкання 

Н. Суровцової інколи використовувалося, як притулок для комуністів, що 

знаходились на нелегальному становищі246. 

                                                           
243 ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 1, спр. 1, арк. 8. 

244 Будков Д. В. Міжнародно-інформаційна діяльність УСРР / Д. В. Будков // 

Україна дипломатична: науковий щорічник. – 2003. – Вип. 3. – С. 315. 

245 ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 1, спр. 1, арк. 4. 

246 Там само, арк. 8. 
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Ю. Коцюбинський переконував українську еміграцію у неправдивості 

чуток про більшовицьку репресивно-каральну систему. Коли в австрійській 

пресі з’явилась інформація про жахливі умови утримання політичних в’язнів у 

Соловецькому таборі, він передав Н. Суровцовій альбом з фотографіями 

Соловків. На цих світлинах зображувалися чудові умови, які створювалися для 

ув’язнених. Згодом Н. Суровцова, яку переконали в правдивості цих фотографій, 

впевнено показувала їх іноземним кореспондентам, «документально» 

спростовуючи «наклепницьку» інформацію. Також повноважному представнику 

вдалось налагодити зв'язок з П. Демчуком, В. Коссаком, М. Чичкевичем та ін. 

Він постійно організовував зустрічі з молодими представниками української 

громади в Австрії, під час яких розповідав про радянське життя та міжнародні 

справи247. Сприяв розвиткові навколо представництва УСРР мережі 

інформаторів та «агентів впливу», ретельно відстежував діяльність окремих 

українських політичних діячів та загальні тенденції в середовищі емігрантів.  

Проблеми діяльності радянського дипломата у Відні нерідко 

обговорювалися на засіданнях Політбюро ЦК КП(б)У. Ю. Коцюбинський у своїй 

роботі керувався в основному вказівками, які надходили від секретаря ЦК 

КП(б)У Д. Мануїльського та два рази на місяць надсилав своєму керівництву 

огляд внутрішньополітичного становища Австрії та суміжних з нею держав248. 

22 червня 1922 р. він розмовляв з Д. Мануїльським, від якого отримав чіткі 

інструкції щодо переговорів з українськими емігрантами. 10 липня 1922 р. на 

засіданні Політбюро ЦК КП(б)У розглядався запит дипломата щодо 

зміновіхівців. В результаті радянське керівництво прийняло рішення доручити 

Х. Раковському та Д. Мануїльському виробити директиви, якими повинен 

керуватися повноважний представник УСРР в Австрії249. Однак певною мірою 

він виявляв самостійність у прийнятті рішень. Так Ф. Кон, представник КП(б)У в 

                                                           
247 ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 1, спр. 1, арк. 6. 
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Комінтерні, нарікав, що повноважні представництва УСРР у Відні та Празі 

проводили власну політику щодо Східної Галичини, часто приймаючи 

неузгоджені рішення та вносячи розклад у партійні ряди250. Восени 1922 р. 

Ю. Коцюбинський підтримав частину КПСГ, яка вирішила бойкотувати вибори 

до сенату та сейму.251. Така позиція викликала незадоволення представника 

КП(б)У в Комінтерні, оскільки її не повністю узгодили з керівництвом УСРР. 

Повноважний представник під тиском обставин інколи приймав рішення 

самостійно, через відсутність інструкцій від керівної верхівки радянської 

України252. Це зумовлювало його певну незалежність від Харкова у вирішенні 

різноманітних питань діяльності повноважного представництва.  

Австрія наприкінці 1922 р. втратила роль головного центру української 

еміграції. У вересні 1922 р. М. Левицький, повноважний представник УСРР у 

Чехословаччині, відзначав, що у Відні не залишилося зміновіхівців253. Політична 

діяльність української еміграції у Австрії зменшилася, що було зумовлено 

від’їздом значної частини емігрантів в Чехословаччину та налагодженням 

дипломатичних стосунків між Австрією та радянською Україною. Наприкінці 

1922 р. керівництво УСРР розглядало питання про відсторонення 

Ю. Коцюбинського від обов’язків повноважного представника УСРР в Австрії та 

направлення в Соціалістичну академію в Москві. Спочатку Політбюро 4 вересня 

1922 р. постановило, що його недоцільно направляти на навчання. Однак вже 7 

вересня цю постанову скасували і дозволили відбути на навчання в 

Соціалістичну академію до 1 квітня 1923 р. Проте за умови, що він залишиться у 

підпорядкуванні ЦК КП(б)У для виконання партійних завдань254. Вже у вересні 
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251 Зайцев О. Ю. Вибори 1922 р. у Західній Україні / О. Ю. Зайцев // Україна 
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1922 р. радянський дипломат покинув Відень255. Проте ймовірно, що він у 

1923 р. неодноразово відвідував столицю Австрії за вказівкою вищого 

державного керівництва.  

Основними завданнями Ю. Коцюбинського у Відні були: дискредитація та 

дезорганізація закордонних структур української еміграції, створення 

позитивного образу УСРР, розвиток зміновіхівського руху, збір інформації про 

суспільно-політичне життя Австрії і підтримка комуністичного руху. Власне 

дипломатична діяльність представництва УСРР відігравала другорядну роль і 

підпорядковувалася прагненням керівництва радянського НКЗС. Робота 

повпреда у Відні зумовлювалася насамперед фактором наявності активної 

української еміграції, в якій більшовики вбачали загрозу. Бюрократизм 

радянського апарату зумовив його певну самостійність щодо вироблення методів 

реалізації завдань державної верхівки, однак разом із тим призводив до певних 

труднощів. Прагнення дипломата розширити повноваження 

зовнішньополітичних органів УСРР викликало незадоволення в керівництва 

НКЗС РСФРР. Значний обсяг роботи та відсутність коштів перешкоджали 

налагодженню більш ефективної діяльності повноважного представництва. 

Ю. Коцюбинський у зверненнях до керівництва УСРР намагався послідовно 

відстоювати розширення фінансування діяльності повпредства, однак радянська 

держава постійно відчувала дефіцит іноземної валюти.  

У вересні 1923 р. ліквідували систему зовнішньополітичного відомства 

радянської України. Натомість утворювалися єдині повноважні представництва 

СРСР, а закордонні дипломатичні місії УСРР припинили своє існування. НКЗС 

радянської України реорганізували в Управління уповноваженого НКЗС СРСР 

при РНК УСРР. Для виконання зовнішньополітичних завдань УСРР до складу 

повноважних представництв СРСР у країнах, де мали місце політико-економічні 

інтереси радянської України, на посади радників і перших секретарів 
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призначалися українські представники256. Таким чином керівники 

партноменклатури КП(б)У отримала змогу впливати на реалізацію зовнішньої 

політики. Радники та секретарі з українських справ підпорядковувалися 

керівнику повноважного представництва257. Незважаючи на централізацію влади 

після утворення СРСР і ліквідацію НКЗС, УСРР отримала своїх представників у 

дипломатичних місіях.  

Впродовж 1923 – 1924 рр. Ю. Коцюбинський працював на другорядній 

посаді в Харківському губкомі. Таким чином, його тимчасово відсторонили від 

важливих сфер державної роботи. Проте уряд УСРР, враховуючи 

дипломатичний досвід, прагнув використати партійного діяча з для роботи в 

структурі НКЗС. Також можливою причиною направлення на дипломатичну 

роботу стала його приналежність до троцькістської опозиції. Таким способом 

радянське керівництво відсторонювало опозиціонерів від участі у 

внутрішньопартійних конфліктах. Влітку 1923 р. уряд УСРР висунув 

пропозицію щодо призначення Ю. Коцюбинського повноважним представником 

СРСР у Австрії, проте у Москві його кандидатуру відхилили258. Однак вже в 

1924 р. він направлений у розпорядження НКЗС СРСР259. Спочатку уряд УСРР 

висував державного діяча на посаду першого секретаря повпредства СРСР у 

Німеччині. Це питання розглядала колегія НКЗС, яка 1 грудня 1924 р. на своєму 
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засіданні затвердила призначення. Проте вже 29 грудня це рішення скасовано і 

радянського дипломата призначено на роботу у повпредство СРСР в Австрії260. 9 

січня 1925 р. Політбюро ЦК КП(б)У підтвердило призначення радником 

повноважного представника261. Проте лише 16 березня він прибув до Відня і 

приступив до виконання своїх обов’язків. Офіційно до сфери повноважень 

радників і секретарів належало лише обслуговування українських громадян за 

кордоном щодо запитів та вимог до урядових організацій262. Проте більша 

частина роботи Ю. Коцюбинського мала неофіційний характер. 20 травня 1925 р. 

міністр закордонних справ Австрії Г. Матайя заявив, що представництво СРСР 

стало центром більшовицької агітації. Радник повпредства, як тимчасово 

повірений у справах СРСР в Австрії, оголосив рішучий протест проти цього 

звинувачення263. Радянські представництва за кордоном виконували не лише 

дипломатичні функції, але й слугували прикриттям для комуністичної 

пропаганди та розвідки. 

Працюючи в Австрії Ю. Коцюбинський сприяв розгортанню 

більшовицької пропаганди та агітації. Його успішній роботі допомагав той факт, 

що він вже працював у Відні та мав досвід стосовно особливостей місцевого 

суспільно-політичного життя. Радянський дипломат продовжував підтримувати 

контакти з членами КПА264.  
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На повноважне представництво СРСР в Австрії покладалося завдання 

посилення радянських впливів на суспільно-політичну ситуацію в Західній 

Україні. Ю. Коцюбинський проводив у Відні переговори з директором 

львівського Земельного банку. Перемовини стосувалися купівлі акцій банку 

більшовицькими агентами. На думку М. Лебединця, радника повпредства СРСР 

у Варшаві, встановлення контролю над фінансовою установою сприяло б 

посиленню радянських впливів на західноукраїнських землях. Також це 

дозволило б опосередковано впливати на УНДО, яке брало кредити в цьому 

банку265. 

Ю. Коцюбинський пропрацював на посаді радника повпредства у Відні 

нетривалий період, вже у жовтні 1926 р. його звільнили. У грудні 1926 р. він 

направлений з дипломатичної роботи у розпорядження ЦК ВКП(б). Проте вже в 

березні наступного року ЦК КП(б)У поставило питання щодо призначення його 

першим радником повпредства СРСР у Польщі266. Після розгляду кандидатуру 

підтримали та затвердили в НКЗС. 

Відносини з Польщею були важливими для радянської держави у 

міжвоєнний період. Насамперед це зумовлювалося перебуванням у складі Другої 

Речі Посполитої західноукраїнських земель. Керівництво СРСР прагнуло 

використати радянофільські настрої частини суспільства Західної України для 

розгортання світової революції на Заході267. Дестабілізація 

внутрішньополітичного становища іноземних країн було важливим завдання 

радянських дипломатів. Крім того, на території Польщі знайшла притулок 

значна частина української національної еміграції. «Українське питання» 

вважалося одним з головних у польсько-радянських відносинах. Крім того, до 

1935 р. Польща розглядалася у стратегічних планах Червоної армії, як головний 
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суперник268. Територія Західної України вважалася можливим тереном 

майбутнього збройного протистояння. У листі ЦК КП(б)У до Сталіна в 1927 р. 

стверджувалося, що польський уряд здійснює кроки для привернення 

українського населення на свій бік, щоб забезпечити собі надійний тил у 

майбутній війні з СРСР. На протидію цьому партійне керівництво УСРР 

закликало розгорнути активну роботу для завоювання підтримки на території 

Західної України. Керівна верхівка УСРР наполягала на необхідності надання 

неофіційної допомоги українському національному руху та фінансування 

місцевих культурно-просвітніх організацій269.  

СРСР намагався всіляко впливати на суспільно-політичне становище в 

Західній Україні270. Для цього виділялися кошти на проведення практичної 

роботи серед українських політичних партій та культурно-просвітницьких 

організацій. Наприклад, у 1927 р. на ці потреби ЦК КП(б)У планувало виділити 

373 тис. крб. При чому це якщо не враховувати кредитів, які неофіційно 

надавалися західноукраїнським кооперативним організаціям. Керівництво 

радянської України зверталося до Й. Сталіна з проханням надати асигнування на 

роботу в Польщі, оскільки не мало змоги виділити ці кошти з ресурсів уряду 

УСРР271. Таким чином, керівництво УСРР намагалось посилити свої впливи на 

суспільно-політичне життя Західної України.  

У радянському політичному дискурсі 1920-х років УСРР розглядалась в 

якості «П’ємонту» для українців, які проживали на території Польщі272. 

                                                           
268 Дюллен С. Сталин и его дипломаты. Советский союз и Европа 1930 – 1939 гг. 
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272 Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в 
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Генерування прорадянських і комуністичних настроїв серед населення 

західноукраїнських земель вважалося надзвичайно важливим для керівництва 

СРСР. Це завдання покладалося на радянське повноважне представництво у 

Польщі. Потрібно відзначити відповідальність посади Ю. Коцюбинського у 

Варшаві. Дипломати СРСР в Польщі проводили підривну роботу, прикривали 

нелегальну роботу спецслужб, надавали необхідну розвідувальну інформацію273. 

Керівництво радянської держави використовувало українських рух для 

послаблення Другої Речі Посполитої. Таким чином, західноукраїнські землі 

відігравали важливу роль у планах більшовиків. 

У середині квітня 1927 р. Ю. Коцюбинський прибув до Варшави. Після 

того, як М. Лебединець ознайомив його з умовами роботи, він приступив до 

виконання своїх обов’язків. Спочатку йому довелося працювати під 

керівництвом повноважного представника СРСР П. Войкова, який відзначався 

антиукраїнськими настроями274. У Польщі дипломат УСРР зіткнувся з низкою 

завдань і проблем: робота проти української еміграції, контроль за діяльністю 

КПЗУ, а також формування серед українського населення позитивного образу 

СРСР та комуністичної доктрини. Варто відзначити, що його призначення 

знаменувало собою зміну політики радянського керівництва щодо Західної 

України. 

Умови роботи в Польщі для радянського дипломата були досить важкими 

або навіть небезпечними. У червні 1927 р. повпреда СРСР П. Войкова вбили 

російські емігранти. Після цього Ю. Коцюбинський остерігався замахів на своє 

життя275. У липні 1927 р. Політбюро ЦК КП(б)У навіть звернулось до ЦК 

ВКП(б) з проханням, щоб прийняли заходи щодо забезпечення його безпеки276. 

                                                           
273 Гісем О. В. «Галицьке питання» у зовнішній політиці УСРР та Польщі / 
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Радник повпредства критикував позицію, яку зайняв НКЗС СРСР стосовно 

вбивства П. Войкова, вважаючи, що необхідно посилити тиск на польський уряд 

звинувативши його у сприянні терористичній діяльності білогвардійських 

емігрантів. Натомість радянське керівництво вирішило не висувати звинувачень. 

У той час, як в пресі розгорнулась інформаційна кампанія проти повноважного 

представництва СРСР277. На думку дипломата, це здійснювалося під контролем 

польських урядовців. Дискредитація в пресі радянського повпредства призвела 

до тимчасової ізоляції більшовицьких дипломатів.  

Ю. Коцюбинський підтримував та контролював діяльність прорадянських 

організацій в Польщі, які виконували завдання більшовиків. Він піддав гострій 

критиці роботу свого попередника М. Лебединця, який за його словами розділяв 

помилкову позицію КПЗУ у національному питанні і неефективно 

використовував фінансові ресурси278. Радник повноважного представництва 

намагався контролювати використання радянських коштів західноукраїнськими 

суспільно-політичними діячами, які співпрацювали з УСРР. Коли представникам 

ЦК КПЗУ відправили два грошові перекази з Харкова, він затримав їх у Варшаві. 

Такий підхід викликав незадоволення в середовищі «Сельробу» та КПЗУ, які 

ставали більш залежними від радника повноважного представництва279.  

Керівництво УСРР прагнуло розширити радянські впливи на 

західноукраїнські політичні об’єднання. Однак Ю. Коцюбинський нарікав, що не 

була налагоджена робота з українськими партіями та кооперативами. Фактично 

його зв’язки спочатку обмежувалися КПЗУ, яка з січня 1927 р. конфліктувала з 

ЦК КП(б)У через розходження у національному питанні. У 1927 р. керівництво 

комуністичної партії Західної України виступило проти розправи над 

О. Шумським, якого звинувачували у націоналізмі. У середовищі КПЗУ 

виділилась група Василькова-Турянського, яка намагалася займати позицію 
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незалежну від ЦК КП(б)У. Керівництво УСРР негативно сприйняло такий вияв 

непокори та розгорнуло кампанію проти західноукраїнських комуністів, які не 

погоджувалися з офіційною позицією радянської влади. Виступ КПЗУ поставив 

керівництво УСРР та СРСР у незручне становище, що зумовило перегляд певних 

аспектів внутрішньої та зовнішньої політики більшовиків. Демонстрація 

самостійності КПЗУ щодо прийняття рішень стало відчутнім ударом по 

зовнішньополітичних амбіціях радянської України280. Ю. Коцюбинський, на 

відміну від частини партномеклатури УСРР, одразу зайняв непримириму 

позицію щодо західноукраїнських комуністів, які виступили на підтримку 

О. Шумського. 

Підкорення КПЗУ вказівкам з Харкова було важливим для Політбюро ЦК 

КП(б)У, оскільки така непокора ставила під сумнів доцільність існування 

важелів впливу керівництва УСРР на політику щодо Польщі. Радник 

повпредства намагався послабити позиції лідерів комуністичної партії Західної 

України, які виступили проти радянського керівництва, вважаючи, що 

середовищі КПЗУ під впливом УНДО поширилися націоналістичні ідеї та 

відбувся відхід від ідейно-політичних директив УСРР. На думку дипломата, це 

призвело до поширення антирадянських поглядів у «Сельробі» та зменшення 

радянофільських настроїв серед населення Західної України281. Проте спочатку 

не було проведено ніяких рішучих кроків щодо подолання кризи в середовищі 

прорадянських партій. 

Ю. Коцюбинський планував змінити керівництво КПЗУ на більш лояльне 

до радянського уряду. Особливо його занепокоєння викликала діяльність одного 

з лідерів КПЗУ Й. Василькова (Й. Крілика)282. Неодноразово західноукраїнські 

комуністи звинувачували радника повпредства у втручанні у внутрішні справи 

їхньої партії. У Празі 12 травня 1927 р. відбулася таємна нарада радянських 
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дипломатів за його участі, на якій зробили висновок щодо необхідності негайної 

зміни керівництва КПЗУ. Радник повноважного представництва СРСР в Польщі 

вважав, що з цим не можна зволікати, оскільки діяльність лідерів 

західноукраїнської компартії негативно позначалась на закордонних 

комуністичних організаціях283. Однак на початку роботи у повпредстві він не 

здійснював різких кроків проти керівництва західноукраїнських комуністів, 

оскільки очікував вказівок. Проте конфлікт прискорили та загострили суперечки 

навколо контролю «Сельробу» між радянським представництвом та КПЗУ. 

Західноукраїнські комуністи прагнули розширити свої впливи на партійне 

об’єднання. 

«Сельробу» був утворений в 1926 р. за активної участі радянських 

дипломатів, як легальна прибудова КПЗУ, щоб охопити ті сфери політичного 

життя, які були недоступні для комуністів, що знаходилися у підпіллі284. 

Ю. Коцюбинський намагався здійснювати контроль за діяльністю партійного 

об’єднання. Кошти на діяльність партії надходили через представництво СРСР у 

Варшаві. Наприклад, у 1928 р. на підтримку «Сельробу» виділялося 72 тисячі 

карбованців. Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання виникло 

у результаті об’єднання двох партій – «Народної волі» та «Селянського союзу», 

за активної участі тодішнього радника радянського представництва 

М. Лебединця. Однак у 1927 р. у «Сельробі» відбувся розкол, який проходив між 

цими партіями, що значною мірою зумовлювалося ідейними протиріччями. 

Варто відзначити, що «Народна воля» не підтримувала позицію ЦК КПЗУ щодо 

критики національної політики УСРР285. Тому у цьому протистоянні 

Ю. Коцюбинський підтримував «воленародовців», які займали москвофільські 
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позиції і намагалися посилити свій вплив у партійному середовищі «Сельробу». 

Радянський дипломат зазначав, що в середовищі Українського селянсько-

робітничого соціалістичного об’єднання виник сильний «національний дух», 

який необхідно тримати під контролем, щоб він не повернувся проти інтересів 

УСРР286. Можливості здійснювати керівництво «Сельробом» з радянського 

представництва у Варшаві зменшилися, оскільки значна частина його 

представників прагнула позбутись впливу більшовиків. Радник повпредства 

вважав, що конфлікт між КПЗУ та ЦК КП(б)У негативно вплинув на 

«сельсоюзників», в яких спостерігався «рецидив петлюрівщини». Завдання 

посилити радянський вплив в «Сельробі» поставили перед дипломатом, який 

відзначав сумнівну репутацію «Народної волі», але за його словами він міг 

сподіватись лише на їхню підтримку287. Радник повпредства прагнув 

контролювати повітові секретаріати «Сельробу» та збільшити в них вплив 

«воленародовців». Також нарікав на те, що газета «Наше життя», друкований 

орган Українського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання, не 

висвітлює досягнення УСРР і поставив перед видавцями вимогу більше уваги 

приділяти подіям, які відбувались у радянській Україні. Радник повноважного 

представництва призначив у редакцію підконтрольну йому людину, щоб змінити 

видавничу політику і через декілька місяців зміст газети став вже більш 

радянофільським.  

Ю. Коцюбинський відзначав, що лідери «Сельробу» не проти отримувати 

фінансування від УСРР, однак прагнуть здійснювати самостійну діяльність. 

Проте він вважав, що найгірше вести справи з представником «Селянського 

союзу» С. Козицьким, оскільки той не брав грошей288. 

Керівництво УСРР намагалося схилити керівництво «Сельробу» до прямого 

підпорядкування Харкову. 16 червня 1927 р. Юрій Коцюбинський проводив 
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нараду з представниками «Селянського союзу» А. Сурановичем і М. Чучмаєм, 

які в особистій розмові погодились з його варіантом дій щодо подолання розколу 

в середовищі «Сельробу». Вони зобов’язалися підтримувати «воленародовців» 

та навіть отримали аванс на майбутню роботу, але через декілька днів порушили 

домовленість289.  

У серпні 1927 р. Ю. Коцюбинський визнав, що йому не вдалося ліквідувати 

розкол у «Сельробі. Заради подолання кризи було скликано у Данцигу нараду за 

участі представників «Народної волі», «Селянського союзу» та КПЗУ. Проте у 

зв’язку з хворобою радянський дипломат запізнився на переговори на декілька 

днів і без його схвалення «воленародовців» та їх лідера К. Вальницького 

виключили зі складу керівництва «Сельробу». Однак раднику повпредства, коли 

нарешті прибув у Данциг, вдалося переконати західноукраїнських комуністів 

скасувати це рішення. Він проявляв зацікавленість у підтримці К. Вальницького, 

оскільки той ретельно виконував всі директиви повноважного представництва 

СРСР290. У свою чергу лідери КПЗУ запропонували поставити «Сельроб» під їх 

контроль, увівши в центральний комітет більше своїх представників. Проте 

Ю. Коцюбинський виступив проти передачі керівництва партією в руки 

західноукраїнських комуністів. Натомість представники КПЗУ критикували його 

втручання у справи «Сельробу», оскільки на їхню думку це призводило до 

дезорганізації в партійному середовищі. Проте радник повпредства зауважив, що 

оскільки надає фінансування то має право контролювати діяльність партійного 

об’єднання. У результаті КПЗУ та радянський дипломат досягнули компромісу 

погодившись узгоджувати рішення стосовно «Сельробу»291, вдалося узгодити 

умови подолання розколу, але в подальшому вони так і не були реалізовані. 

Протистояння всередині «Сельробу» лише посилювалося. Радянський дипломат 

намагався відігравати роль посередника в конфлікті, разом з тим намагаючись 
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посилити позиції «воленародовців». Проте перешкоджало те, що КПЗУ 

підтримувало «сельсоюзників» і протидіяло втручанню представництва СРСР у 

справи «Сельробу»292. Навіть поширювалися чутки про відкликання 

Ю. Коцюбинського з посади радника повпредства у зв’язку з тим, що він нібито 

проводив діяльність спрямовану на посилення розколу всередині Українського 

селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання. Політбюро ЦК КП(б)У, 

незважаючи на постійні скарги щодо з боку представників КПЗУ, постановило у 

вересні 1927 р. залишити загальне керівництво українською роботою в Польщі 

за ним293. Після чого радянський дипломат активізував діяльність спрямовану 

проти західноукраїнських комуністів та «сельсоюзників». Ю. Коцюбинський 

розгорнув кампанію в пресі з дискредитації керівництва КПЗУ. Таким чином, 

боротьба між КПЗУ та повноважним представництвом УСРР перейшла у 

затяжну фазу. 

Значна частина лідерів «Сельробу» перебувала під контролем 

Ю. Коцюбинського, оскільки отримувала від нього грошові кошти. Наприклад, у 

1928 р. він надав щонайменше 10 тисяч доларів для підготовки до виборів в 

сейм294, разом з тим згодом відзначаючи, що криза в середовищі «Сельробу» 

призвела до необхідності збільшити фінансові витрати, оскільки в результаті 

внутрішньопартійної боротьби багато коштів витрачалося даремно295. Він 

продовжував надавати «воленародовцям» матеріальну та організаційну 

підтримку, внаслідок чого переговори щодо подолання кризи перейшли в 

затяжну фазу. 2 вересня 1927 р. на засіданні ЦК «Сельробу» К. Вальницький та 

М. Заєць заявили, що будуть обговорювати лише ті питання, які попередньо 

узгоджувалися з радянським дипломатом296. Керівництво комуністичної партії 
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Західної України вимагало від нього вжити рішучих заходів проти 

«воленародовців», яких звинувачували в розколі, проте він дотримувався іншої 

думки297. Член ЦК КПЗУ В. Сірко у листі до Політбюро ЦК КП(б)У піддав 

гострій критиці роботу радника повпредства СРСР у Польщі та звинуватив його 

у використанні «воленародовців» для дискредитації керівників комуністичної 

партії Західної України. У вересні 1927 р. криза в «Сельробі» поглибилась, 

незважаючи на зусилля Ю. Коцюбинського, а частково й завдяки їм. Таким 

чином, внутрішньопартійні суперечки в «Сельробі» стали ареною боротьби між 

західноукраїнськими комуністами та радянським дипломатом, що призвело до 

посилення конфліктів та розколу всередині партійного об’єднання.  

Радник повноважного представництва відзначав, що «Сельроб» необхідно 

втримати в сфері впливу УСРР, оскільки це єдина масова організація на Західній 

Україні, яка була радянофільські настроєна298. Остаточний розкол між 

«Народною волею» та «Селянським союзом» відбувся у жовтні 1927 р., коли 

«воленародовці» створили нову партію «Сельроб-лівиця», втручання 

радянського дипломата пришвидшило поділ партійного об’єднання. Ситуація з 

розколом у середовищі «Сельробу» непокоїла керівництво УСРР. У пошуках 

вирішення проблеми це питання розглядалося на засіданні Закордонного бюро 

допомоги КПЗУ, у якому взяли участь В. Сірко, І. Кулик, А. Хвиля та ін. На 

засіданні також розглядалося питання участі Ю. Коцюбинського у розколі 

«Сельробу». А. Хвиля, член оргбюро ЦК КП(б)У, відзначав, що радник 

повпредства неправильно реалізував постанови Комінтерну щодо КПЗУ. Він 

стверджував, що саме Ю. Коцюбинський керував розколом «Сельробу». Проте 

на його захист виступив уповноважений НКЗС СРСР при уряді УСРР І. Кулик, 

який наголошував на тому, що розрив викликали винятково внутрішні 

процеси299. Таким чином, можна відзначити хитання та протиріччя в середовищі 
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партійної номенклатури стосовно вирішення проблеми виступу КПЗУ проти 

радянської політики. 

Варто відзначити, що діяльність Ю. Коцюбинського викликала 

незадоволення частини партійної верхівки КП(б)У. У вересні 1927 р. він вважав, 

що найближчим часом буде відкликаний з Варшави та нарікав, що керівництво 

радянської України проводить переговори з КПЗУ не повідомляючи його. Таке 

ігнорування ставило під сумнів повноваження радника повпредства СРСР, як 

представника ЦК КП(б)У300. У січні 1928 р. на засіданні Політбюро навіть 

розглядалось питання про його відкликання з повпредства у Варшаві, однак було 

вирішено залишити посаду за ним301.  

Наприкінці 1927 р. в Данцигу відбулась VIII конференція КПЗУ, на якій 

засудили політику КПП та УСРР. Керівництво радянської України 

звинувачувалося у підтримці «псевдо-лівизни воленародовців», що негативно 

позначилося на діяльності «Сельробу» і розвиткові комуністичного руху302. У 

відповідь на такі дії виконком Комінтерну засудив діяльність керівників КПЗУ: 

Й. Крілика (Васильківа), Р. Кузьму (Турянського) та їх прихильників. На ІІІ з’їзді 

комуністичної партії Західної України від керівництва усунули осіб, які 

виступили проти національної політики в УСРР303. Внаслідок протиріч та 

втручання радянських урядовців компартія Західної України розкололася на дві 

частини: КПЗУ-більшість та КПЗУ-меншість, яка відзначалася повною 

лояльністю до УСРР. Ю. Коцюбинський вважав, що розкол запланований 

групою Василькова-Турянського, які не поділяли погляди ЦК КП(б)У на 

національну політику. На його думку, західноукраїнські комуністи планували 
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підпорядкувати собі «Сельроб»304. Він вважав, що КПЗУ-більшість накопичила 

достатню кількість ресурсів, щоб проводити політичну діяльність без підтримки 

з боку керівництва УСРР. Подальшу роботу проти групи Василькова-

Турянського планувалося проводити під загальним керівництвом комуністичної 

партії Польщі. Він відзначав, що йому вдалося налагодити гарні зв’язки з КПП, 

яка погоджувалася з ним стосовно підтримки «Сельроб-лівиці» та необхідності 

ліквідувати розкол у КПЗУ. ЦК КП(б)У підтримало позицію радника 

повноважного представництва звинувативши комуністичну партію Західної 

України в підтримці націоналістичних поглядів «сельсоюзників» і надмірній 

критиці москвофільства «воленародовців»305.  

Внаслідок розколу на вибори 1928 р. до польського сейму Українське 

селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання висунуло два списки. 

Ю. Коцюбинський низько оцінював шанси «воленародовців», вважаючи, що 

більше мандатів отримають представники правого крила306. Вибори 1928 р. 

довели, що він не помилявся, оскільки «Сельроб-правиця» змогла потрапити до 

польського сейму і отримати 4 мандати. У той час, як прорадянська партія 

отримала вдвічі менше.  

У жовтні 1928 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову щодо 

активізації діяльності спрямованої на ліквідацію правого крила «Сельробу»307. 

На Ю. Коцюбинського покладалось завдання схилити окремих представників 

верхівки партії до співпраці. У квітні 1928 р. він проводив переговори з 

О. Букшованим, членом «Сельроб-правиці», стосовно умов подальшого 

співробітництва. Під час перемовин були визначені умови щодо можливого 

подолання розколу в партійному об’єднанні. Радянський дипломат наполягав на 

необхідності проведення чистки в середовищі керівництва партії. Крім того, 
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«колишні розкольники» зобов’язувалися визнати правильність національної 

політики УСРР308. Можна стверджувати, що в цьому напрямі діяльність радника 

повпредства СРСР досягла успіху. Навесні 1928 р. більша частина представників 

«Сельроб-правиці» почала схилятися до співпраці з колишніми 

«воленародовцями». Протягом року значна частина членів партії висловила свою 

підтримку політиці УСРР. У травні-червні 1928 р. вони спільно з 

«воленародовцями» утворили «Сельроб-єдність», який повністю підтримував 

позицію КП(б)У309. Розкол в середовищі Українського селянсько-робітничого 

соціалістичного об’єднання було подолано. У жовтні 1928 р. також розпущено 

КПЗУ-більшість, її лідери капітулювали та публічно розкаялися у власних 

помилках. За активної участі Ю. Коцюбинського з комуністичної партії Західної 

України та «Сельробу» витіснили осіб, які намагалися відстоювати незалежну 

позицію від радянського уряду. Він зробив значний внесок у те, щоб в 

середовищі керівництва КПЗУ зникли опозиційні настрої щодо радянської 

національно-культурної політики в УСРР.  

Ю. Коцюбинський намагався залучити до співпраці з більшовиками 

легальні українські політичні організації. У вересні 1927 р. відзначалося, що 

радянське представництво не знаходить підтримки серед суспільно-політичних 

кіл Західної України. Перед парламентськими виборами 1928 р. він намагався 

організувати блок з УПП, УСДП та УСРП. На його думку, це мало перешкодити 

об’єднанню українських національних партій та послабити позиції УНДО310. 

Варто відзначити, що керівництво УСРР не давало ніяких директив щодо 

організації цього партійного блоку. Ініціативу верхівка КП(б)У засудила та 
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заборонила надавати фінансову підтримку311. Проте слід зазначити, що в 

подальшому він продовжував співпрацювати з цими партіями, погоджуючи це з 

Політбюро. У 1928 р. радянський дипломат розглядав можливість ліквідації 

«Сельробу» польською владою, тому вважав за необхідне приділяти більше 

уваги УПП. Для встановлення зв’язків допомагав М. Західному, депутату 

польського сейму, влаштувати племінника у школу червоних старшин у Харкові. 

Також підтримував зв’язки з Є. Петрушевичем. Радник повноважного 

представництва наголошував на тому, що через незаплямованість та гарну 

репутацію Є. Петрушевича серед українського населення його співпраця є 

важливою для цілей радянського представництва312. Ю. Коцюбинський узгодив з 

керівництвом УСРР питання виділення коштів колишньому очільнику ЗУНР та 

його прихильникам на виборах до сейму313. У 1928 р. отримав інструкції 

стосовно фінансової підтримки Є. Петрушевича, яка залежала від поведінки 

УПП у польському сеймі314. Також було досягнуто домовленостей щодо 

налагодження союзницьких відносин між партією праці та «Сельробом»315. Крім 

того, повноважне представництво СРСР отримувало від Є. Петрушевича 

інформацію про суспільно-політичні настрої в Галичині та в середовищі 

української еміграції.  

Ю. Коцюбинський намагався налагодити співпрацю з УСРП. У Відні в 

1927 р. проводив переговори з відомим громадським діячем К. Трильовським – 

одним із засновників радикальної партії, сподіваючись, що з його допомогою 

зможе посилити радянофільські настрої серед галицьких радикалів. У 1928 р. 

радянському дипломату надали завдання перешкодити об’єднанню в польському 
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сеймі УНДО та УСРП316. Переговори з К. Трильовським сприяли поверненню 

громадського діяча до участі в політичному житті Західної України. Проте це 

викликало протести з боку представників КПЗУ, які планували розколоти 

радикальну партію. Вони наполягали на тому, щоб Ю. Коцюбинський 

координував свою діяльність з комуністичною партією Західної України. На 

їхню думку, його діяльність могла призвести до посилення партій, які займали 

ворожу позицію щодо КПЗУ317.  

Страх перед більшовицькою експансією змушував польський уряд 

здійснювати поступки українському населенню. Ю. Коцюбинський відзначав 

поширення угодовських тенденцій в суспільстві та можливість зростання 

антирадянських настроїв. Його занепокоєння викликали поступки уряду Польщі 

українському населенню в галузі освіти та науки, співпраця деяких 

західноукраїнських партій та польської влади.318, оскільки вважав, що поступки 

польського уряду населенню Західної України будуть мати погані наслідки для 

СРСР. Він намагався протидіяти покращенню відносин між західноукраїнськими 

політичними партіями та польською владою. Заради того, щоб впливати на 

суспільно-політичну ситуацію підтримував та фінансував низку культурно-

освітніх організацій. Щоб поширити свої впливи активно використовував 

підкуп: через субсидії газетам, журналам, кооперативним організаціям, 

політичним діячам та підтримував політичні течії та групи, які були опозиційно 

настроєні до польського уряду. Робота серед населення Західної України велася 

за допомогою комуністичних агентів та преси, які фінансувалися радянським 

урядом. 

Ю. Коцюбинський постійно доповідав радянському керівництву про 

суспільно-політичне становище на західноукраїнських землях, ретельно 

відстежуючи настрої населення та особливості політичної ситуації в регіоні. В 
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нього викликали занепокоєння дії волинського воєводи Г. Юзефського, який 

підтримував розбудову українського національно-культурного життя319. Саме на 

території Волині більшовицькі ідеї користувалися найбільшою підтримкою 

серед польських воєводств. Дії Г. Юзефського мали на меті підірвати 

популярність КПЗУ, таким чином послабивши комуністичні настрої серед 

українського населення. Польський уряд намагався мінімізувати суспільно-

політичні зв’язки Західної України з УСРР. Радянський дипломат остерігався 

поширення серед українського населення пропольських настроїв320 та намагався 

пропагувати ідею в суспільно-політичному житті Західної України, що здобуття 

соборної української державності нерозривно пов’язане з УСРР.  

Керівництво УСРР намагалося зменшити популярність західноукраїнських 

партій та організацій, які займали антирадянську позицію. 16 січня 1928 р. на 

засіданні Політбюро ЦК КП(б)У прийнято рішення просити ЦК ВКП(б) про 

виділення 200 тисяч карбованців для дезорганізації «дрібнобуржуазних партій» 

на західноукраїнських теренах321. Особливе занепокоєння радянського 

керівництва викликала зростаюча популярність Українського національно-

демократичного об’єднання322. Ю. Коцюбинський відзначав, що тривале 

суперництво з поляками за вплив на УНДО, як найбільш впливову політичну 

партію Західної України, завершились перемогою Варшави323. Він вважав, що 

верхівка УНДО поступово переходить на активні антирадянські позиції і щоб 

нейтралізувати їх необхідно висвітлювати в західноукраїнській пресі успіхи 

УСРР в сфері українізації, культури та допомоги селу. Наголошувалося на тому, 

що в середовищі УНДО є певний прошарок, який готовий співпрацювати з 
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УСРР324, проте для поширення радянофільських настроїв потрібно надавати 

реальну допомогу культурно-просвітницьким організаціям та кооперації. 

Ю. Коцюбинський регулярно звітував перед ЦК КП(б)У про роботу з 

політичними партіями та громадськими діячами Західної України. Постійно 

намагався покращити зв’язки з національно-культурними та просвітницькими 

організаціями Галичини та Волині325. Радянський дипломат активно втручався в 

суспільно-політичне життя Західної України, докладав чимало зусиль для 

завоювання симпатії західноукраїнської інтелігенції326, широко висвітлюючи 

культурну, просвітницьку, наукову діяльність УСРР перед населенням 

Галичини. Виступав за створення у Львові «Товариства культурного зближення з 

радянською Україною». Значна увага приділялася культурній роботі: 

популяризації радянського кінематографу, організації концертів артистів з 

УСРР. Він неодноразово наполягав на потребі запрошувати представників 

західноукраїнської інтелігенції на екскурсії, конференції, з’їзди в УСРР. Радник 

повпредства звертав увагу радянського керівництва на необхідність активізувати 

культурні зв’язки із українськими землями, які знаходились під владою Польщі. 

У 1928 р. піднімав питання перед керівництвом УСРР щодо присвоєння 

стипендії художнику О. Новаківському. Ю. Коцюбинський вважав, що для 

здобуття підтримки провідних діячів культури Західної України буде корисним 

виділяти їм фінансування. Проте він відзначав постійну запізнілу реакцію 

радянських установ на його звернення, що шкодило проведенню ефективної 

роботи на території Польщі, оскільки зволікання та бюрократизм радянських 

інституцій підривали довіру до УСРР. У 1928 р. нарікав уповноваженому НКЗС 

при уряді УСРР Я. Берзіну, що вже три роки тривають перемовини про гастролі 

в УСРР відомого українського композитора В. Барвінського, який прихильно 
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ставився до радянської України327. Його постійні скарги до урядовців УСРР таки 

принесли певні результати. Восени 1928 р. В. Барвінський відвідав УСРР, а у 

1929 р. відбулися гастролі відомої львівської піаністки Л. Колесси328. Однак в 

1929 р.  дипломат відзначав, що питанню екскурсій західноукраїнської 

інтелігенції в УСРР не приділялося достатньої уваги329 та наполягав на 

необхідності організації Галичині та Волині концертів відомих радянських 

артистів. 

Ю. Коцюбинський також наголошував на необхідності запрошувати 

галицьких кооперативних діячів на з’їзди та наради Вукоопспілки330, щоб 

посилити контакти між західноукраїнською та радянською кооперацією. Також 

намагався встановити зв’язки з керівниками мережі спортивних організацій 

«Луг». У травні 1927 р. в Празі йому вдалося налагодити контакти для 

переговорів з луговими товариствами з Покуття, які перебували під впливом 

УСРП. Відзначалося, що вплив та значення фізкультурно-спортивних 

організацій «Луг» швидко зростає, тому необхідно підтримувати зв’язок з її 

керівниками. Він намагався поширити більшовицькі впливи на молодіжну 

організацію через К. Трильовського – одного із засновників спортивних 

товариств на території Західної України331. Однак не зміг досягнути значних 

успіхів, оскільки під радянським контролем перебувало лише декілька осередків 

товариства «Луг»332. Також радник повпредства активно втручався у внутрішні 

справи науково-культурних установ Західної України, в 1928 р. надавав 
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підтримку українському громадському діячу К. Студинському у боротьбі за 

посаду голови Наукового товариства ім. Тараса Шевченка333. 

Важливим напрямком роботи залишалася діяльність щодо поширення 

більшовицьких ідей в середовищі української громади за кордоном. 

Ю. Коцюбинський підтримував контакти з українськими еміграційними та 

комуністичними осередками. У травні 1927 р. у Відні проводив переговори з 

представниками української громади, під час яких досягнули домовленостей про 

випуск бюлетеня з різкою антипольською риторикою. Крім того, планувалося 

перед виборами в сейм видати бюлетень французькою мовою, який би 

критикував дії польського уряду та виступав на захист національних меншин у 

Польщі334.  

У липні 1928 р. Ю. Коцюбинський запропонував взяти під контроль 

«Літературно-науковий вісник», який під більшовицьким керівництвом за його 

словами «забьет всю ундовскую прессу»335. 18 січня 1929 р. Політбюро ЦК 

КП(б)У підтримало цю пропозицію. Однак згодом керівництво УСРР і радянські 

дипломати відмовилися від захоплення «Науково-літературного вісника»336. 

У 1927 р. колегія НКЗС СРСР у зверненнях до вищого державного 

керівництва наголошувала на необхідності встановлення зв’язку із українськими 

кооперативними об’єднаннями, щоб знівелювати антирадянські настрої серед 

населення Західної України337. Така співпраця розглядалася, як можливість 

посилити впливи на суспільно-політичне життя українських земель, які 

знаходились під владою Польщі. На радянського дипломата покладалося 

завдання налагодити контакти із представниками кооперативного руху. 

Посередником у посиленні прорадянських настроїв в кооперативах виступало 
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Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання. Проте провідне 

становище в кооперації займав УНДО, з яким «Сельроб» та інші більшовицькі 

агенти не могли конкурувати. Радянський дипломат наголошував на тому, що 

спочатку необхідно захопити контроль над дрібними повітовими об’єднаннями 

кооперативних товариств338. Було запропоновано надавати їм кредити під низькі 

відсотки, щоб посилити радянські позиції. Він наполягав на виділенні 

безпроцентного кредиту західноукраїнській кооперації в розмірі 40-50 тисяч 

доларів на три роки та відстоював схему фінансування, за якою гроші надходили 

не напряму від радянської сторони. Кредитування планувалося здійснювати 

обхідним шляхом через американські, чеські, та німецькі банки до української 

кооперативних банків. Після чого в правління фінансових установ призначали на 

посади неофіційних представників радянської сторони, щоб контролювати 

використання коштів339. Такі заходи мали на меті відвести підозру щодо 

втручання радянського уряду в справи західноукраїнської кооперації. 

Кредитування мало відбуватися формально без участі СРСР. Радник повпредства 

наголошував, що при розвитку відносин між радянською та західноукраїнською 

кооперацією питання фінансової прибутковості торгівлі повинно бути 

другорядним, оскільки кооперація є важливим чинником суспільно-політичного 

життя Західної України. Проте його ініціативи не вдавалося реалізувати через 

бюрократизм НКЗС СРСР. У 1928 р. відзначалося, що рішення про фінансування 

української кооперації ухвалене, але не здійснено ніяких практичних заходів. 

Ю. Коцюбинський вважав, що внаслідок зволікання керівництва УСРР 

ініціативу може перехопити польський уряд340. У такому випадку це могло 

послабити можливості представників радянської України впливати на суспільно-

політичну ситуацію в Західній Україні. Радник повпредства неодноразово 

нарікав на зволікання із виділенням коштів для західноукраїнської кооперації, 
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незважаючи на його постійні прохання до керівництва УСРР. У квітні 1928 р. 

йому, попри на всі попередні рекомендації, запропонували самостійно 

проводити переговори з галицькими кооператорами. Проте радянський дипломат 

наполіг на тому, щоб з УСРР таки надіслали представників Вукоопспілки341. На 

початку осені 1928 р. до Польщі відправили делегацію, яка мала на меті 

визначити умови співпраці кооперативних об’єднань. 17 вересня 1928 р. у 

радника повпредства СРСР відбулася нарада, на якій обговорювалися результати 

переговорів. В результаті прийнято рішення про неможливість грошового 

кредитування західноукраїнської кооперації, натомість радянською стороною 

виділялося 100 тис. крб. для товарного кредиту342. Проте згодом відзначалося 

неефективність роботи, яка проводилася делегацією Вукоопспілки, оскільки не 

враховувалися попередні напрацювання Ю. Коцюбинського. Особливо невдалою 

стала домовленість про товарне кредитування, оскільки виникли труднощі з 

визначенням переліку радянської продукції, яку можна реалізувати в Західній 

Україні. Ю. Коцюбинський вважав, що грошові кредити більш зручні, оскільки 

радянське втручання могло залишатися непоміченим343. Таким чином, допомога 

кооперації була важливою складовою поширення радянофільських настроїв на 

території Західної України. 

На 1930 р. «Сельроб» контролював 66 % кооперативних об’єднань Волині, 

однак на Галичині його впливи залишались мінімальними344. Варто відзначити, 

що польський уряд намагався перешкодити налагодженню відносин між 

радянською та західноукраїнською кооперацією. Ю. Коцюбинський нарікав, що 

польська сторона вирішила відмовити у візі радянському партійному 

                                                           
341 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2679, арк. 51. 

342 Там само, арк. 76. 

343 Там само, спр. 2678, арк. 5. 

344 Гелей С. Д. Розвиток української споживчої кооперації у Західній Україні в 

20-х роках ХХ століття / С. Д. Гелей // Вісник Львівської комерційної академії. 

Сер. гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 182. 
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функціонеру Г. Гриньку, коли дізналася, що він має на меті представляти 

Вукоопспілку на переговорах345.  

Варто відзначити, що аналіз звітів повпредства СРСР свідчить про 

бюрократизм та неузгодженість дій різних ланок державного апарату СРСР. 

Ю. Коцюбинського часто не інформували про рішення, які приймались 

радянським керівництвом, що призводило до ускладнень в реалізації завдань 

зовнішньої політики. У вересні 1927 р. він нарікав на відсутність чітких 

інструкцій з боку керівництва, що змушувало його самостійно приймати 

рішення346.  

Наприкінці 1920-х років радянофільські настрої на території Західної 

України пішли на спад, що зумовлювалося внутрішньополітичними процесами в 

СРСР. Згортання українізації та розгром українських «контреволюційних» 

організацій негативно сприймалося суспільством347. Також у 1930 р. радник 

повпредства нарікав на нестачу коштів для проведення роботи348, оскільки 

наприкінці 1920-х років відбулося скорочення фінансових асигнувань для 

діяльності дипломатичних представництв СРСР. 

У лютому-березні 1930 р. радянське керівництво остерігалося послаблення 

своєї влади на території України та інтервенції Польщі. Це зумовлювалося 

загостренням відносин із провідними європейськими країнами та соціально-

політичною кризою всередині СРСР. Тому НКЗС СРСР прагнуло покращити 

відносини із польським урядом і здійснило низку кроків для реалізації цієї мети. 

Радянське керівництво перестала влаштовувати діяльність Ю. Коцюбинського на 

посаді радника повноважного представництва, оскільки він наполягав на більш 

активному втручанні у внутрішньополітичні справи Польщі, вважаючи, що 

політика СРСР повинна бути націлена на підрив державно-політичного 

                                                           
345 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 124, арк. 46. 

346 Там само, ф. 1, оп. 20, спр. 2484, арк. 31. 

347 Ken O. Alarm wojenny» wiosnq 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie... – P. 7. 

348 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 15, арк. 13. 
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становища сусідньої держави. У червні 1930 р. його відкликали з дипломатичної 

роботи і направили в розпорядження партійних органів. Посада «українського 

радника» при повноважному представництві деякий залишалася вакантною349. 

Позиція Ю. Коцюбинського свідчить, що державно-партійна еліта УСРР 

виступала за активне втручання у суспільно-політичні справи Польщі. 

Звільнення радянського дипломата з посади знаменувало собою зміну курсу 

СРСР щодо західноукраїнських земель. Зміна зовнішньополітичних пріоритетів 

СРСР призвела до перегляду радянсько-польських відносин. 

На західноукраїнських землях розгорнулося змагання між СРСР і Польщею 

за вплив на населення350. Значну увагу радянське керівництво звертало на 

діяльність КПЗУ та «Сельробу», які розглядалися як інструменти впливу на 

суспільно-політичне становище Західної України. Ю. Коцюбинський намагався 

дестабілізувати внутрішньополітичне становище Польщі, проте без особливого 

успіху. Він займався деструктивною роботою з дезорганізації українських 

національно-політичних об’єднань та організацій. Внутрішні конфлікти в 

середовищі західноукраїнських партій використовувалися для посилення впливу 

більшовиків на суспільно-політичну ситуацію. Для цього використовувалися 

будь-які методи, навіть відвертий підкуп заради підпорядкування низки 

політичних партій Західної України радянському впливу. Йому вдалося посилити 

контроль над діяльністю КПЗУ та «Сельробу», що разом з тим призвело до 

послаблення їх ролі в суспільно-політичному житті Західної України. Радянський 

дипломат намагався підтримувати розгортання комуністичного руху на території 

Польщі. Таке втручання викликало занепокоєння та протидію польського уряду. 

Починаючи з 1929 р. його погляди на завдання повноважного представництва 

почали розходитись з позицією керівництва НКЗС СРСР. 

Ю. Коцюбинський відігравав важливу роль у реалізації радянської 

зовнішньої політики. Він не був професійним дипломатом за освітою, однак зміг 
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350 Піскун В. М. Політичний вибір української еміграції... – С. 196. 
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вдало побудувати дипломатичну кар’єру, оскільки радянському НКЗС не 

вистачало кваліфікованих кадрів. Варто зазначити, що тривала дипломатична 

кар’єра частково зумовлювалась його приналежністю до троцькістської опозиції. 

Впродовж діяльності в структурі НКЗС він намагався розширити повноваження 

зовнішньополітичних органів УСРР, стояв на позиції проведення більш 

незалежної від Москви політики, оскільки вважав, що це відповідає інтересам 

партійної номенклатури радянської України. Його намагання розширити 

повноваження УСРР призводило до конфронтації з центральними державними 

структурами.  

Листування Ю. Коцюбинського з керівництвом НКЗС свідчить про те, що 

він намагався впливати на прийняття рішень, які стосувалися 

зовнішньополітичної діяльності. Бюрократизм радянської системи значно 

ускладнював йому роботу. Однак він отримав від керівництва певну самостійність 

стосовно вироблення методів з реалізації завдань більшовицької зовнішньої 

політики. Професійна діяльність Ю. Коцюбинського на дипломатичних посадах 

була тісно пов’язана з планами радянського керівництва щодо західноукраїнських 

земель. Він активно втручався у внутрішньополітичні справи зарубіжних країн з 

метою дестабілізації їх становища. Проте зі змінами в політичному курсі СРСР 

його відсторонили від роботи в структурі НКЗС.  
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РОЗДІЛ 4 

ПОСТАТЬ Ю. КОЦЮБИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УСРР У 1930-х рр. 

 

 

У 1929 р. в СРСР приступили до реалізації політики форсованої 

індустріалізації та колективізації, однак цьому перешкоджав слабкий ресурсний 

потенціал держави. За таких умов сталінське керівництво вирішило проводити 

масштабні зміни жорстокими методами, які використовувалися в умовах 

встановлення радянської влади. Таким чином, ветерани партії стали цінним 

кадровим ресурсом для реалізації політики радикальних соціально-економічних 

перетворень. Компартійна номенклатура зосередила значні зусилля на 

проведенні військово-комуністичними методами форсованої індустріалізації та 

колективізації.  

Впродовж 1920-х років Ю. Коцюбинський переважно працював на 

дипломатичних посадах. Проте в червні 1930 р. його відправили в 

розпорядження партійних органів УСРР і призначили на посаду першого 

заступника голови Держплану УСРР. Він повернувся до УСРР період 

політичних і соціально-економічних перетворень. У процесі проведення 

індустріалізації СРСР одне з найважливіших місць займала Україна351.  

Варто відзначити, що саме в 1930 р. в державних органах проводилися 

чистки від «неблагонадійних» елементів, які висловлювалися проти радикальних 

соціально-економічних перетворень352. Ю. Коцюбинський на початку 1930-х 

років мав мало досвіду стосовно державного управління та планування 

                                                           
351 Прилуцький В. І. Модернізація промисловості радянської України у 

міжвоєнний період (1921 – 1938 рр.) / В. І. Прилуцький // Проблеми історії 

України: факти, судження, пошук. – 2004. – Вип. 11. – С. 108. 

352 Грегори П. Политическая экономия сталинизма / П. Грегори. – М.: 

РОССПЭН, 2008. – С. 175. 
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економічного розвитку. Щодо освіти то він у 1923 р. закінчив відділ агрономії в 

московській Соціалістичній академії353. Проте основним критерієм відбору на 

важливі державні посади вважався не професіоналізм, а особиста відданість 

лідерам партії та здатність виконувати поставлені завдання. У 1931 р. 

Ю. Коцюбинський брав участь у проведенні чисток серед працівників 

Держплану УСРР, що не відповідали вимогам більшовицького керівництва354.  

Державний апарат радянської тоталітарної держави відзначався тісним 

переплетінням з партійними структурами. Представники партноменклатури 

займали одночасно декілька посад в системі управлінського апарату. Не став 

виключенням і Ю. Коцюбинський, який одночасно працював в державних та 

партійних установах. На ХІ з’їзді КП(б)У, який відбувся в червні 1930 р., його 

обрали кандидатом в члени ЦК355. Крім того, він брав участь у проведенні 

посівних і хлібозаготівельних кампаній, як уповноважений ЦК КП(б)У. 

Виконання постанов керівництва ВКП(б) щодо колективізації та вилучення 

продовольства покладалося на ветеранів партії, які направлялися у райони для 

реалізації більшовицької політики. Заступник голови Держплану УСРР протягом 

декількох місяців кожного року не виконував обов’язки356, що не могло не 

відбитися на якості виконання його роботи. Надмірна завантаженість 

ускладнювала налагодження ефективної діяльності в радянських органах влади.  

Основним завданням Держплану УСРР була розробка планових показників 

щодо проведення соціально-економічних перетворень в радянській Україні, як 

                                                           
353 ЦДАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 878, арк. 324. 

354 Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність 

Ю. М. Коцюбинського... – С. 258. 
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складової частини плану економічного розвитку СРСР357. Ю. Коцюбинський 

брав активну участь реалізації політики форсованої індустріалізації. Впродовж 

1930-33 рр. він здійснював керівництво кількома відділами планової комісії при 

РНК УСРР, які займалися питаннями розвитку промисловості та капітального 

будівництва358. Однак крім виконання своїх прямих обов’язків ще отримував 

різноманітні завдання від Раднаркому та ЦК КП(б)У, брав участь в засіданнях 

УЕН. У серпні 1931 р. призначений, постановою Української економічної ради, 

головою комісії щодо перегляду плану сінозаготівель у районах УСРР359. У 1931 

р. входив до спеціальної наради при УЕН зі складання хлібофуражного балансу, 

яку організували спеціальною постановою РНК УСРР для розгляду планів 

пов’язаних із хлібозаготівлями360. Брав участь в засіданнях ВУЦВК і Раднаркому 

радянської України як представник Держплану, входив до складу комісії зі 

складання ІІ п’ятирічного плану361. Засідання президії планової комісії УСРР 

часто відбувалися під його керівництвом362. У березні 1932 р. призначили 

директором Інституту економіки при ВУАМЛІН363. Таким чином, він був 

змушений працювати одночасно над різними питаннями соціально-економічного 

розвитку УСРР, внаслідок надмірної централізації державного управління та 

постійної нестачі кадрів. Багато часу Ю. Коцюбинський приділяв 

бюрократичним процедурам в роботі планової комісії. До сфери його 
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відповідальності відносились і різні дріб’язкові питання стосовно 

функціонування апарату Держплану УСРР. Він вважав, що жорстка 

централізація економічного життя та управління є необхідною передумовою для 

реалізації політики радикальних соціально-економічних перетворень в 

радянській Україні. 

Ю. Коцюбинський, як заступник голови Держплану УСРР і кандидат у 

члени ЦК КП(б)У, брав участь у роботі різноманітних комісій, які утворювалися 

за рішеннями Політбюро. Фактично політичне бюро ЦК КП(б)У було вищим 

державним органом в УСРР, який реалізовував рішення вироблені керівництвом 

ВКП(б). На його розгляд виносилися всі основні питання поточного соціально-

економічного розвитку радянської України. Для прийняття рішень з тих чи 

інших проблем створювалися спеціальні комісії, які складалися із впливових 

партійних діячів і працювали під керівництвом одного із членів Політбюро ЦК 

КП(б)У. З 1932 р. працівник Держплану регулярно брав участь у засіданнях 

Політбюро, працюючи у складі комісій та звітуючи керівництву УСРР щодо 

різноманітних питань проведення форсованої індустріалізації та 

колективізації. Таким чином, можна відмітити поступове зростання його ролі 

в реалізації більшовицької політики соціально-економічних перетворень. 

Через ускладнення міжнародного становища та внутрішніх проблем 

керівництво СРСР відзначало необхідність господарського та політичного 

зміцнення УСРР, особливо прикордонних районів364. Тому важливе місце в 

плануванні розвитку господарства радянської України посідали райони 

прикордонної смуги, яким приділялася значна увага з боку вищих державних 

органів. Ю. Коцюбинський, як працівник Держплану УСРР та уповноважений 

ЦК КП(б)У, контролював розвиток та виділення фінансування адміністративно-

територіальним одиницям, які знаходилися на кордоні з Польщею. Також він 
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брав участь в коригуванні та розробці проектів щодо розвитку районів 

прикордонної смуги. 

З 1931 р. Ю. Коцюбинський входив до складу комісій, які контролювали 

розвиток прикордонної смуги365. 8 січня 1932 р. Політбюро ЦК КП(б)У, 

відповідно до вимог керівництва ВКП(б), прийняло низку рішень щодо 

укріплення прикордонної смуги. Планувалося провести приховану чистку 

партійного, кооперативного та колгоспного апарату в 51 районі. Крім того, 

передбачалося, що силами Державного політичного управління буде проведено 

роботу з видалення «контрреволюційних елементів»366. Також на розвиток 

господарства та інфраструктури прикордонних районів планувалося виділення 

значних коштів. Від Держплану господарським розвитком прикордонної смуги 

власне й опікувався перший заступник керівника. На його персональну 

відповідальність, спільно з представниками ВРНГ та наркомату постачання, 

покладалося завдання до 20 січня 1932 р. скласти план будівництва, розвитку та 

постачання дефіцитними матеріалами відповідних районів. Крім цього, він 

повинен був регулярно доповідати перед керівництву УСРР367. 

У вересні 1932 р. Ю. Коцюбинський звітував перед керівництвом УСРР 

про виконання плану капітального будівництва в районах, які знаходилися на 

кордоні з Польщею, відзначаючи незадовільність ситуації в першому півріччі 

1932 р., що загрожувала реалізації запланованих показників. Для того, щоб 

прискорити капітальне будівництво Держплан видав спеціальні розпорядження 

наркоматам та обласним органам влади. Під керівництвом державного діяча 

здійснювалися постійні перевірки прикордонних районів. У результаті він 

відзначав, що виконавчі органи радянської влади різних рівнів не реагували 

належним чином на постанови керівництва та Держплану. Ю. Коцюбинський 

нарікав на неефективну діяльність облвиконкомів Київської та Вінницької 
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областей, наголошуючи, що обласне керівництво приділяло недостатньо уваги 

розвиткові районів прикордонної смуги та не забезпечувало їх належним 

фінансуванням. Представник радянської партноменклатури постійно скаржився 

у центральні державні органи, оскільки сам не володів достатніми 

повноваженнями. Лише з підтримкою керівництва УСРР він міг примусити 

державно-управлінські структури обласного рівня виконувати його директиви. 

Заступник голови Держплану постійно наголошував на необхідності підвищити 

ефективність роботи місцевих органів влади щодо виконання планових 

показників розвитку прикордонної смуги. Для того, щоб вирішити цю проблему 

він запропонував встановити подекадну звітність районного керівництва перед 

обласними комітетами оборони. Крім того, наполягав, щоб наркомати та 

центральні органи направили до прикордонних районів своїх представників для 

контролю за виконанням директив368. Вважаючи, що необхідно більш жорстко 

контролювати районні органи влади для того, щоб досягнути ефективної 

реалізації рішень щодо розвитку та зміцнення прикордонної смуги. Нарікав на 

недоліки фінансування з боку центральних державних органів влади, оскільки 

Держпланом СРСР не враховувалися особливості та пріоритетність розвитку 

прикордонної смуги, що здійснювався за рахунок фондів УСРР, вважаючи, що 

централізоване постачання призвело до зриву капітального будівництва в 

прикордонній смузі. Оскільки основна частина будівельних матеріалів, які 

виділялися радянській Україні йшли на розбудову цих районів.369. 

Влітку 1934 р. Ю. Коцюбинський, за постановою РНК УСРР, знову брав 

участь в перевірці економічного розвитку та зміцнення районів прикордонної 

смуги. Всього під його керівництвом перевірили 31 район і він звітував 

керівництву ЦК КП(б)У про незадовільну ситуацію щодо виконання 

будівництва. Провину за це покладалася на наркомати УСРР, які не забезпечили 

належні поставки матеріалів і кваліфікованих кадрів. Внаслідок чого виконання 
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річного плану з будівництва у прикордонних районах опинилось під загрозою. 

Відзначалося, що завдання не реалізуються достатньою мірою, крім того в 

деяких районах навіть не приступили до їх виконання. Він нарікав, що 

наркомати й облвиконкоми не виконують розпорядження РНК УСРР щодо 

забезпечення розвитку районів прикордонної смуги, не допомагали навіть суворі 

попередження районному керівництву, якому загрожували судові 

переслідування у разі невиконання наказів. Таким чином, управлінські 

структури нижчого рівня не були спроможні самостійно вирішити поставлені 

завдання. 

Ю. Коцюбинський враховуючи незадовільне становище розвитку районів 

прикордонної смуги склав проект постанови для вирішення цієї проблеми, який 

подав на розгляд керівництва КП(б)У. Для того, щоб прискорити виконання 

планових показників в районах прикордонної смуги він запропонував 

В. Затонському проконтролювати виконання розпоряджень центральних установ 

органами радянської влади обласного рівня370. Оскільки заступник керівника 

Держплану УСРР не міг самостійно вирішити цю проблему, тому звертався до 

своїх зв’язків серед вищого державного керівництва. Наполягаючи на тому, що 

система управління та постачання в районах прикордонної смуги потребує більш 

жорсткої централізації. 

Критика Ю. Коцюбинським обласних та районних органів управління 

зумовлювалася їх нездатністю реалізувати постанови керівництва належним 

чином. Він в «ручному режимі» намагався керувати розвитком прикордонної 

смуги, незважаючи на брак повноважень, звертаючи увагу на нездатність 

регіональної адміністрації виконувати розпорядження без контролю з боку 

партійного керівництва. Вважав, що необхідно більш жорстко контролювати 

процес виконання плану, негайно притягуючи до відповідальності винних у 

зриві будівництва371.  
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На початку 1930-х років у СРСР гостро відчувалась нестача будівельних 

матеріалів, через що велика кількість будівництв промислових підприємств 

постійно відкладалася або взагалі не завершувалася372. Ю. Коцюбинський 

звітуючи керівництву УСРР щодо виконання програм капітального будівництва 

у 1932 р. стверджував, що невиконання планових показників зумовлене діями 

центральних органів СРСР. Основну провину за невиконання планів 

капітального будівництва в 1932 р. він покладав на Держплан СРСР, який 

займався розподіленням ресурсів. За його свідченнями виділених матеріалів не 

вистачало для виконання поставлених завдань. У 1932 р. союзними установами 

виділялося УСРР на капітальне будівництво удвічі менше, в порівнянні з 1931 р. 

Таке скорочення інвестицій викликало занепокоєння заступника керівника 

Держплану, оскільки виділені ресурси менше, ніж на половину забезпечували 

потреби радянської України. Він нарікав на неефективну діяльність центральних 

радянських органів влади, оскільки розподіл ресурсів Держпланом СРСР не 

задовольняв потреби УСРР. Представник партійного апарату намагався 

відстоювати інтереси радянської України, вважаючи, що УСРР не отримує 

належні інвестиції, незважаючи на важливий економічний статус і розвинуту 

промисловість всесоюзного значення373. На його думку, розподіл ресурсів в 

Москві виявився неефективним і міг призвести до зриву капітального 

будівництва. Тому Ю. Коцюбинський прохав ЦК КП(б)У поставити перед ЦК 

ВКП(б) питання щодо збільшення фондів будівельних матеріалів для радянської 

України, зважаючи на її важливий економічний статус та пріоритетність 

розвитку районів прикордонної смуги. Крім того, наполягав, щоб розподілення 

ресурсів здійснювалось за участі представників УСРР374. Діяльність 

Ю. Коцюбинського відзначалась очільниками радянської України. Його позиція і 

діяльність під час реалізації політики форсованої індустріалізації та 
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колективізації сприяли кар’єрному просуванню. У вересні 1933 р. його 

призначили головою Держплану та заступником голови Раднаркому УСРР. 

Керівництво Держпланом наблизило Ю. Коцюбинського до вищих партійно-

державних кіл радянської держави.  

У 1933 р. керівництвом СРСР проводилося скорочення інвестицій на 

промисловий розвиток, що призвело до загострення боротьби між промисловими 

наркоматами та представниками регіональних еліт за ресурси375. 

Ю. Коцюбинський, як керівник Держплану УСРР, намагався відстоювати 

пріоритетність фінансування радянської України. Він неодноразово вирушав до 

Москви, де відбувалося затвердження народногосподарського плану, для 

узгодження планових показників розвитку та виділення інвестицій. У столиці 

СРСР намагався відстоювати економічні інтереси партійної номенклатури УСРР. 

Наприклад, у результаті поїздки у жовтні 1933 р. йому вдалося домовитися, що 

при розгляді в Держплані СРСР планових показників на 1934 р. щодо 

машинобудування, освіти та комунального господарства будуть брати участь 

представники УСРР376. Ю. Коцюбинський постійно вимагав збільшення 

інвестицій для радянської України, як важливого промислового та 

сільськогосподарського регіону в складі СРСР, разом з тим відзначаючи 

недоліки командно-адміністративної системи в СРСР. Визнавав, що планове 

розподілення ресурсів в УСРР не відповідає дійсності, оскільки значна частина 

підприємств та організацій отримували матеріали поза планом, таким чином 

вичерпуючи обмежені ресурси та зводячи нанівець спроби Держплану УСРР 

контролювати їх надходження. Як недолік у роботі уряду радянської України 

відзначав відсутність резервів, що ускладнювало вирішення непередбачуваних 

та актуальних проблем. Тому він наполягав, щоб Держплан СРСР затвердив 

додатково 25 млн. крб. капіталовкладень, як резерв Раднаркому УСРР у 1935 
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р.377. Державний діяч відзначав, що надмірна централізація роботи планових 

органів СРСР приводить до нерівномірного виділення ресурсів. Він намагався 

перекладати відповідальність за прорахунки в роботі на інші державні 

структури, щоб захистити інтереси свого відомства. 

Ю. Коцюбинський, як керівник Держплану, відповідав за складання 

народногосподарських планів для УСРР. У своїй діяльності він 

підпорядковувався Держплану СРСР, який затверджував рішення 

республіканського планового органу378. Варто додати, що сам процес планування 

відзначався хаотичністю та непрозорістю379. Значна частина інформації 

приховувалася від Держплану наркоматами та підприємствами, які прагнули 

збільшити своє фінансування та зменшити завдання по виробленню продукції. 

Крім того, часто низові адміністрації могли надавати неправдиву інформацію. 

Планування ускладнювало те, що значна частина підприємств та наркоматів 

невчасно надсилали звіти380. Надмірна централізація призводила до постійних 

постійним збоїв у виробництві. У листопаді 1933 р. Ю. Коцюбинський нарікав, 

що більшість секторів Держплану УСРР провалила свою роботу зі складання 

народногосподарського плану на 1934 р381. У 1933 р. звітуючи П. Постишеву про 

контрольні цифри плану господарського розвитку УСРР на 1934 р., відзначав, 

що під тиском наркоматів, яким Держплан не зміг протистояти, заплановані 

занадто великі цифри з інвестицій на розвиток підприємств радянської України. 

Однак у звіті, який подали на розгляд Держплану СРСР, перераховуючи 

недоліки орієнтовного плану розвитку УСРР, він замовчував про завищення 

необхідних капіталовкладень382. Відстоювання Ю. Коцюбинським інтересів 
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партійно-державної еліти УСРР призводило до протиріч з центральними 

плановими органами, які намагалися обмежити виділення інвестицій та 

фінансування радянській Україні. Союзні державні структури вимагали від 

органів управління УСРР безумовного виконання свої вказівок. Таким чином, 

можна відзначити напружені відносини між різними органами управління.  

У 1935 р. відомий публіцист, колишній голова правління «Української 

радянської енциклопедії» І. Фалькевич на допитах свідчив, що 

Ю. Коцюбинський, під час розмови з ним, висловлював різке незадоволення 

політикою ВКП(б) стосовно виділення УСРР фінансових інвестицій та 

ресурсів383. Однак можливо ці свідчення дані під тиском і не відповідають 

дійсності.  

На початку 1930-х років керівництво СРСР почало розглядати можливість 

перенесення столиці до Києва. Такий крок поступово підготовлювався 

центральними державними органами УСРР, перед якими постала необхідність 

пришвидшити розвиток соціально-економічної інфраструктури у місті. 29 

жовтня 1933 р. постановою Політбюро було утворено комісію для розгляду 

питань господарського та культурного будівництва в Києві. До її складу увійшов 

і Ю. Коцюбинський384. Питання розбудови інфраструктури Києва опинилося під 

особливим наглядом керівництва радянської України. Голова Держплану також 

входив до складу комісії з перенесення столиці УСРР385, протягом 1934 р. 

опікувався забезпеченням необхідними матеріалами і ресурсами будівництва в 

Києві, стежив за виконанням планових показників. Проте у березні 1934 р. 

В. Балицький звернувся до П. Любченка, С. Косіора та П. Постишева зі скаргами 

на незадовільну роботу Держплану УСРР, який за його словами, не зміг 

налагодити ефективної системи розподілення матеріалів. Ю. Коцюбинський у 

той період перебував у Москві, тому не зміг оперативно відповісти на 

                                                           
383 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 43185, арк. 46. 

384 Там само, ф. 1, оп. 20, спр. 6422, арк. 70. 

385 Там само, спр. 6421, арк. 20. 
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обвинувачення. Лише у квітні 1934 р. він пояснив затримку в постачанні 

ресурсів зволіканням РНК СРСР щодо затвердження фондів будівельних 

матеріалів для Києва, які вже отримали схвалення в Держплані СРСР. Разом з 

тим, зазначаючи, що йому вдалося домогтись у Москві значних інвестицій для 

будівництва в столиці УСРР та забезпечити їх виділення авансом ще до 

остаточного затвердження плану, а скарги В. Балицького та подальше їх 

обговорення на засіданнях урядової комісії спровоковані невірною 

інформацією386.  

Через скорочення виділення ресурсів розвиток інфраструктури столиці 

радянської України опинився під загрозою387. У 1934 р. Ю. Коцюбинський 

нарікав, що Держплан СРСР не враховує особливості УСРР при виділенні 

фінансування та будівельних матеріалів. За його словами, центральний плановий 

орган не надавав належні інвестиції для будівництва в Києві. Голова Держплану 

УСРР для проведення житлового будівництва в Києві наполягав на необхідності 

виділення 51 млн. крб., у той час як Держплан СРСР погоджувався лише на 10 

млн. крб.388. Для того, щоб вирішити проблему з фінансуванням він звернувся до 

радянського керівництва за допомогою. 

Керівництво командно-адміністративною економікою здійснювалося на 

основі складної системи внутрішніх зв’язків, які існували всередині 

комуністичної партії. В 1930-х рр. за розподілення інвестицій та ресурсів між 

радянськими республіками йшла боротьба389. В управлінні державним 

механізмом СРСР важливу роль відігравала система неформальних 

                                                           
386 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6421, арк. 74. 

387 Там само, спр. 6481, арк. 164. 

388 Там само, арк. 165. 

389 Грегори П. Политическая экономия сталинизма... – С. 105. 
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взаємовідносин, яка склалася в період утвердження влади більшовиків390. 

Ю. Коцюбинський використовував свої зв'язки серед більшовицького 

керівництва, щоб залучити фінансові ресурси які розподілялись в центрі до 

радянської України. Наприкінці 1934 р. між Держпланами СРСР та УСРР 

виникли протиріччя стосовно виділення радянській Україні фінансових ресурсів 

для капітального будівництва на 1935 р. У Москві значно скоротили обсяги 

інвестицій для УСРР, на противагу показникам, які розроблялися Держпланом 

радянської України. Для вирішення цієї проблеми державний діяч звернувся до 

П. Постишева, перед його поїздкою до столиці СРСР та прохав першого 

секретаря ЦК КП(б)У вирішити питання, які пов’язанні із зменшенням 

інвестицій для УСРР391. Більшовицькі керівники часто при виконанні доручених 

їм завдань використовували свої зв’язки, які ґрунтувались на системі 

неформальних взаємовідносин392. При відстоюванні інтересів УСРР у Москві 

Ю. Коцюбинський міг сподіватися на підтримку С. Орджонікідзе та 

Г. П’ятакова, які займали ключові позиції в центральних державних 

структурах393. Г. П’ятаков в 1930-ті роки працював першим заступником 

наркома важкої промисловості С. Орджонекідзе, який наділив його значними 

повноваженнями394. Ю. Коцюбинський підтримував з ним дружні відносини, 

постійно відвідував його в Москві. Протекція впливових державних 

функціонерів допомагала йому вирішувати поставленні завдання щодо 

виділення інвестицій УСРР. 

                                                           
390 Истер Дж. Советское государственное строительство: система личных связей 

и самоидентификация элиты в Советской России / Дж. Истер. – М.: РОССПЭН, 

2010. – С. 186. 

391 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6481, арк. 163. 

392 Истер Дж. Советское государственное строительство... – С. 49. 

393 ЦДАМЛМ України, ф. 940, оп. 4, спр. 194, арк. 38. 

394 Грегори П. Политическая экономия сталинизма... – С. 206. 
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В офіційних радянських документах і публікаціях постійно 

наголошувалося на монолітності партії та ефективності планової економіки, які 

забезпечували гармонійний розвиток держави. Сама легітимність радянської 

держави частково обґрунтовувалося твердженням про ефективність 

господарського планування. Однак реальність насправді не відповідала таким 

пропагандистським описам, державні проблеми вирішувались через складну 

систему взаємовідносин у середині керівництва партії. Більшовицька система 

характеризувалася бюрократизмом та залежністю від взаємовідносин всередині 

партії. Таким чином, можна стверджувати, що радянська схема управління 

функціонувала на офіційному та неофіційному рівнях. Неформальні системи 

влади тісно перепліталися з офіційними структурами радянської держави. На 

основі системи особистісних взаємовідносин здійснювався обмін інформацією, 

розподілялися ресурси та координувалася діяльність. Ю. Коцюбинський, як 

представник партійної номенклатури УСРР, намагався використовувати свої 

зв’язки для виділення ресурсів радянській Україні.  

На початку 1930-х років головним завданням, яке ставилося перед 

державними органами УССР стало проведення колективізації та вилучення 

ресурсів з українського села на проведення прискореної індустріалізації. 

Успішне проведення хлібозаготівельних кампаній практично стало пріоритетом 

для радянських структур управління всіх рівнів. Для ефективного проведення 

радикальних змін в аграрній сфері використовувався інститут уповноважених 

партійців, які неформально наділялися величезними правами. Варто відзначити 

слабкість регіональної адміністрації, якій постійно не вистачало кадрових і 

матеріальних ресурсів для реалізації більшовицької політики. Зважаючи на 

неефективність влади на місцях та її неспроможність провести хлібозаготівлі в 

необхідному обсязі, в райони України відправлялися представники ЦК КП(б)У, 

які мали контролювати та направляти діяльність місцевих органів влади. 

Інститут уповноважених ЦК КП(б)У під час реалізації більшовицької політики 
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соціально-економічних перетворень наділявся величезними повноваженнями395. 

Значну частину комуністичного партійного апарату відправили на проведення 

хлібозаготівельної кампанії. На проведенні хлібозаготівельної кампанії 

зосереджувалася діяльність органів влади всіх рівнів. Керівництво СРСР 

розгорнуло боротьбу за успішне проведення колективізації та хлібозаготівельних 

кампаній методами, які співвідносилися з тими, що використовувалися під час 

громадянської війни. На уповноважених покладалася відповідальність за 

виконання планових показників у доручених їм районах, під час проведення 

хлібозаготівельних кампаній. Крім того, вони мали контролювати місцевий 

партійний актив, який не завжди відзначався надійністю у виконанні вказівок 

керівництва. Часто управлінці нижчого рівня самі підпадали під репресії за 

саботаж. 

У вересні 1930 р. Ю. Коцюбинського відправили уповноваженим ЦК 

КП(б)У з хлібозаготівель та колективізації у Шполянський, Мокрокалигірський 

та Златопільський райони (тоді ще Черкаської округи). У своєму звіті він 

оцінював становище в цих районах, як незадовільне, відзначаючи, що притік 

селян до колгоспів невеликий. На його думку, проблеми спричинювалися 

непрофесійною діяльністю місцевого компартійного активу та комітетів 

незаможних селян, які недостатньо активно боролися з «куркульськими 

елементами» на селі. Він вважав, що куркульство необхідно придушувати не 

лише економічними методами, а більш широко застосовувати репресивно-

каральні заходи. У своєму звіті висловлював стурбованість ситуацією, що 

виникла у зв'язку з поверненням у села «куркулів» 3 категорії та дітей 

«куркулів» 1 і 2 категорії, які збирали навколо себе незадоволених політикою 

комуністів на селі та проводили роботу проти сільських рад. Було запропоновано 

радикально вирішити це питання. Найбільш проблемна ситуація склалась у 

                                                           
395 Гриневич Л. В. Уповноважені партійці в умовах розгортання надзвичайних 

заходів в аграрній сфері України узимку-навесні 1928 р. / Л. В. Гриневич // 

Проблеми історії України: факти судження, пошуки. – 2010. – Вип. 19. – С. 102. 
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Мокрокалигірському районі, у якому проживала велика кількість «куркулів», що 

зумовлювало посилену увагу до цього району. Однак уповноваженому ЦК 

КП(б)У вдалося активізувати на місцях боротьбу з «куркульським 

елементами»396. 

Виконуючи обов’язки уповноваженого ЦК КП(б)У Ю. Коцюбинський 

багато часу проводив у роз’їздах по селам. Він виділив 26 найбільш великих сіл, 

яким приділяв посилену увагу. У кожному населеному пункті перебував не 

більше доби, якщо виникала необхідність міг повторно приїхати, щоб 

активізувати роботу місцевих партійців та подолати опір населення проведенню 

колективізації. Неодноразово виступав перед зборами селян із закликами 

активніше здавати хліб і вступати в колгоспи, у ввірених йому районах 

перебував протягом кількох тижнів397.  

Також гостро постало питання щодо вивозу зібраного збіжжя. 

Ю. Коцюбинський нарікав на погано налагоджений механізм транспортування 

зерна із заготівельних пунктів, які, за його словами, були переповненні. Вагони 

подавалися із постійним запізненням навіть для вивезення пшениці призначеної 

для експорту. Тому уповноважений ЦК КП(б)У відкрив новий заготівельний 

пункт, щоб розвантажити переповнений Ново-Миргородський елеватор398. Він 

намагався врегулювати цю проблему надсилаючи свої скарги в наркомат 

торгівлі, однак повністю вирішити це питання йому не вдалося через 

непродумане розподілення плану по окремих селах і господарствах. 

Під час перебування у ввірених йому районах брав участь у засіданнях 

райпарткому як уповноважений ЦК КП(б)У. До його повноважень відносився 

розподіл районних працівників для проведення хлібозаготівель. Уповноважений 

ЦК КП(б)У, отримав значні повноваження та практично поставив під свій 

контроль діяльність місцевих органів управління, перебрав на себе керівництво 
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господарським життям і проведенням посівної кампанії у ввірених йому 

районам399.  

Ю. Коцюбинський стверджував, що йому вдалося досягнути певних 

успіхів у проведенні колективізації та хлібозаготівельної кампанії, вважаючи, що 

активізація боротьби проти куркулів дозволить збільшити темпи колективізації у 

ввірених йому районах. Для підтримання дисципліни серед селян було 

організовано декілька показових виключень із колгоспу. Однак він визнавав, що 

йому не вдалося реалізувати завдання щодо виконання плану хлібозаготівель400. 

Проведення примусової колективізації породжувало масове незадоволення 

селянства. 

Ю. Коцюбинський стверджував, що робота могла бути більш ефективною, 

якби його направили у райони раніше та нарікав на перезавантаженість, 

необхідність розпилювати сили на виконання великої кількості завдань, оскільки 

одночасно приділяв увагу хлібозаготівлям, колективізації та проведенню 

посівної кампанії401. 

У 1936 р. відомий радянський партійний діяч та колишній боротьбист 

І. Мусульбас на допитах свідчив, що Ю. Коцюбинський у 1930 р., під час 

розмови з ним, висловлював незадоволення політикою комуністичної партії 

стосовно хлібозаготівельної кампанії в Шполянському районі402.  

На початку 1931 р. Ю. Коцюбинського знову направили на проведення 

хлібозаготівель у райони, які не виконували планові показники. Орієнтовно він 

провів у відрядженні два місяці, долаючи опір українського селянства 

більшовицькій політиці. Спеціальною постановою Політбюро ЦК КП(б)У 
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уповноваженим із хлібозаготівель заборонили покидати ввірені їм райони до 

повного виконанню плану403.  

Наприкінці 1931 року Політбюро ЦК КП(б)У для посилення оперативного 

керівництва хлібозаготівельною кампанією прийняло рішення розбити райони 

України на 6 груп: Харківську, Київську, Вінницьку, Запорізьку, Полтавську та 

Одеську. Ю. Коцюбинського призначили уповноваженим ЦК КП(б)У в 

Запорізьку область. По запорізькій групі районів відповідальними за виконання 

плану також призначалися В. Затонський та Г. Петровський 404. В. Затонський 

відзначав слабкість периферійного більшовицького державного апарату, який не 

був спроможний ефективно реалізовувати хлібозаготівельну політику405. 

Внаслідок цього заступник голови Держплану разом з іншими уповноваженими 

проводив інструктування райпарткомів щодо налагодження їхньої роботи. 

Нестача кадрів для радянського державного апарату зумовлювала 

одночасне зайняття представниками партноменклатури кількох державних 

посад. Працюючи в Держплані УСРР, Ю. Коцюбинському довелося стати 

«експертом» у галузі розвитку сільського господарства, розглядаючи велику 

кількість різноманітних питань, які стосувались реалізації більшовицької 

політики колективізації. На нього покладалося завдання забезпечувати розвиток 

інфраструктури сільського господарства. 5 вересня 1932 р. Політбюро ЦК 

КП(б)У доручило йому вжити заходів щодо забезпечення закінчення 

будівництва 27 нових МТС406. 

У травні 1932 р. Ю. Коцюбинський контролював проведення посівної 

кампанії в Старобільській групі районів. 9 серпня 1932 р. його знову направили у 

                                                           
403 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 204, арк. 50. 

404 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 107. 

405 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5386, арк. 2. 

406 Там само, ф. 1, оп. 6, спр. 236, арк. 51. 
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райони Старобільщини для проведення хлібозаготівельної кампанії407. Таким 

чином, на початку 1930-х років Ю. Коцюбинський здобув значний досвід у 

проведенні хлібозаготівель та подоланні селянського спротиву політиці 

більшовиків. 

На початку 1930-х років на проблемі проведення хлібозаготівельної 

кампанії в УСРР зосередилася увага керівництва СРСР. Другу половину 1932 р. 

проголосили найбільш відповідальним періодом у заготівлі продовольства. 

Керівництво СРСР крім того висловлювало незадоволення темпами 

хлібозаготівельної кампанії в УСРР408. Таким чином, вимагаючи посилення 

тиску на українських селян та застосування більш жорстоких репресивних 

методів заради виконання поставлених завдань. 

У листопаді 1932 року Ю. Коцюбинського знову призначили 

уповноваженим з хлібозаготівель, але вже у Летичівський та Деражнянський 

райони Вінницької області (теперішня Хмельницька область), які відносилися до 

прикордонної смуги409. Хоча вони безпосередньо не межували з іноземними 

державами, але разом з тим займали особливе місце в планах радянського 

керівництва. Уповноважений ЦК КП(б)У був добре ознайомлений з їх 

специфікою, оскільки як працівник Держплану УССР займався господарським 

розвитком прикордонної смуги.  

Варто відзначити, що на початку 1930-х років під час проведення 

колективізації в УСРР прокотилася хвиля селянських повстань. Радянська 

Україна була найбільш бунтівною республікою СРСР. Всередині УСРР одні з 

найбільших селянських виступів відбулися в районах, які межували з радянсько-

                                                           
407 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 237, арк. 4. 

408 Папакін Г. В. Чорна дошка: антиселянські репресії (1932 – 1933) / 

Г. В. Папакін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 81. 

409 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 17, арк. 3. 
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польським кордоном410. Це викликало занепокоєння керівництва СРСР, яке 

остерігалося військової загрози з боку Польщі.  

Ю. Коцюбинський очолював комісію з перевірки будівництва у 

прикордонних районах незадовго до відбуття на хлібозаготівлі. Звітував 

С. Косіору про виконання плану капітального будівництва в прикордонній смузі 

за два тижні до відбуття у Летичівський та Деражнянський райони, як 

уповноважений ЦК КП(б)У та критикував дії та компетенцію районних органів 

влади в Летичеві, які незважаючи на «чіткі вказівки» від Держплану не виконали 

першочергові завдання.  

Тому можна припустити, що в уповноваженого ЦК КП(б)У в 

Летичівському та Деражнянському районах була подвійна місія: контролювати 

господарський розвиток районів, сприяти їх очищенню від «контрреволюційних 

елементів» та керувати вигрібанням хліба з колгоспів. Він регулярно надсилав 

керівництву УСРР інформаційні листи про перебіг хлібозаготівельної 

кампанії411, через персональну відповідальність за виконання планів 

хлібозаготівель. Вилучення продовольства було надзвичайно важливим 

завданням для керівництва радянської України. 

Прибувши на місце, Ю. Коцюбинський одразу розгорнув активну роботу, 

брав участь у засіданнях районного партійного комітету, контролюючи його 

діяльність та передаючи настанови ЦК КП(б)У412. На момент прибуття 

уповноваженого обидва райони виконали план менш ніж на 60%. У листах до 

секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора стверджував, що однією з причин провалу 

хлібозаготівель стала пасивність місцевих органів влади та погана робота 

машино-тракторних станцій. Крім того, нарікав на невірне районне розподілення 

                                                           
410 Васильєв В. Ю. Селянський опір колективізації в Україні (1930-ті рр.) / 

В. Ю. Васильєв // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2005. – 

Вип. 31. – С. 142. 

411 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5384, арк. 143. 

412 Там само, спр. 6038, арк. 168. 
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плану, домігшись, щоб деяким селам скасували знижки413. У Летичівському 

районі зменшення плану скасували для п’ятьох колгоспів та двох сільрад. Варто 

відзначити, що Ю. Коцюбинський контролював не лише виконання планових 

показників із хлібоздавання, а й заготівлю інших, менш важливих 

сільськогосподарських культур414. 

У листопаді 1932 р. у Летичівському та Деражнянському районах темп 

хлібозаготівель був повільний. На його думку, місцеве керівництво сподівалося 

на зменшення плану та не чинило належного тиску на селян, які «саботували» 

хлібозаготівлі. Зазначалося, що до його приїзду резолюції районного партійного 

комітету практично не виконувалися415. Крім того неефективну діяльність 

проводило керівництво МТС, яке не справлялося зі своїми обов’язками щодо 

хлібозаготівельної кампанії416.  

Для активізації хлібозаготівельної кампанії Ю. Коцюбинський активно 

використовував репресивні заходи щодо селян та членів районного державно-

партійного активу. У Летичівському районі двох голів колгоспу і голову 

сільради засудили на кількарічні терміни ув'язнення. Також з колгоспів, які не 

виконували план по хлібозаготівлям вивозилися промтовари. Згодом вилучену 

продукцію розподіляли між селами, які виконали планові показники417, 

вважаючи, що постачання товарів повинно стимулювати селян пришвидшити 

виконання планових показників по хлібозаготівлям. Оскільки «товарні репресії» 

суттєво ускладнювали умови проживання у селі418. 

                                                           
413 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 317. 

414 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5386, арк. 143. 

415 Там само, арк. 149. 

416 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 317. 

417 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6038, арк. 140. 

418 Папакін Г. В. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932 – 1933)... – С. 99. 
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Правління колгоспів звинувачувалося у саботажі та зриві хлібозаготівель. 

Ю. Коцюбинський репресивними методами забезпечував дотримання 

дисципліни серед місцевих партійців, відзначаючи роботу слідчих органів у 

Летичівському районі, які активно допомагали у боротьбі проти українського 

селянства. За його вказівкою встановилася практика викликати голів колгоспів у 

ДПУ – для надання свідчень щодо хлібозаготівель. Також був відданий наказ 

про арешт 8 керівників колективних господарств і понад 20 селян, які 

звинувачувалися в агітаційній роботі проти хлібозаготівель. Проводилися чистки 

серед місцевого партактиву, який, за його словами, був не спроможний 

виконувати завдання керівництва. Особливо критикував діяльність 

уповноважених райпарткому із хлібозаготівель, які незадовільно виконували 

свої обов’язки. Лише після того, як Ю. Коцюбинський провів показові 

виключення з партії їх робота покращилася419. За його участі з посад усунули 

частину місцевого партійного керівництва420. Над посадовцями влаштовувалися 

показові процеси за звинуваченнями у зриві виконання плану, активізувалося 

переслідування представників районного та колгоспного керівництва, які на його 

думку перешкоджали виконанню хлібозаготівельного плану та співчували 

селянам. Уповноважений ЦК КП(б)У пильно стежив за дотриманням дисципліни 

серед партійних працівників та заборонив уповноваженим РПК покидати село 

без попереднього дозволу421. Загроза репресій мала на меті стимулювати 

місцевий партійний актив більш ретельно виконувати директиви радянської 

державної верхівки. 

Ю. Коцюбинський наголошував, що до його приїзду районне керівництво 

не спромоглося розгорнути ефективне вилучення продовольства та поблажливо 

ставилось до індивідуальних господарств. Стверджував, що одноосібники 

                                                           
419 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 321. 

420 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6038, арк. 138. 

421 Там само. 
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відмовлялися добровільно здавати хліб, а вилучити в них продовольство 

можливо лише за допомогою обшуків і репресивних заходів422.  

Ю. Коцюбинський координував діяльність районної прокуратури, міліції, 

ДПУ та місцевих партійних осередків для вирішення проблем хлібозаготівельної 

кампанії. Відзначав, що внаслідок великої кількості кримінальних справ суддя в 

районі не справлявся з роботою. Крім того, уповноважений ЦК КП(б)У у 

листопаді нарікав на неефективність судових переслідувань «саботажників» 

хлібозаготівель, наголошуючи на незадовільній роботі ДПУ прокуратури та 

суду423. Проте керівництво УСРР здійснювало активні заходи щодо покращення 

діяльності державно-адміністративного апарату у прикордонній смузі. З 

приїздом нового судді та прокурора репресії проти українського селянства 

посилилися.  

Колгоспи, які не виконували планові показники заносилися на «чорну 

дошку»424. За вказівками Ю. Коцюбинського практикувалося вручення 

«рогожного знамени» селам, які провалили хлібозаготівельну кампанію425. У 

доручених йому районах проводилися чистки від «антирадянського елементу», 

звинуваченні у саботажі хлібозаготівельної кампанії одразу притягалися до 

судової відповідальності426. Виконання планових показників здійснювалося 

насамперед репресивно-каральними методами. Уповноважений ЦК КП(б)У 

постійно контролював роботу уповноважених РПК, перед якими у випадку 

невиконання планових показників стояла загроза судового переслідування та 

виключення з партії. Застосування репресивних заходів проти звинувачених у 

                                                           
422 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 322. 

423 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5386, арк. 146. 

424 Там само, спр. 5953, арк. 14. 

425 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Хмельницька область... – С. 317. 

426 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5953, арк. 20. 
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саботажі хлібозаготівель висвітлювалось у районних газетах427. Таким чином, 

можна стверджувати, що Ю. Коцюбинський активно застосовував репресії 

колективного та індивідуального спрямування.  

Проти населення також застосовували фінансовий тиск. Селяни, які не 

виконували планові показники обкладалися грошовими та натуральними 

штрафами. Ю. Коцюбинський відзначав, що вони застосовувалися до 

індивідуальних господарств ще до відповідної постанови РНК УСРР. За рахунок 

стягнень у селян відбирали худобу та продукти харчування428, що загрожувало 

їм голодною смертю. Також натуральними штрафами активно обкладалися 

колгоспи, які звинувачувалися у саботажі хлібозаготівель429.  

Колгоспам навіть заборонялося утворювати насіннєві фонди до виконання 

планових показників430. У 60% колгоспів не залишили навіть фуражних і 

страхових фондів – задля виконання плану.  

5 грудня 1932 р. уповноважений ЦК КП(б)У виступив на засіданні РПК 

Летичівського району з промовою стосовно виконання постанови ЦК ВКП(б) 

про завершення хлібозаготівель у першій половині грудня. Під його 

керівництвом прийняли резолюцію, яка проголошувала необхідність посилення 

тиску на колгоспи та одноосібні господарства.  

Щоб зламати опір селян використовувалося виселення за межі району. 

Ю. Коцюбинський відзначав, що загроза вигнання пришвидшила здавання хліба 

населенням. Однак його не влаштовувала повільна оперативність районних 

органів влади у проведенні виселення селян, які звинувачувалися у саботажі 

                                                           
427 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5953, арк. 9. 

428 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 
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хлібозаготівель. Тому він особисто здійснював контроль за організацією 

депортації селян431.  

Наприкінці листопада Ю. Коцюбинський відзначав, що внаслідок 

проведення хлібозаготівельної кампанії лише в 10 колгоспах Летичівського 

району залишаються невеликі страхові та фуражні фонди. Причому навіть 

виконання хлібозаготівельного плану не гарантувало спокою селянам. Так, за 

його ініціативою вилучення хліба продовжувалося, незважаючи на виконання 

запланованих показників. Уповноважений ЦК КП(б)У отримав повноваження 

самовільно переглядати та змінювати завдання із хлібозаготівель для сільрад і 

колгоспів ввірених йому районів.  

Примусове вилучення хліба та продовольства викликало спротив 

українського селянства, яке не бажало підкорюватись злочинній політиці 

більшовицької влади, селяни часто спалювали домівки активістів. Також жителі 

сіл під загрозою голоду та репресій масово рятувалися втечею. Для того, щоб 

врятуватись від голоду одноосібники почали масово записуватися у колгоспи, 

однак більшість заявок відхилялася432.  

Разом із тим варто відзначити, що Деражнянський та Летичівський райони 

порівняно менше постраждали від голоду. Голодомор не досягнув таких 

масштабів, як на решті території України. Проте все одно була велика кількість 

опухлих і померлих з голоду селян. Загальну картину у районах Вінницької 

області зафіксувала доповідна записка обласної оздоровчої комісії про стан 

продовольчих труднощів від 17 травня. Залежно від масштабів голоду райони 

розподілялись на 4 групи. Дережнянський та Летичівський відносили до 

останньої групи, з найменшими продовольчими труднощами. Проте, 

незважаючи на це, смертність досягнула високих показників. За даними 
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Вінницького обкому КП(б)У, станом на 15 травня 1933 р., у селах 

Деражнянського району від голоду загинуло 920 осіб433. 

Прикордонні райони отримували додаткові пільги, які передусім 

стосувалися так званих допереселенців – червоноармійців і колишніх радянських 

партизанів434. У листопаді 1932 р. Деражнянський район отримав зменшення 

плану хлібозаготівель на 700 т.; з них 200 т. перепадало на новоприбулих. Також 

у прикордонній смузі активно велось створення сільськогосподарських 

підприємств, їдалень, ферм. Щоправда наприкінці вересня 1932 р. представник 

ЦК КП(б)У відзначав недофінансування прикордонних районів435.  

Наприкінці листопада 1932 р. Ю. Коцюбинський зазначав, що спротив 

хлібозаготівлям у Деражнянському та Летичівському районах зломлено, репресії 

досягнули мети, незадоволення викликала лише масова робота436. Особливо 

відзначав слабкість партактиву у Летичівському районі, проте у листах до 

керівництва УСРР наголошував, що йому вдалося досягнути успіхів у 

проведенні хлібозаготівель. Темпи виконання планових показників у 

Деражнянському та Летичівському районах випереджали середній показник по 

Вінницькій області437. Перший секретар Вінницького обкому В. Чернявський, у 

листі до С. Косіора, зарахував уповноваженого ЦК КП(б)У до числа «лучших 

товарищей» у проведенні хлібозаготівель438. Через три тижні після приїзду 

Ю. Коцюбинського показник виконання плану зріс до 82,8%. У Летичівському 
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районі до кінця року план виконали на 100%439. 21 грудня 1932 р. 

уповноважений ЦК КП(б)У вітав першого секретаря Вінницького обкому 

В. Чернявського із закінченням хлібозаготівель у Вінницькій області. Загалом 

компартійні органи відзначали його роботу, як успішну. 

5 грудня 1932 р. Політбюро ЦК КП(б)У доручило С. Косіору, 

М. Хатаєвичу, М. Скрипнику та Я. Чубарю розробити спеціальні заходи щодо 

посилення хлібозаготівельної кампанії у Дніпропетровській та Одеській 

областях. Радянське державне керівництво прийняло рішення перенаправити 

уповноважених ЦК КП(б)У з районів, що закінчували виконання плану в більш 

проблемні регіони. 6 грудня Політбюро постановило призначити 

Ю. Коцюбинського в Одеську область для посилення хлібозаготівель440. У якій 

вилучення продовольства радянським державним апаратом набирало обертів. 

На початку грудня 1932 року Ю. Коцюбинського направили 

уповноваженим ЦК КП(б)У із хлібозаготівель у Кривоозерський район Одеської 

області (теперішня Миколаївська область), де ситуація з вилученням 

продовольства була значно гіршою в порівнянні з районами Вінницької області. 

Ю. Коцюбинський нарікав на складність ситуації у дорученому йому районі, де 

план виконали лише на 53%. Тому планував у наступному році просити, щоб 

його закріпили за районом або групою районів ще у червні, вважаючи, що лише 

за таких умов уповноважений з хлібозаготівель зможе відповідати за виконання 

плану. 

23 грудня 1932 р. Ю. Коцюбинський разом з Л. Каґановичем проводив 

настановчу нараду районного керівництва в Кривому Озері. Він нарікав на 

винахідливість українських селян у приховуванні зерна та вимагав, щоб 

заготівельники були такими ж винахідливими в розкритті схованок441. 
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Під керівництвом Ю. Коцюбинського в Кривоозерський район направили 

130 осіб, які здійснювали обшуки та вилучали продовольство у селян. Він 

контролював діяльність міліції та районних органів влади щодо боротьби зі 

спротивом селян хлібозаготівля, зазначаючи, що у районі широко 

використовувалися репресії задля виконання плану, однак вони не були 

організовані належним чином і мали безсистемний характер. До його приїзду 

активно застосували й грошові штрафи, які він вважав неефективними. Вони 

були недоцільні через відсутність у селян засобів та коштів для їх погашення. 

Тому він наполягав на збільшенні кількості натуральних штрафів442.  

До приїзду Ю. Коцюбинського широко застосовувалося примусове 

виселення селян. За постановою РНК УССР лише з одного села Кривоозерського 

району депортували 50 господарств. Однак районне керівництво згодом визнало, 

що виселення антирадянських елементів не приносило результатів443. 1 січня 

1933 р. уповноважений ЦК КП(б)У дав вказівку не виносити рішення щодо 

депортації та зосередитися на конфіскаціях у селян майна та продуктів. На 10 

січня 1933 р. район лише на 59 % виконав хлібозаготівельний план444. Отже, 

йому вдалося за два тижні збільшити виконання планових показників лише на 

6 %. Для виконання планових показників у Кривоозерському районі хліб вивезли 

навіть зі шкіл, технікумів та кооперації, а колгоспи були залишенні без 

насіннєвих фондів. Однак найбільш активно розгорнули кампанію проти 

одноосібних господарств. Таким чином, планувалося подолати опір селян, які не 

бажали інтегруватися в колгоспну систему. 

Ю. Коцюбинський проводив жорстоку репресивну політику проти селян. 

Варто відзначити, що Кривоозерський район під час його перебування занесли 
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на «чорну дошку»445, а з початку хлібозаготівельної кампанії районний суд 

розглянув 415 справ. Крім того, в деяких селах пройшли виїзні сесії обласного 

суду, який виніс 24 смертних вироки. Для подолання спротиву селян проти них 

застосовували фізичний та моральний тиск. Під керівництвом уповноваженого 

ЦК КП(б)У відбувалися збори мешканців села, на яких особам, які відмовлялися 

виконувати планові показники вручалось «рогожное знамя». Такі заходи також 

відвідували «активісти», які чинили тиск на «саботажників». Збори іноді тривали 

практично без перерви впродовж 4-6 днів.  

Ю. Коцюбинський застосував проти селян товарну блокаду, яка була 

характерна для режиму «чорної дошки». Проте для одноосібників, які 

добровільно здавали хліб, відкривали на один день кооператив, де вони мали 

можливість отримати промислові товари.  

У Кривоозерському районі постійно проводилися обшуки селянських 

господарств спеціальними бригадами, які формувалися з активістів. До бригад 

примусово залучали одноосібників, які не виконали планові показники. Їх 

використовували як робочу силу, оскільки в січні копати мерзлу землю в 

пошуках схованок зерна було складно. У звітах відзначалося, що вдалося 

вилучити значну кількість зерна, яке селяни переховували в ямах. У січні 1933 р. 

він стверджував, що перебуватиме в Кривоозерському районі до повного 

виконання планових показників, вважаючи, що йому вдалося зрушити 

виконання хлібозаготівельного плану446.  

Селянський опір колективізації носив насамперед пасивний характер: 

відмова від роботи, приховування продовольства та ін. Проте Ю. Коцюбинський 

у звітах керівництву нарікав, що в Кривоозерському районі мали місце підпали в 

колгоспах, як акти спротиву хлібозаготівельній політиці радянської влади. Він 

особисто контролював розслідування підпалів колгоспного майна. Селяни 

масово покидали район, таким чином знижуючи кількість працездатного 
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населення Примусові хлібозаготівлі прирікали селян на голодну смерть та 

послаблювали їх спротив більшовицький політиці, проведення 

хлібозаготівельної кампанії активізувало притік одноосібників до колгоспів.  

Ю. Коцюбинський, щоб забезпечити виконання річного плану з 18 січня 

залишився у районному центрі, контролюючи роботу з хлібозаготівель за 

допомогою телефону та кур'єрів. З Одеси в Кривозерський район надіслали 

партійних працівників для участі у примусовому вилученні продовольства, 

однак, за його словами, вони не відзначалися надійністю. У січні 1933 р. у 

підпорядкуванні уповноваженого ЦК КП(б)У перебувало приблизно більше 

сотні осіб, проте значна частина присланих працівників дезертирувала. Було 

ініційовано чистки та переслідування ненадійних партійців, які не виконували 

належним чином жорстокі розпорядження керівництва. Представник ЦК КП(б)У 

нарікав, що з партії довелося виключити 32 особи заради підтримання 

дисципліни. Для посилення партійного активу в Кривоозерському районі прохав 

надіслати з Одеси більше відповідальних партійців для роботи в сільрадах. 

Оскільки у січні 1933 р. всі працівники були розподілені по селам для активізації 

хлібозаготівельної кампанії447.  

Таким чином, можна констатувати, що Ю. Коцюбинський застосовував 

широкий спектр репресивних заходів під час хлібозаготівельної кампанії. 

Репресії застосовувалися не лише до окремих осіб, а й проти цілих 

господарських та адміністративних одиниць. Він сумлінно виконував постанови 

партії щодо проведення хлібозаготівельних кампаній, які прирікали селян на 

смерть. 

У листах до керівництва уповноважений ЦК КП(б)У неодноразово 

підкреслював, що невдачі хлібозаготівельної кампанії спричиненні 

неефективною адміністрацією та саботажем заможних селян. Він звинувачував 

керівництво сільрад і колгоспів у небажанні та нездатності подолати опір 

«куркулів».  
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Варто відзначити, що у Кривоозерському районі хлібозаготівельна 

кампанія відзначалася більш жорстокими репресивно-каральними методами, 

якщо порівнювати з районами прикордонної смуги, в яких попередньо працював 

Ю. Коцюбинський, як уповноважений ЦК КП(б)У. Таким чином, можна 

констатувати регіональні особливості проведення хлібозаготівельної кампанії. 

Державний діяч відводив значну роль репресивно-каральним акціям під 

час вилучення запасів продовольства в українських селян. Практично він, як 

представник ЦК КП(б)У, контролював компартійні та державні органи влади в 

підзвітних йому районах. Враховуючи слабкість кадрів на місцях, саме 

уповноважені виступали провідниками злочинної політики комуністичної партії 

в здійсненні терору щодо українського села. Вони фактично підмінили собою 

органи радянської влади на місцях, а в їх розпорядженні перебував цілий арсенал 

репресивних заходів, який вони активно використовували. Завдяки залученню 

уповноважених ЦК КП(б)У більшовикам вдалося посилити інфраструктуру 

управління, оскільки саме вони забезпечували ефективну систему керівництва та 

координацію владних інститутів на районному рівні. Таким чином, внаслідок 

слабкості державно-бюрократичного апарату радянське керівництво направляло 

на проведення хлібозаготівель уповноважених, заради контролю над місцевими 

управлінськими структурами. 

Наприкінці січня 1933 р. радянське керівництво вимушено було 

сконцентруватися на підготовці до весняної посівної кампанії, оскільки колгоспи 

потерпали від нестачі насіннєвих фондів, які вивезли під час хлібозаготівель. 31 

січня 1933 р. Політбюро КП(б)У надіслало райкомам та обкомам постанову із 

вимогою зосередити всі зусилля на збиранні насіннєвих фондів. Для того, щоб 

провести посівну кампанію використовували вже перевірені методи 

хлібозаготівель448.  

Варто відзначити, що під час посівної кампанії 1933 р. прикордонним 

районам приділялася значна увага радянського державного керівництва. Вже на 
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початку весни 1933 року Ю. Коцюбинського знову відправили у райони 

прикордонної смуги: Шепетівський, Ізяславський, Славутський та інші. На нього 

покладалося завдання контролювати посівну кампанію, підтримувати трудову 

дисципліну серед колгоспників, організувати знесилене від голоду селянство та 

налагодити організацію праці. Уповноваженому ЦК КП(б)У доручили 

організовувати насіннєві фонди, вилучаючи наявні залишки зерна у колгоспів та 

одноосібників. За наказом П. Постишева він був забов'язаний залишатися у 

районах до закінчення посівної кампанії. Таким чином, робота в Держплані 

відсувалася на другий план. Уповноважений ЦК КП(б)У звітував С. Косіору про 

вдалий перебіг посівної кампанії449 – коли селянство вже не могло чинити опору 

і потрапило в залежність від колгоспної системи. Він відзначав, що у ввірених 

йому районах створені всі умови для реалізації поставлених завдань, колгоспи в 

загальному належно забезпеченні насіннєвим фондом, добривами, тягловою 

худобою та паливними матеріалами для МТС. Проте відзначалося, що з районів 

прикордонної смуги найгірша ситуація в Деражнянському та 

Староконстянтинівському450.  

Внаслідок голоду велика кількість людей бажала працювати в колгоспі під 

час весняної посівної кампанії, щоб отримувати продовольчу допомогу, яка 

передбачалася для працюючих. Ю. Коцюбинський відзначав зацікавленість 

селян у роботі в колгоспах, оскільки вони сподівалися на покращення становища 

за рахунок нового врожаю. Для колгоспників під час польових робіт 

організували громадське харчування. Особлива увага приділялася саме належній 

організації їдалень для селян, які працювали в полі. Громадське харчування 

організували у всіх колгоспах. Проте в деяких районах зіштовхнулися з 

труднощами. Наприклад в половині колгоспів Проскурівського району 

громадське харчування не було забезпечене належним чином451. Таким чином, 
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більшовики надавали мізерну допомогу працездатним селянам заради 

проведення посівної кампанії. 

Організація громадського харчування повинна була слугувати підтримці 

працездатності селян під час проведення весняної посівної кампанії. 

Колгоспники, які могли працювати за трудодні отримували можливість вижити, 

однак доступ до громадського харчування отримали не всі селяни. Значну 

частину населення, яка бажала працювати в колгоспах записали до резерву, який 

зрідка використовували для виконання різних робіт. Селянам, які не брали 

участь в посівній кампанії практично не надавалася допомога продовольством452. 

Розподіл продуктів в організованому громадському харчуванні здійснювався в 

залежності від виконання норми453. Отримання селянами продовольства за 

трудодні сприяло підняттю трудової дисципліні та підвищувало якість роботи. 

Державним пріоритетом було не забезпечення виживання селян, а проведення 

посівної кампанії. Уповноважений ЦК КП(б)У відзначав важливість наявності у 

колгоспах матеріалів для протрави насіння, щоб голодуючі селяни не з’їли 

його454. Таким чином, проблему відсутності достатніх обсягів насіннєвих фондів 

вирішували насамперед за рахунок українського селянства. 

Діяльність по контролю над сільськогосподарськими роботами 

Ю. Коцюбинський координував із обкомом КП(б)У та регулярно звітував 

партійній верхівці УСРР про перебіг весняної посівної кампанії. Керівництво 

Славутського, Шепетівського та Ізяславського районів в цілому виконали 

покладені на них завдання у проведенні весняної посівної кампанії. Проте 

відзначалася неефективна діяльність МТС, які не приділяли належної уваги 

проведенню сількогоподарських робіт та підвищенню врожайності. 

Уповноважений ЦК КП(б)У скаржився на недостатню увагу районного 
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керівництва до одноосібних господарств та нераціональне розподілення плану на 

одноосібників та їх прагнення приховати наявний насіннєвий фонд455.  

Наприкінці квітня 1933 р., після проведення посівної кампанії у районах 

прикордонної смуги, Ю. Коцюбинського звільнили з роботи в Держплані. 

Натомість призначили першим заступником народного комісара землеробства 

УСРР456. До сфери обов’язків відносилися різноманітні питання 

сільськогосподарського розвитку радянської України. Заступник керівника 

наркомзему займався розбудовою на території радянської України мережі МТС. 

У червні 1933 р. йому доручили провести розподілення сільськогосподарської 

техніки між новоутвореними МТС457. Літом 1933 р. входив до складу комісії по 

збору врожаю, яку утворили постановою Політбюро ЦК КП(б)У. У червні 

доручили організувати розподілення паливних матеріалів серед колгоспів458. У 

наркомземі державний діяч пропрацював до вересня 1933 р. Протягом весни-літа 

1933 р. часто звітував перед Політбюро ЦК КП(б)У щодо реалізації 

більшовицької політики на селі.  

У червні 1933 р. Ю. Коцюбинський виступав перед президією ВУЦВК 

УСРР з доповіддю, яка стосувалася досягнень і труднощів більшовицької 

політики проведення соціально-економічних перетворень на селі. У своєму 

виступі він підкреслював необхідність охорони врожаю від розкрадання, для 

чого в села направлялися спеціальні бригади та проводилася роз’яснювальна 

робота. Відзначалася ефективність запровадженого закону «Про охорону майна 

державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення соціалістичної 
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власності» та підкреслював його важливість для виконання планових 

показників459.  

Ю. Коцюбинський брав участь в пленумі ЦК КП(б)У, який відбувся у 

червні 1933 р. На ньому виступив з промовою стосовно проведення 

хлібозаготівельних та посівних кампаній у 1933 р., наголошував на необхідності 

забезпечення колгоспів ресурсами, оскільки в сільському господарстві не 

вистачало техніки та тяглової сили. Також наполягав на необхідності 

підвищення ефективності діяльності районного державного апарату. Проте на 

його думку, однією з основних перепон, які стояли перед більшовиками в галузі 

сільського господарства була «куркульська агітація», на яку він вважав 

необхідно звернути увагу та посилити натиск на «антирадянські елементи» в 

селі460.  

У вересні 1933 р. Політбюро КП(б)У направило Ю. Коцюбинського у 

райони Вінницької області на 10 днів, щоб допомогти обласному керівництву у 

проведенні осінньої посівної кампанії461. Можна припустити, що повторне 

направлення у райони прикордонної смуги зумовлювалося його попереднім 

досвідом. 

Під час виконання обов'язків уповноваженого з хлібозаготівель 

Ю. Коцюбинський виявив себе, як слухняний виконавець злочинних завдань 

комуністичної партії, який не брав до уваги людські жертви. Виступаючи на 

листопадовому пленумі ЦК КП(б)У та підводячи підсумки 1933 р. в сільському 

господарстві та зазначав, що господарство України пройшло шлях від «чорних 

дошок» до зміцнення колгоспів та перемог. І все це – завдяки вказівкам 

товариша Й. Сталіна462. Представник партноменклатури вбачав у застосуванні 

репресій режиму «чорної дошки» важливий елемент для проведення соціально-

                                                           
459 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 9, спр. 2, арк. 71. 
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економічних реформ і перетворень в УСРР. Наприкінці 1933 р. відзначав, що 

найважливішим підсумком року стали «величезні досягнення» сільського 

господарства463. Виступаючи на 6 з’їзді ВУЦВК стверджував, що прорив в 1931-

32 рр. сприяв зміцненню колгоспів та відзначав керівну роль ВКП(б) у 

проведенні більшовицької політики в сільському господарстві протягом 1932-33 

рр.464. Взагалі у виступах державного діяча, періоду 1930-х років, простежується 

намагання продемонструвати свою відданість партії та особисто Й. Сталіну.  

Після участі Ю. Коцюбинського в хлібозаготівельних кампаніях 

відбувається його поступове підвищення по ієрархічній драбині державного та 

партійного апарату УСРР. Він почав брати більш активну участь у засіданнях 

Політбюро, в січні 1934 р. на ХІІ з’їзді КП(б)У обраний членом Центрального 

комітету комуністичної партії радянської України. 23 січня 1934 р. увійшов 

до складу Оргбюро, згідно рішення пленуму ЦК КП(б)У465, а у травні 1934 р. 

він став членом комітету оборони при РНК УСРР466. Таким чином, протягом 

1933 – 1934 рр. державно-партійна кар’єра представника радянської 

компартійної номенклатури досягла свого зеніту. 

Протягом 1930-х рр. Ю. Коцюбинський займав чільне місце в середовищі 

партноменклатури УСРР, однак у жовтні 1934 р. в Україні розпочалася боротьба 

над так званими «прихованими троцькістами»467. Спрямована на засудження 

партійців, які протягом боротьби всередині партії відкрито підтримували 

Л. Троцького.  
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У політичній боротьбі за лідерство у партії в 1920-х роках 

Ю. Коцюбинський став на бік прихильників Л. Троцького. Його приналежність 

до троцькістів не могла не привернути увагу спецслужб. Він підтримував зв'язок 

з партійною опозицією навіть під час перебування на дипломатичній роботі у 

Польщі468. Постать активного прихильника ідей Л. Троцького перебувала під 

наглядом спецслужб ще до початку масових репресій у 1930-х рр. Н. Суровцова 

у своїх мемуарах згадувала, що в 1925 р. її викликали співробітники ДПУ, які 

пропонували стежити за державним діячем та іншими представниками 

партноменклатури469. 

Ф. Коцюбинський вважав, що до арешту колишнього дипломата та 

керівника Держплану УСРР призвів донос Хоми Коцюбинського, брата 

українського письменника. У своїх твердженнях він посилався на свідчення 

Р. Рожковського та Є. Шабліовського470. Варто відзначити, що в синів відомого 

українського письменника склалися непрості відносини з його братом. 

Ю. Коцюбинський, за спогадами сучасників, відкрито звинувачував 

Х. Коцюбинського у користолюбстві та нечесності471. У 1933 р. за його поданням 

брата українського письменника звільнили з посади керівника музею у Вінниці. 

У 1934 р. Роман Коцюбинський опублікував статтю у якій звинувачував свого 

дядька в українському націоналізмі. Однак в будь-якому випадку донос не 

можна вважати головною причиною засудження представника державної еліти. 

У зв’язку з троцькістським минулим і значним партійним становищем 

Ю. Коцюбинському відводилася роль одного з керівників троцькістської 

організації. Протягом 1934-35 років його поступово звільнили з посад, вивели зі 

складу ЦК і виключили з партії. Д. Дорошко у монографії відзначив, що саме 
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засудження державного діяча у 1935 р. знаменувало собою початок репресій 

проти партійно-державної верхівки радянської України472.  

Обвинувачення щодо Ю. Коцюбинського сфальсифікували в контексті 

боротьби проти колишніх троцькістів в УСРР, яких звинувачували в 

дворушництві, та шкідництві. Спочатку його в листопаді 1934 р. звільнили з 

посади голови Держплану УСРР і вивели зі складу ЦК КП(б)У, за прикриття 

дворушництва контрреволюціонера і троцькіста Д. Наумова. Спочатку його 

відправили в розпорядження ЦК ВКП(б)473. Саме радянські центральні органи 

мали вирішити його долю. Колишній голова Держплану УСРР сподівався 

уникнути засудження, використавши зв’язки в середовищі радянського 

керівництва, вважаючи, що на нього звели наклеп, а мотиви звільнення з роботи 

не обґрунтовані474. Особливо колишній голова Держплану сподівався на 

підтримку Серго Орджонікідзе – впливового більшовицького функціонера, члена 

Політбюро ВКП(б) та керівника одного з найбільших наркоматів475. Однак надії 

не виправдалися, йому не вдалося переконати керівну верхівку партії у своїй 

лояльності та забезпечити собі достатню підтримку з боку впливових 

покровителів. Репресії проти партійної номенклатури призвели до часткового 

руйнування системи неформальних взаємовідносин всередині партії. 

У лютому 1935 р. Ю. Коцюбинського заарештували, а вже 20 березня 

1935 р. виключили з партії, як дворушника476. Під час допитів намагався 

співпрацювати зі слідством, навіть звертався до В. Балицького із запевненнями 

про визнання троцькістської діяльності протягом 1920-х років і нарікав, що йому 

не надають можливості співпрацювати зі слідством. Колишній радник 

                                                           
472 Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка радянської України (1917 – 

1937 рр.) / М. С. Дорошко. – К.: Ніка, 2012. – С. 336. 

473 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 455, арк. 11. 

474 ЦДАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 878, арк. 267. 

475 Там само, ф. 940, оп. 4, спр. 194, арк. 38. 

476 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38485, т. 1, арк. 297. 
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повпредства надавав свідчення щодо зв’язків з прихильниками Л. Троцького, під 

час перебування на дипломатичній роботі у Варшаві. Проте слідчі насамперед 

вимагали зізнання у антирадянській діяльності протягом 1931 – 1934 років, але 

ці звинувачення він відкидав. Попереднє приховування своєї приналежності до 

партійної опозиції державний діяч кваліфікував, як малодушність477. 

Проводились очні ставки колишнього керівника Держплану УСРР з 

працівниками державного апарату УСРР І. Фалькевичем, Д. Наумовим-Лекахом 

та Я. Туном, на яких його викривали, як активного троцькіста. Слідство доклало 

чимало зусиль, щоб сфабрикувати звинувачення проти відомого представника 

партноменклатури УСРР. Працівник Держплану Д. Наумов-Леках, який на 

очних ставках в 1935 р. викривав троцькістську діяльність свого керівника, у 

1937 р. відмовився від свідчень478. Співробітники НКВС сфальсифікували справу 

проти представника партноменклатури. Радянська карально-репресивна система 

розпочала знищення «старої гвардії» більшовиків. 

Ю. Коцюбинському пред’явили звинувачення у контрреволюційній 

діяльності, створенню троцькістських осередків, сприянні концентруванню 

«шкідників» у Держплані, приховуванні від партії дворушницьких поглядів, 

розробці програмних положень та організаційних принципів противників 

радянської влади479. У травні 1935 р. представника партноменклатури засудили 

особливою нарадою при НКВС СРСР, як керівника «Контреволюційної 

троцькістської організації». Згідно з вироком колишній голова Держплану 

отримав 5 років заслання в селищі Каргасок Західно-Сибірського краю. 27 

травня 1936 р. покарання стає суворішим, постановою особливої наради його 

направляють у виправно-трудовий табір480.  

                                                           
477 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38485, т. 5, арк. 148. 

478 Там само, т. 1, арк. 277. 

479 Там само, спр. 43185, арк. 78. 

480 Шаповал Ю. І. Україна 20-х – 50-х років: сторінки ненаписаної історії... – С. 193. 
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Спеціальні органи продовжували накопичувати матеріал про 

«контрреволюційну діяльність» Ю. Коцюбинського навіть після засудження. 

Наприкінці 1935 р. його прізвище з’являється в свідченнях О. Левицької – 

дружини радянського дипломата М. Левицького. Згідно з її твердженнями 

повноважний представник УСРР в Австрії сприяв переправленню українських 

націоналістів на територію радянської України481. Крім того, 5 серпня 1936 р. на 

спільному засіданні Політбюро та ЦК КП(б)У представника партноменклатури 

звинуватили у співпраці з українськими націоналістами з метою вбивства 

Й. Сталіна, С. Косіора та П. Постишева482. 

У 1936 р. надано новий поштовх репресіям проти партійних функціонерів, 

які в минулому були помічені у «троцькістських поглядах». В січні 1936 р. 

НКВС СРСР викрив «Паралельний антирадянський центр» під керівництвом 

Г. П’ятакова, який нібито був утворений на випадок провалу «Антирадянського 

об’єднаного троцькістсько-зінов’євського центру». Розвиваючи справу боротьби 

з колишніми троцькістами репресивно-каральні органи не могли оминути 

Україну. На території УСРР знайшли філію «паралельного центру», утворену 

нібито з ініціативи Г. П’ятакова. Слідство розпочало пошук осіб, які 

«очолювали» потужну троцькістську організацію. На це місце ідеально підходив 

Юрія Коцюбинський: відомий партійний діяч, активний троцькіст у минулому і 

засуджений за контрреволюційну діяльність в 1935 р. Варто ще згадати про його 

дружні стосунки з Г. П’ятаковим, якого ненавидів Й. Сталін483.  

5 жовтня 1936 р. Ю. Коцюбинського заарештували і доставили з місця 

заслання в Київ, у зв’язку з новими отриманими свідченнями від М. Голубенка 

                                                           
481 ДА СБУ, ф. 6, оп. 1, спр. 67825, т. 3, арк. 165. 

482 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 409, арк. 59. 
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та В. Логінова484. Вже 7 жовтня партійному діячу висувалися звинувачення у 

керівництві «контрреволюційною терористичною організацією»485. 

Справа Ю. Коцюбинського загалом відзначалася великою кількістю 

суперечностей. Г. П’ятаков на перших допитах заперечував свідчення 

В. Логінова та М. Голубенка486. Однак з часом підтвердив всі звинувачення, які 

йому висувалися, які без сумніву можна назвати вигадками працівників НКВС. 

Варто відзначити, що свідчення М. Голубенка та В. Логінова часто суперечили 

один одному та неодноразово змінювалися. Наприклад 29 липня 1936 р. на 

допиті М. Голубенко стверджував, що в 1932 р. на території України 

антирадянськими елементами був створений «троцькістський центр», який 

підпорядковувався винятково заступнику керівника Держплану УСРР487. Проте, 

вже на допиті 22 серпня 1936 р. він змінив свідчення та визнав, що входив до 

«троцькістського центру», який нібито створений в 1932 р. за ініціативою 

Г. П’ятакова. На чолі антирадянської організації знаходився «тріумвірат» у 

складі: Ю. Коцюбинського, М. Голубенка, В. Логінова488. Звинувачення 

підтверджувалися допитами, які відбувалися в Москві. У грудні 1936 р. відомий 

представник партноменклатури К. Радек дав свідчення щодо причетності 

партійного діяча до диверсійної діяльності «антирадянських елементів», яка 

нібито відбувалась під загальним керівництвом Г. П’ятакова489. 

На допитах у жовтні 1936 р. Ю. Коцюбинський повністю визнав свою 

провину у створенні троцькістського центру в Україні, який нібито здійснював 

контрреволюційну та шкідницьку діяльність у промисловості, сільському 

господарстві, сфері культури і ставив собі за мету вбивство В. Балицького, 
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П. Постишева та С. Косіора. Це зізнання різко суперечило свідченням протягом 

слідства в січні 1935 р. До 1936 р. він категорично заперечував звинувачення у 

шкідницький діяльності у 1930-х роках, визнаючи лише приналежність до 

троцькістської опозиції протягом 1920-х р. Вірогідно, що у 1936 р. для здобуття 

зізнання слідчі застосували щодо колишнього керівника Держплану УСРР 

фізичні тортури490. 25 липня 1937 р. відомий науковець В. Юринець 

стверджував, що мав пряме завдання від слідчого Б. Козельського давати 

неправдиві свідчення проти колишнього керівника Держплану491. 

Переслідування троцькістів в Україні мало свої особливості. Специфіка 

українських реалій зумовила обвинувачення «троцькістського центру» в 

активній співпраці з різними контрреволюційними організаціями, насамперед з 

«українськими націоналістами» та прихильниками «правого ухилу». Згідно із 

версією слідства Юрій Коцюбинський протягом 1932-34 рр. проводив активну 

підготовку бойових груп в містах України, які мали на меті вбивство провідних 

діячів КП(б)У. При чому терористичні акти планувалося здійснювати за активної 

участі українських націоналістів492. Слідчі звинувачували колишнього керівника 

Держплану УСРР в співпраці з українськими націоналістами та підтверджували 

це свідченнями М. Логінова493. Представник партноменклатури на допитах 

зізнався, що налагодив зв'язок з групою націоналістів-боротьбистів, які мали в 

своєму розпорядженні добре підготовлені терористичні групи. При чому 

зазначалося, що український підпільний націоналістичний центр підтримує 

зв’язки з О. Шумським та М. Полозом, які перебуваючи в РРФСР продовжували 

керувати контрреволюційним рухом. Ю. Коцюбинський також зізнався, що 

підтримував зв'язок з представниками «правого ухилу» на території України, 
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яких очолював С. Минаєв – заступник голови Держплану УСРР494. Отже, згідно 

із обвинуваченням навколо «троцькістського центру» об’єднувалися всі 

антипартійні угрупування для боротьби з керівництвом СРСР. Радянська 

карально-репресивна система прагнула знищити будь-яку потенційну опозицію 

режиму Й. Сталіна. 

Протягом слідства колишній керівник Держплану слухняно давав 

свідчення, які були потрібні репресивно-каральним органам. У січні 1937 р. на 

допиті проінформував слідство про троцькістську діяльність ректора Київського 

державного університету Р. Левика, який звинуватив колишнього керівника 

Держплану у наклепі495. Ю. Коцюбинський також надав свідчення, які викривали 

«контрреволюційні дії» його близького друга В. Примакова496. Протоколи 

допитів були використанні для обґрунтування арешту та засудження відомого 

радянського партійного діяча та економіста Є. Преображенського. Свідчення 

колишнього керівника Держплану УСРР також згадувалися у звинуваченнях 

проти таких відомих представників партійної номенклатури радянської України, 

як А. Хвиля, П. Любченко, О. Триліський, П. Порайко та ін. 15 серпня 1937 р. 

нарком внутрішніх справ УСРР І. Леплевський просив санкціонувати арешт 

А. Хвилі, обґрунтовуючи це протоколами допитів Ю. Коцюбинського497, який у 

1936 р. слухняно виконував всі вказівки слідчих і активно давав неправдиві 

свідчення проти своїх колишніх соратників та друзів, на відміну від слідства 

1935 р. Так було підготовлене підґрунтя для подальших репресій. 

Процес над Ю. Коцюбинським проходив 8 березня 1937 р. на закритому 

судовому засіданні військової колегії Верховного Суду СРСР, під головуванням 

В. Ульріха. Судове засідання тривало лише 15 хвилин, підсудний визнав себе 
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винним у звинуваченнях, які йому інкримінувалися. Представника 

партноменклатури засудили до вищої міри покарання, без права оскарження з 

конфіскацією всього приватного майна498. Хоча судовий процес проходив 8 

березня, проте з тодішніми нормами списки заарештованих високопосадовців 

затверджувалися Й. Сталіним або членами Політбюро. Згідно зі «сталінськими 

списками» фактичний вирок представнику партноменклатури винесли ще до 

судового засідання. Таким чином було знищено значну більшість партійно-

радянської номенклатури УСРР. 

Із засудженням Юрія Коцюбинського репресії зачепили практично всю 

його родину. Молодшого брата Романа спочатку звільнили від обов’язків 

директора музею М. М. Коцюбинського. Незважаючи на те, що він у 1934 р 

засудив контрреволюційну діяльність засудженого радянського діяча499. 

Спочатку НКВС залишило його в спокої, але вже 12 грудня 1936 р. молодшого 

сина українського письменника заарештували. 27 вересня 1937 р. 

Р. Коцюбинського розстріляли за звинуваченням у керівництві підпільною 

троцькістською організацією500. Також заарештували його дружину – 

О. Писаржевську, якій проте вдалося вийти на свободу в лютому 1938 р. 

О. П. Бош-Коцюбинську – дружину Ю. Коцюбинського засудили на 5 років 

виправно-трудового табору, а згодом додали ще 5. Всього вона провела на 

Колимі 8 років501. У радянській репресивно-каральній системі широко 
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використовувався принцип колективної відповідальності щодо родичів «ворогів 

народу». 

Слідча справа Юрія Коцюбинського значно вплинула на вище партійне 

середовище радянської України. 10 березня 1937 р. засудили Ф. Корічонера, 

одного із засновників комуністичної партії Австрії, який на момент арешту 

працював в Україні. Його звинувачували у співпраці з повноважним 

представником УСРР у Відні щодо сприяння діяльності українських 

націоналістів та фракційній роботі в середовищі комуністичної партії Австрії502. 

В. Балицький виступаючи на пленумі ЦК КП(б)У відзначав, що однією з 

помилок слідчих органів було запізніле викриття троцькістського центру. 

Оскільки повне викриття троцькістської діяльності представника 

партноменклатури та його спільників спецслужби повинні були здійснити ще в 

1935р.503. У 1937 р. звинувачувалися у троцькістській діяльності вже самі 

працівники НКВД і партійні діячі, які займались фальсифікацією справи 

колишнього керівника Держплану. Влітку 1937 р. В. Балицького звинуватили у 

тому, що навмисне призвів до того, що арешт представника партноменклатури 

не дав ніяких серйозних наслідків щодо розгрому троцькістського та 

націоналістичного підпілля504. Сфальсифіковані свідчення Ю. Коцюбинського, 

М. Голубенка та В. Логінова про блок троцькістської організації з 

націоналістами слідчі органи використали для переслідувань колишніх 

боротьбистів у серпні 1937 р. 

Трагічне завершення долі Ю. Коцюбинського у тоталітарну добу 

замовчувалося. Його дружині О. П. Бош-Коцюбинській, яка в 1950-х роках 

намагалася з'ясувати долю чоловіка, видали сфальсифіковану довідку про 

смерть, згідно з якою він помер 11 травня 1938 року, коли нібито відбував 

                                                           
502 ДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 67825, т. 3, арк. 286. 

503 Золотарьов В. С. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / 

В. С. Золотарьов, В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. – К.: Абрис, 1997. – С. 173. 

504 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38485, т. 5, арк. 74. 
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покарання у засланні. Таким чином, навіть найближчі родичі не знали про 

справжній фінал життя представника партійної номенклатури. 23 квітня 1957 р. 

Ю. Коцюбинського реабілітували і з нього зняли всі обвинувачення505. Для 

зняття сфабрикованих звинувачень великих зусиль доклала його сестра та 

дружина. 

У 1930-х роках радянська репресивна система розпочала знищення всіх 

потенційних суперників тоталітарному режиму Й. Сталіна. Особа 

Ю. Коцюбинського привернула увагу спецслужб ще до початку масових 

репресій серед партійної верхівки. Участь у внутрішньопартійній боротьбі в 

1920-х роках на боці троцькістської опозиції певною мірою «заплямувала» 

партійну біографію представника партноменклатури. Під час слідства 1936 р. з 

нього вибили неправдиві свідчення про осіб, які обіймали керівні посади в 

партійній структурі УСРР. Таким чином, обвинувачення проти колишнього 

голови Держплану стало результатом фальсифікацій з боку органів НКВС і 

вищих партійних функціонерів. Репресивно-каральна система у розпал боротьби 

з «троцькістами» поставила на чолі вигаданого «антирадянського центру» 

партійного діяча з відомим прізвищем. Засудження представника радянської 

еліти ознаменувало собою посилення репресій проти партійного апарату УСРР. 

Намагання захистити інтереси УСРР з боку представників її партноменклатури 

суперечило прагненням Й. Сталіна створити централізовану державу. 

Таким чином, постать Ю. Коцюбинського посідає помітне місце в історії 

функціонування радянського тоталітарного режиму в Україні. Під час реалізації 

політики радикальних соціально-економічних перетворень представнику 

партноменклатури вдалося виявити себе ефективним і жорстким виконавцем, 

який підтримував політику встановлення державного контролю над 

виробництвом та розподілом ресурсів. Він був прихильником застосування 

командно-адміністративних методів управління, брав активну участь у 

проведенні злочинної політики хлібозаготівель і Голодомору в Україні. Участь 

                                                           
505 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38485, т. 5, арк. 174. 
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Ю. Коцюбинського в реалізації політики радикальних соціально-економічних 

перетворень сприяла його кар’єрному просуванню в державно-партійній ієрархії. 

Протягом 1930-х рр. представник партноменклатури значну увагу зосереджував 

на хлібозаготівельних кампаніях та вирішенні завдань керівництва радянської 

України. Він не був безпосереднім розробником злочинної політики проти 

українського селянства, проте брав активну участь в її реалізації.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проблема включення в контекст історії індивідуальної біографії, як 

особливого виміру соціально-політичних процесів залишається актуальним 

завданням історичної науки. Теоретико-методологічний рівень сучасних 

історичних досліджень характеризується значною увагою до персоніфікованої 

історії. Дослідження постаті Ю. Коцюбинського це спроба розглянути 

функціонування державного та партійного апарату УСРР крізь призму його 

діяльності. Впродовж своєї кар’єри він пропрацював у різноманітних сферах 

управління радянської держави та належав до керівної верхівки УСРР. У 

діяльності представника партноменклатури відобразилися особливості та 

протиріччя механізмів функціонування партійного апарату УСРР.  

Дослідження державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського в 

радянський період було пов’язане з конкретним політичним замовленням. 

Характерною рисою радянської історіографії є заангажованість та 

тенденційність, що зумовило необ’єктивний аналіз його участі в встановленні та 

функціонуванні більшовицької влади. Проте за змістом праці загалом 

вирізнялися значним фактологічним та біографічним матеріалом. У сучасній 

історіографії постать державно-партійного діяча вивчалася фрагментарно, в 

контексті досліджень встановлення та функціонування радянської влади в 

Україні. Внаслідок чого багато аспектів державно-політичної діяльності 

представника партноменклатури залишилися поза увагою дослідників. 

Натомість джерельна база дослідження є досить різноманітною за тематикою, 

змістом і представлена різноплановими документами та матеріалами. Архівні 

документи у поєднанні з іншими групами джерел дозволяють скласти повну та 

цілісну картину державно-політичної діяльності представника більшовицької 

партійної еліти. 

Становлення особистості та переконань Ю. Коцюбинського відбувалося на 

тлі суспільно-політичних процесів початку ХХ ст. в Україні. Формування його 
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світогляду проходило під впливом ліворадикальних ідей. Під час подій 1917 – 

1920 рр. завершилося формування ідейно-політичних поглядів Ю. Коцюбинського. 

Встановлено, що важливу роль у становленні у його становленні, як партійного 

діяча відіграв Г. П’ятаков. Їх зближення відбулося завдяки спільним політичним 

цінностям і підходам до розгортання більшовицької революції. Лейтмотивом 

який визначав державно-політичну діяльність представника партійної еліти 

протягом 1917 – 1920 рр. була ідея розгортання світової революції. Він 

відстоював переконання про необхідність встановлення більшовицької 

диктатури. Перемогу радянської влади в Україні пов’язував насамперед зі 

стихійними виступами селянства, переоцінюючи прихильність населення до 

більшовиків. Він виступав з позицій «лівих комуністів», які віддавали перевагу 

революційно-повстанській тактиці, брав активну участь у подіях громадянської 

війни, що справило значний вплив на його подальшу кар’єру та дозволило 

налагодити широкі зв’язки всередині партії. Ю. Коцюбинський вважав, що 

національний фактор заважав розгортанню соціалістичної революції. Впродовж 

1918 – 1919 рр. займався організацією та керівництвом повстанським рухом, 

брав активну участь у процесі встановлення більшовицької влади в Україні. 

Формування та діяльність державно-партійного діяча нерозривно пов’язано з 

соціально-політичними процесами всередині більшовицької партії. Впродовж 

1918 – 1920 рр. представник партноменклатури здобув значний досвід 

проведення агітаційно-пропагандистської роботи та використання насильства, як 

засобів вирішення соціально-політичних проблем, брав активну участь у 

знищенні українського національного руху. Він зробив значний внесок у 

становлення та функціонування радянської влади на території Полтавської та 

Чернігівської губерній. Протягом 1920-х рр. брав участь у внутрішньопартійних 

протистояннях і конфліктах, відкрито виступав на партійних зборах з 

підтримкою позицій та поглядів Л. Троцького. Через троцькістську діяльність 

Ю. Коцюбинського певний час призначали на другорядні посади. Також за ним 

встановили нагляд, оскільки керівництво партії сумнівалося в лояльності 
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партійного діяча. Проте він продовжував брати участь у внутрішньопартійній 

боротьбі та підтримувати зв’язки з троцькістськими осередками.  

Впродовж 1920-х років Ю. Коцюбинський переважно працював на 

дипломатичних посадах за кордоном, що частково зумовлювалося прагненням 

радянського керівництва відсторонити партійного діяча від участі у 

внутрішньопартійній боротьбі. Його діяльність на чолі повноважного 

представництва радянської України в Москві сприяла подоланню міжнародної 

ізоляції УСРР. Встановлено, що робота Ю. Коцюбинського на дипломатичних 

посадах спрямовувалася проти української еміграції та поширенні ідей 

зміновіхівства. Радянський дипломат намагався пропагувати серед українських 

національно-державницьких сил закордоном прорадянські настрої, направленні 

на співробітництво з більшовиками та повернення в УСРР. Також дипломатична 

діяльність керівника повноважного представництва значною мірою 

зумовлювалася планами радянського керівництва щодо українських земель, які 

перебували в складі Польщі. Він проводив послідовну діяльність щодо 

втягнення Західної України в орбіту політичного впливу СРСР та став одним із 

ключових українських радянських дипломатів в реалізації більшовицької 

зовнішньої політики. Ю. Коцюбинський на посаді радника повноважного 

представництва СРСР активно втручався у внутрішньополітичні справи Польщі. 

За його участі керівництво КПЗУ та «Сельробу» замінили на більш лояльне до 

керівної верхівки СРСР. Він намагався залучити до співпраці легальні українські 

політичні організації Західної України. Чимало суспільно-політичних діячів 

західноукраїнських земель перебувала під контролем радянського дипломата, 

оскільки отримувала від нього грошові кошти. Радник повноважного 

представництва намагався підпорядкувати ряд політичних партій Західної 

України радянському впливу, займався формуванням серед населення 

західноукраїнських земель позитивного образу СРСР та комуністичної 

доктрини, протидіяв покращенню відносин між західноукраїнськими 

політичними партіями та польською владою. Радянський дипломат заради 

впливу на суспільно-політичну ситуацію в Польщі підтримував та фінансував 
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низку культурно-освітніх організацій, активно використовував підкуп задля 

досягнення своїх цілей. Фактично його діяльність на дипломатичних посадах 

була спрямована на нейтралізацію українських національних сил. Діяльність 

Ю. Коцюбинського за кордоном виходила за рамки дипломатичної і 

зосереджувалася навколо дестабілізації внутрішньополітичного становища 

Австрії та Польщі. Він був прихильником активної підтримки революційних 

рухів в країнах Західної Європи. Інформація, яку дипломат надавав радянському 

керівництву враховувалася при прийнятті рішень стосовно реалізації питань 

зовнішньополітичної діяльності. Інформативні донесення радника повпредства 

щодо суспільно-політичної ситуації на західноукраїнських землях неодноразово 

розглядалися на засіданнях Політбюро ЦК КП(б)У. Географічна віддаленість та 

відсутність чітких інструкцій сприяли неофіційному розширенню повноважень 

радянського дипломата та вибору методів роботи. Протягом 1920-х років 

представник партноменклатури послідовно виступав за активну 

зовнішньополітичну діяльність УСРР. При реалізації завдань зовнішньої 

політики намагався враховувати інтереси радянської України. Діяльність 

державного діяча на дипломатичних посадах свідчить, що керівна верхівка УСРР 

намагалась впливати на зовнішню політику СРСР. Він відігравав суттєву роль в 

реалізації радянської зовнішньої політики впродовж 1920-х років, проте із 

змінами в зовнішньополітичному курсі СРСР був відсторонений від 

дипломатичної роботи. 

Незважаючи на приналежність до троцькістської опозиції та тривале 

перебування на дипломатичний роботі Ю. Коцюбинський протягом 1930-х рр. 

зміг успішно продовжити кар’єру на державній службі, що можна частково 

пояснити наявністю покровителів серед вищого керівництва партії. У 

компартійно-радянській номенклатурі направлення на дипломатичну посаду 

також розглядалось, як засіб усунення від участі у внутрішньопартійних 

протистояннях. Проте колишньому дипломату вдалося успішно піднятися по 

службовій драбині в період радикальних соціально-економічних перетворень 

1930-х років. Він брав участь в реалізації політики радикальних соціально-
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економічних перетворень в УСРР. Встановлено, що представник 

партноменклатури рішуче підтримував проведення форсованої індустріалізації, 

колективізації, розкуркулення та сприяв їх реалізації репресивно-каральними 

методами. Виступи партійного діяча на з’їздах та пленумах ЦК КП(б)У свідчать 

про його намагання продемонструвати відданість Й. Сталіну. Упродовж 1930-х 

років він приймав активну участь у проведенні форсованої індустріалізації та 

хлібозаготівельних кампаній. Одним із важливих напрямків роботи 

Ю. Коцюбинського був розвиток районів прикордонної смуги. Він брав участь в 

розробці проектів щодо економічного розвитку, регулюванні виділення 

матеріально-технічних ресурсів, здійснював постійні перевірки районів 

прикордонної смуги. Ю. Коцюбинський як представник партійного апарату 

УСРР намагався відстоювати інтереси партноменклатури радянської України. 

Економічний розвиток УСРР залежав від виділення фінансів та ресурсів 

Раднаркомом СРСР. Проте державний діяч вважав, що радянська Україна не 

отримує належного фінансування від Москви, нарікаючи на неефективну 

діяльність центральних радянських органів влади. На його думку, розподіл 

ресурсів керівництвом СРСР не задовольняв потреби УСРР. Персональні зв’язки 

в середовищі компартійної еліти дозволяли представнику партноменклатури 

ефективніше залучати ресурси, які розподілялися в Москві. Результат діяльності 

керівника Держплану УСРР залежав від здатності домовлятися з представниками 

центрального керівництва СРСР. При вирішенні певних проблем стосовно 

виділення ресурсів він міг сподіватися на підтримку С. Орджонікідзе та 

Г. П’ятакова, які займали ключові позиції в центральних державних органах. 

Аналіз діяльності керівника Держплану УСРР свідчить про наявність протиріч 

всередині державно-адміністративного апарату стосовно розподілення ресурсів 

та інвестицій. Конфлікти та суперечки між різними владним органами 

зумовлювалися бюрократичним механізмом радянської влади. Державно-

політична діяльність партфункціонера визначалася корпоративними інтересами 

партійної еліти УСРР. 
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Ю. Коцюбинському вдалося зайняти вагоме місце у системі радянської 

партноменклатури. Перебіг подій 1930 – 1934-х рр. сприяв його просуванню в 

ієрархії державно-партійного апарату УСРР.  Доведено, що державно-партійний 

діяч брав активну участь в реалізації злочинної політики хлібозаготівель, ставши 

таким чином одним із співучасників здійснення Голодомору на українських 

землях. Встановлено, що упродовж 1930-х років він регулярно брав участь в 

проведенні хлібозаготівельних кампаній та колективізації, як уповноважений ЦК 

КП(б)У та виступав безпосереднім ініціатором посилення репресивних заходів 

щодо селянства. Враховуючи слабкість кадрів на місцях, саме уповноважені 

виступали головними провідниками злочинної політики комуністичної партії в 

здійсненні терору щодо українського села. Таким чином, він напряму причетний 

до репресивно-каральних заходів радянської влади. Діяльність державно-

партійного діяча, як уповноваженого ЦК КП(б)У спрямовувалася на подолання 

опору селянства реалізації більшовицької політики. Представник партійної еліти 

не вагаючись використовував насильство, як метод подолання спротиву 

населення колективізації та хлібозаготівлям. Він виявив себе, як слухняний 

виконавець злочинних завдань комуністичної партії, розглядав репресії, як 

важливий елемент реалізації більшовицької політики та подолання спротиву 

селянства колективізації. Представник партноменклатури вірив у виправданість 

будь-яких методів заради досягнення поставленої мети. 

Впродовж 1930-х р. відбувалося поступове просування Ю. Коцюбинського 

по вертикалі влади, яке перервалося початком переслідувань колишніх 

троцькістів. Засудження представника верхівки партноменклатури УСРР 

знаменувало собою поворотний пункт в розгортанні репресивно-каральних 

методів проти керівництва радянської України. Матеріали слідства засвідчують 

безумовну фальсифікацію обвинувачень колишнього керівника держплану 

органами НКВС. Слідство над ним використали для судових процесів над 

представниками державно-партійної верхівки радянської України. Під тиском 

колишній керівник Держплану надав свідчення проти В. Примакова, 

П. Любченка, Є. Преображенського та ін. У 1935 р. він ще сподівався, що 



173 
 

визнання колишніх помилок зможе вберегти його від засудження та планував 

використати свої зв’язки в середовищі центрального керівництва, щоб уникнути 

слідства. Фальсифікація справи проти колишнього керівника Держплану УСРР 

була важливим етапом політичних репресій 1930-х років в середовищі 

партноменклатури.  

Ю. Коцюбинський посідав помітне місце в середовищі керівництва 

радянської України. Він причетний до багатьох злочинів більшовицької влади в 

УСРР та брав участь у побудові комуністичного тоталітарного режиму. Таким 

чином, державно-політична діяльність відомого представника радянської 

партноменклатури мала переважно негативний вплив на суспільно-політичні 

процеси в українському суспільстві. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

ДЖЕРЕЛА 

 

Архівні матеріали 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

 

Ф. 1 Центральний комітет Комуністичної партії України. 1917 – 1991.  

Оп. 1 

1. Спр. 418. Стенограмма объединенного пленума ЦК и ЦКК КП(б)У (часть 

І). 18 ноября 1933 г. – 22 ноября 1933 г., 322 арк. 

Оп. 6  

2. Спр. 12. Материалы к протоколам № 8, 22, 28, 33, 34, 35; 1-4, 6-10 

заседаний политбюро ЦК КП(б) Украины (ксерокопии). 29 апреля 1920 г. – 18 

декабря 1920 г., 110 арк.  

3. Спр. 30. Протоколы № 57-101 заседаний Политбюро ЦК КП(б) Украины. 4 

июня 1922 г. – 22 декабря 1922 г., 109 арк. 

4. Спр. 32. Материалы к протоколам № 9-20 заседаний Политбюро ЦК КП(б) 

Украины. 21 января 1922 г. – 17 марта 1922 г., 176 арк. 

5. Спр. 35. Материалы к протоколам № 45-55 заседаний Политбюро ЦК 

КП(б) Украины (ксерокопии). 5 мая 1922 г. – 23 июня 1922 г., 161 арк. 

6. Спр. 36. Материалы к протоколам № 56-65 заседаний Политбюро ЦК 

КП(б) Украины. Копия. 29 июля 1922 г. – 23 августа 1922 г., 151 арк. 

7. Спр. 204. Протоколы № 23-33 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У Украины 

(ксерокопии). 2 января 1931 г. – 8 апреля 1931 г., 161 арк. 

8. Спр. 235. Протоколы № 61, 62, 63-71 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У 

Украины (ксерокопии). 8 января 1932 г. – 9 апреля1932 г., 172 арк. 
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9. Спр. 238. Протоколы № 92-96, 97 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У 

(ксерокопии). 29 ноября 1932 г. – 30 декабря 1932 г., 209 арк. 

10. Спр. 268. Материалы к протоколам № 92 (пункты 1-18) заседаний 

Политбюро ЦК КП(б)У. 23 ноября 1932 г. – 29 ноября 1932 г., 213 арк. 

11. Спр. 283. Протоколы № 114-118 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У 

(ксерокопии). 17 мая 1933 г. – 26 июля 1933 г., 158 арк. 

12. Спр. 307. Материалы к протоколам № 116 заседаний Политбюро ЦК 

КП(б)У. 5 июня 1933 г. – 6 июня 1933 г., 133 арк. 

13. Спр. 338. Протоколы № 145, 146, 1-5 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У. 4 

января 1934 г. – 29 марта 1934 г., 208 арк. 

14. Спр. 405. Стенограмма пленума ЦК КП(б)У (І-й экз., часть 1). 8 июня 

1933 г. – 11 июня 1933 г., 173 арк. 

Оп. 7 

15. Спр. 17. Протоколы № 4-69 заседаний Оргбюро ЦК КП(б) Украины. 3 

января 1922 г. – 16 декабря 1922 г., 158 арк. 

16. Спр. 27. Материалы к протоколам № 1-10, 15-24, 26 заседаний Оргбюро 

Секретариата ЦК КП(б) Украины. 4 января 1922 г. – декабря 1922 г., 303 арк. 

17. Спр. 124. Материалы к протоколам № 105-112 заседаний Оргбюро и 

секретариата ЦК КП(б) Украины. 16 апреля 1929 г. – 5 июня 1929 г., 206 арк. 

Оп. 16 

18. Спр. 8. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про кошторис витрат на 

українську роботу закордоном; процес Шварцбарта; справу Сігаєва; з’їзд 

польських національних меншин в Варшаві; КПЗУ; Українську академію наук; 

листування видавництва «Рух» з В. Винниченком та його «Сонячну машину»; 

партійний бюджет України на 1926 – 1927 рр.; затвердження протоколів комісії 

ЦК КП(б)У з політичних справ тощо та матеріали до них. «Окрема папка». 7 

січня 1927 р. – 25 квітня 1927 р., 175 арк. 
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19. Спр. 10. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про статтю Речицького 

«Політичні висновки з правописного реформаторства»; питання Уповноваженого 

Наркомзаксправ (про систему української роботи за кордоном, КПЗУ, Румунську 

компартію тощо); Бессарабське питання; питання комісії з політичних справ; 

Артемівську справу; самогубство Д. Щербаківського тощо та матеріали до них. 

«Окрема папка». 1 червня 1927 р. – 4 листопада 1927 р., 124 арк. 

20. Спр. 12. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про КПЗУ; Румунську компартію; 

політичне становище в Україні; хлібозаготівлі; ВУАН; Артемівську справу; 

шахтинські арешти; процес Донвугілля; економічну контрреволюцію тощо та 

матеріали до них. «Окрема папка». 13 січня 1928 р. – 20 квітня 1928 р., 128 арк. 

21. Спр. 13. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про стан Червоної армії та 

підготовку до оборони»; політичне становище України; КПЗУ; Румунську 

компартію; Молдавський обком КП(б)У; план хлібозаготівель та його 

забезпечення; питання Уповноваженого Наркомзаксправ, комісії з політ справ 

та комісії з районування; справи Риппа, Донвугілля, Маріупольську; боротьбу з 

опозицією; передачу архіву «Закордота» в архів революції тощо та матеріали до 

них. Окрема папка. 1 червня 1928 р. – 4 грудня 1928 р., 100 арк. 

22. Спр. 15. Постанови політбюро ЦК КП(б)У про хід підготовки до весняної 

засів компанії та виконання плану експорту хліба; заходи по відношенню щодо 

куркульства; переміщення спеціалістів (антирадянського елементу) з 

прикордонної смуги; питання що пов’язані з введенням нового районування; 

процес «СВУ»; автокефальну церкву; ВУАН; фінансування політичної роботи 

та кооперацію в Західній Україні; Vз’їзд КП Польщі, пленум ЦК КПЗУ тощо та 

матеріали до них. «Окрема папка». 3 січня 1930 р. – 25 грудня 1930 р., 130 арк. 

23. Спр. 16. Постанови політбюро ЦК КП(б)У про хід підготовки до весняної 

та осінньої сільськогосподарських компаній 1931 р.; стан хлібозаготівель на 25 

грудня 1930 р.; виселення куркулів та спецпереселеців; перевозки вугілля; 

питання військово-мобілізаційної комісії при РНК і ЦК КП(б)У; ВУАН; справу 

«Національного центру» (арешт Грушевського); Тракторбуд тощо та матеріали 

до них. «Окрема папка». 20 січня 1931 р. – 9 грудня 1931 р., 133 арк. 
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24. Спр. 17. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про хід хлібозаготівель, 

хлібопостачання та засів компанії; питання Укрзернотресту; реконструкцію 

Дебальцевого вузла; про Румунську КП; надання насіннєвої та продовольчої 

допомоги АМСРР; питання ВУАН; мішечництво; питання комісії оборони; 

реалізацію постанови ЦК від 8 січня 1932 р. про укріплення прикордонної 

смуги; про пільги коноплярським і льонарським колгоспам; про виходи з 

колгоспів; заходи щодо ліквідації заборгованості з заробітної плати тощо та 

матеріали до них. «Окрема папка». 8 січня 1932 р. – 29 серпня 1932р., 171 арк. 

25. Спр. 20. Постанови політбюро ЦК КП(б)У про питання фінансування КПЗУ; 

питання ДПУ; насіннєву позику; надання продовольчої допомоги; боротьбу з 

дитячою безпритульністю та бродяжницьким елементом; питання КО; КОВО тощо 

та матеріали до них. «Окрема папка». 7 квітня 1933 р. – 26 червня 1933 р., 137 арк. 

Оп. 20 

26. Спр. 26. Переписка с губернскими, уездными комитетами КП(б)У по вопросам 

проведения мобилизации в Красную Армию, борьбы с бандитизмом и кулачеством, 

перемещения партийных кадров, учета коммунистов, получения партийных билетов, 

регистрационных карточек. 1 августа – 31 декабря 1919г., 194 арк. 

27. Спр. 35. Сводки отдела связи и информации ЦК КП(б)У (для секретариата и 

членов ЦК) о политическом, экономическом, военном положении, борьбе с 

бандитизмом в губерниях Украины, состоянии и деятельности местных 

партийных организаций. 3 марта 1919 г. – 6 августа 1919 г., 190 арк.  

28. Спр. 72. Протоколы І и ІІ Черниговской губернской и Городнянской 

уездной конференции КП(б)У, Борзненского, Глуховского и Городнянского 

уездных комитетов партии, общегородских партийных собраний. Письма губкома 

партии в ЦК КП(б)У о количестве мобилизованных коммунистов губернии, о 

кадрах, состоянии дел в губкоме. 4 января 1919 г. – 25 декабря 1919 г., 109 арк. 

29. Спр. 74. Протоколы 4 Сосницкой и 2 Суражской уездных конференций 

КП(б)У Черниговской губернии, заседаний Нежинского, Новгород-Северского, 

Остерского, Сосницкого уездных комитетов партии, общегородских партийных 
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собраний, заседания коммунистической фракции 1 Остерского уездного съезда 

Советов с приложением резолюции съезда по земельному вопросу, собраний 

коммунистической ячейки и союза молодежи хутора Михайловского Новгород-

Северского уезда. Обращение Остерского уездного комитета КП(б)У к рабочим 

и крестьянам об объединении в коммуны, отчет о деятельности Сосницкого 

уездного комитета партии и др. 7 января 1919 г. – 28 июля 1919 г., 150 арк. 

30. Спр. 75. Телеграммы Черниговского губкома КП(б)У уездных комитетов 

партии, военных комиссариатов в ЦК КП(б)У о проведении партийных 

конференций, перерегистрации и мобилизации коммунистов, состоянии 

партийной и советской работы на местах, борьбе с белогвардейскими кулацкими 

заговорами в губернии и др. 12 марта 1919 г. – 29 августа 1919 г., 55 арк. 

31. Спр. 151. Переписка, записки разговоров по прямому проводу с 

Полтавским губкомом КП(б)У, уездными комитетами партии, ревкомом, 

советскими и военными организациями и учреждениями о партийном и 

советском строительстве в губернии, выборах делегатов на 5 всеукраинскую 

партийную конференцию, Всеукраинский съезд работниц и крестьянок, 

проведении субботников, политической работе среди населения, борьбе с 

бандитизмом, мобилизации на фронт, выделении Кременчугской губернии и 

др. вопросам. 5 января 1920 г. – 29 декабря 1920 г., 263 арк. 

32. Спр. 259. Доклады, резолюции, тезисы губернских конференций 

Полтавской организации КП(б)У, протоколы пленумов, заседания губкома 

партии, приветствия общегородских беспартийных конференций рабочих и 

красноармейцев. 3 января 1920 г. – 28 октября 1920 г., 93 арк. 

33. Спр. 260. Протоколы заседаний президиума, Бюро полтавского губкома КП(б)У, 

регистрационной комиссии. Доклад лубенской уездной тройки о результатах 

перерегистрации членов партии. январь 1920 г. – декабрь 1920 г., 202 арк. 

34. Спр. 263. Циркулярные письма, воззвания Полтавского губкома КП(б)У, 

переписка с ЦК КП(б)У о работе губернской партийной организации, борьбе с 

бандитизмом, проведении субботников и воскресников, вопросам партийного и 

советского строительства, ликвидации партии боротьбистов. Письма советских 
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органов Полтавщины в ЦК КП(б)У и местные партийные органы. 

3 января 1920 г. – 12 декабря 1920 г., 74 арк. 

35. Спр. 363. Протоколы заседаний коллегии отдела по работе в деревне 

Полтавского губкома КП(б)У, 1 съезда уездных отделов, 1 губернского съезда 

КНС; доклады, сводки, циркуляры, инструкции об организационной и 

партийно-политической работе в деревне. Программа недельных курсов 

волостных организаторов. 3 февраля 1920 г. – 18 января 1921 г., 198 арк. 

36. Спр. 622. Бюллетени отдела прессы и информации наркомата иностранных 

дел УССР. 5 июня 1921 г. – 30 декабря 1921 г., 400 арк. 

37. Спр. 1029. Переписка с полномочными представителями УССР заграницей 

о формировании заграничных представительств, коммунистическом движении 

на Буковине, деятельности Украинских секций коммунистов в Америке, 

«Обществе технической помощи Советской России», текущей работе 

представительств и др. Протокол совещания председателя Совнаркома УССР, 

полномочных и торгового представителей за границей. 21 января 1922 г. – 3 

декабря 1922 г., 202 арк. 

38. Спр. 1035. Отчет Народного комиссариата иностранных дел УССР в ЦК 

КП(б)У о его деятельности к 5-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. Переписка с народным комиссариатом 

иностранных дел УССР о возвращении эмигрантов на Украину, о положении в 

Польше и Галиции, деятельности украинских групп «поворотовцев» и 

«сменовеховцев», субсидировании газеты «Наша правда», командировании за 

границу и др. вопросам. 2 января 1922 г. – 23 декабря 1922 г., 249 арк. 

39. Спр. 2485. Письма руководящих работников ЦК КП(б)У, заявления членов 

КПЗУ в ЦК КП(б)У о расколе в «Сельробе» и положении дел в КПЗУ. Резолюция 

Львовского окружного комитета комсомола Западной Украины об отношении к 

политике КПЗУ в части «Сельроба». 3 января 1927 г. – 22 декабря 1927 г., 86 арк. 

40. Спр. 2674. Информационные обзоры, письма уполномоченного НКИД 

СССР при правительстве УССР в ЦК КП(Б)У по международным вопросам, 
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встречах с иностранными консулами, приезде иностранных представителей на 

Украину и другим. 2 января 1928 г. – 17 октября 1928 г., 81 арк. 

41. Спр. 2678. Выписки из протоколов заседаний ЦК КП(б)У, письма 

Уполномоченного НКИД СССР на Украине И. Кулика, члена Политбюро ЦК 

КПЗУ В. Сирко в ЦК КП(б)У, тезисы комиссии Политбюро ЦК КП Польши о 

положении дел в КПЗУ, выделении соответствующих ассигнований, расколе в 

«Сельробе» (Украинском рабоче крестьянском объединении) и другим 

вопросам. декабрь 1927 г. – 4 октября 1928 г., 16 арк. 

42. Спр. 2679. Копии писем, газетных статей связанных с деятельностью 

КПЗУ и положением дел в партии, присланных в ЦК КП(б)У наркоматом 

иностранных дел СССР. 2 января 1928 г. – 2 октября 1928 г., 78 арк. 

43. Спр. 3144. Докладные записки, письма уполномоченных ЦК ВКП(б) и ЦК 

КП(б)У по оказанию помощи в проведении коллективизации сельского 

хозяйства и хлебозаготовительных кампаний в ЦК КП(б)У об итогах поездок в 

округа. 16 января 1930 г. – 24 декабря 1930 г., 133 арк. 

44. Спр. 5953. Протоколы заседаний бюро Деражнянского райкома КП(б)У. 

Информационные письма райкома партии о ходе посевной кампании, 

хлебозаготовках и др. 8 января 1932 г. – 25 декабря 1932 г., 78 арк. 

45. Спр. 5386. Докладные записки уполномоченных ЦК КП(б)У о результатах 

поездок в районы Украины и ходе выполнения плана хлебозаготовок. 15 января 

1932 г. – 23 декабря 1932 г., 248 арк. 

46. Спр. 5390. Копии писем уполномоченных ЦК КП(б)У, обкомов партии, 

направленные для ознакомления членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК 

КП(б)У, о выполнении планов хлебозаготовок, «засоренности аппарата мельниц 

преступно-чуждыми элементами». 13 декабря 1932 г. – 29 декабря 1932 г., 128 арк. 

47. Спр. 5442. Докладные записки, таблицы Госплана УССР в ЦК КП(б)У о 

работе системы госстройконтроля, сокращении годового плана капитальных 

вложений в хозяйства республиканского подчинения, выполнении программы 

капитального строительства Украины и др. вопросам. 31 января 1932 г. – 8 

декабря 1932 г., 172 арк. 
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48. Спр. 6038. Протоколы, постановления и резолюции пленумов и заседаний 

бюро Летичевского райкома КП(б)У. Протокол 3-го слета женщин-колхозниц и 

единоличниц Летичевского р-на. Ведомости и информсводки о количестве 

проведенных заседаний бюро РПК, о составе и движении коммунистов 

районной парторганизации. 10 января 1932 г. – 30 декабря 1932 г., 191 арк. 

49. Спр. 6314. Справки, информации, переписка партийных, советских 

органов, наркомзема УССР о ходе весенней посевной кампании. 11 апреля 

1933 г. – 30 апреля 1933 г., 161 арк. 

50. Спр. 6334. Постановления и циркулярные письма ЦК КП(б)У, 

докладные записки, информации, справки, телеграммы, переписка 

Оргинстра ЦК, уполномоченных ЦК КП(б)У, обкомов КП(б)У, советских 

органов, наркомзема УССР о ходе уборки и борьбе с потерями урожая. 16 

августа 1933 г. – 16 ноября 1933 г., 175 арк. 

51. Спр. 6350. Докладные записки, информации, справки Оргинстра и 

агитационно-массового отдела ЦК КП(б)У, обкомов партии, органов юстиции 

об искривлении линии партии и нарушении советской законности в проведении 

хлебозаготовительной кампании. 4 января 1933 г. – 24 октября 1933 г., 181 арк. 

52. Спр. 6419. Письмо секретаря ЦК КП(б)У С.В. Косиору в ЦК ВКП(б) на 

имя И. Сталина, постановления Политбюро ЦК КП(б)У, докладные записки, 

справки, переписка с партийными, советскими, военными органами и 

учреждениями по вопросам перевода столицы Украины из Харькова в Киев и 

организации работы по переезду правительственных и других учреждений, 

встрече правительства в Киеве. Правительственные телеграммы по случаю 

приезда правительства в Киев. 18 января 1934 г. – 26 сентября 1934 г., 111 арк. 

53. Спр. 6421. Докладные записки ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б), СНК СССР, 

справки, проекты постановлений СНК УССР, переписка по вопросам 

расширения капитального строительства, коммунального хозяйства, 

жилстроительства, телефонной и телеграфной связи и других народно-

хозяйственных объектов в связи с переводом столицы Украины в Киев. 4 

февраля 1934 г. – 31 мая 1934 г., 111 арк. 
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54. Спр. 6422. Докладные записки ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б), СНК СССР, 

справки, проекты постановлений СНК УССР, переписка по вопросам расширения 

капитального строительства, коммунального хозяйства, жилстроительства и 

других народно-хозяйственных объектов в связи с переводом столицы Украины в 

Киев. 10 июня 1934 г. – 16 ноября 1934 г., 118 арк. 

55. Спр. 6466. Сводная записка Государственной плановой комиссии УСРР к 

народно-хозяйственному плану республики на 1934 г. Докладные записки 

Госплана УССР о ходе выполнения народно-хозяйственного плана 1934 г. по 34 

районам погранполосы. Докладная записка Днепропетровского обкома КП(б)У 

в Госплан УССР на 1935 г. 14 ноября 1933 г. – 13 января 1935 г., 84 арк. 

56. Спр. 6481. Докладные записки, справки, письма, протоколы совещаний 

партийных, советских органов, учреждений и предприятий по вопросам 

жилищно-коммунального, культурно-бытового строительства в республике, 

благоустройстве городов и поселков, их озеленении, обеспечении топливом и 

водоснабжением, о капитальном строительстве на 1935 г. 11 февраля 1934 г. – 

25 ноября 1934 г., 220 арк. 

 

Ф. 5 Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У. 1917 – 1938. 

Оп. 1 

57. Спр. 241. Перепечатки документов о борьбе трудящихся Полтавской и 

Черниговской губерний за упрочение советской власти. май 1919 г. – август 

1919 г., 299 арк. 

58. Спр. 258. Перепечатка материалов о борьбе украинского народа против 

Директории, англо-французских оккупантов, деникинщины и других бандитов 

на Украине за советскую власть. январь 1919 г. – январь 1920 г., 379 арк. 
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Ф. 6 Центральний комітет Комуністичної партії Західної України (ЦК 

КПЗУ). 1917 – 1936 рр. 

Оп. 1 

59. Спр. 5. Постановления, доклады и др. материалы по истории 

Коммунистической партии Западной Украины. май 1919 г. – 1933 г., 331 арк. 

60. Спр. 20. Протоколы заседаний Заграничного бюро помощи КПЗУ, 

резолюции и переписка о работе подпольных партийных организаций. 21 июня 

1921г. – 5 апреля 1928 г., 128 арк. 

61. Спр. 225. Переписка украинского советника при полпредстве СРСР в 

Варшаве с наркоминделом. 27 апреля 1925 г. – 26 апреля 1927 г., 160 арк. 

62. Спр. 382. Докладные записки в Политбюро ЦК КПЗУ по вопросу раскола в 

«Сельробе». 12 октября 1927 р. – 15 октября 1927 р., 7 арк. 

Оп. 2  

63. Спр. 70. Резолюция Тернопольского окружного комитета компартии Западной 

Украины, сообщения и заявления бывших членов партии «Сельроба» о сущности и 

характере раскола в КПЗУ. 12 сентября 1927 г. – 8 декабря 1927 г., 46 арк. 

64. Спр. 125. Стенограмма опроса члена КПЗУ Беленького по существу 

раскола в КПЗУ. 16 февраля 1929 г., 21 арк. 

 

Ф. 57 Колекція документів з історії Комуністичної партії України. 1870 

– 1965 рр. 

Оп. 2  

65. Спр. 76. Копии телеграмм, писем, докладов В. А. Антонова, 

С. А. Бубнова, Е. Квиринга, Д. З. Мануильского, С. Орджоникидзе, 

Н. А. Скрыпника, В. Х. Ауссема, М. А. Муравьева, Г. Л. Пятакова, 

Х. Г. Раковского, руководителей местных советов, адресованные 

В. И. Ленину, ЦК РКП(б) о политическом, военном положении, 

повстанческом движении на Украине, мирных переговорах с Центральной 
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Радой, гетманским правительством. Копии выписок из протоколов и 

декретов совета народных комиссаров РСФСР. 5 августа 1917 г. – 3 декабря 

1918 г., 183 арк.  

66. Спр. 139. Документы и материалы о «правых» и «левых» в КП(б)У. июль 

1918 г. – март 1919 г., 94 арк. 

67. Спр. 295. Фотокопия докладной записки Черниговского губкома КП(б)У в ЦК 

РКП(б) и приложения к ней (выписки из протоколов Совета Рабоче-Крестьянской 

оборони Украины и Губкома партии) по вопросам руководства Черниговской 

губернии и утверждения сметы. 7 апреля 1919 г. – 2 августа 1919 г., 5 арк. 

 

Ф. 59 Колекція спогадів учасників революційних подій, громадянської і 

Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва. Кінець ХІХ ст. 

– середина ХХ ст. 1870 – 1988 рр. 

Оп.1 

68. Спр. 85. Берлин-Мерлис Израиль Давыдович, 7 арк 

69. Спр. 650. Коцюбинская Ирина Михайловна. О революционной 

деятельности Юрия Михайловича Коцюбинского, 57 арк. 

Ф. 263 Колекція позасудових справ реабілітованих. 1918 – 1950. 

Оп. 1 

70. Спр. 38485. Следственное дело № 123 контрреволюционной троцкистской 

террористической организации на Украине по обвинению Коцюбинского Юрия 

Михайловича: в 5 т., 5 октября 1936 г. – 26 декабря 1936 г. 

Т. 1. 307 арк. 

Т. 2. 409 арк. 

Т. 5. Материалы проверки по обвинению Коцюбинского Юрия Михайловича и 

Бош-Коцюбинской Ольги Петровны, 174 арк. 
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71. Спр. 43185. Копия обвинительного заключения по делу № 1170 

контрреволюционной троцкистской организации на Украине: в 2. т. 1935 г.  

Т. 2., 109 арк. 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України 

 

Ф. 1 Всеукраїнський центральний виконавчий комітет рад. 

Оп. 9 

72. Спр. 2. Стенограми засідань президії ВУЦВК та доповідна записка 

інструктора ВУЦВК про наслідки зльоту донецьких шахтарів. Почато 20 

березня 1933 р. Стенограма засідання президії Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету. 20 червня 1933 р. – 3 вересня 1933 р., 122 арк. 

 

Ф. 2 Рада Народних Комісарів УСРР. 

Оп. 1 

73. Спр. 3. Телеграма В. І. Леніна про закриття комісаріатів і мобілізацію на 

військову роботу (фотокопія). Протокол наради при Раднаркомі УРСР по 

військовим питанням від 30 січня 1919 р. (копія) і листування з народним 

комісаріатом по військовим справам УРСР про зберігання секретних 

бюлетенем і зведень, переїзд до Києва військових установ та по інших 

питаннях. лютий 1919 р. – 16 серпня 1919 р., 57 арк. 

74. Спр. 4. Телеграма В. І. Леніна про збереження речей, бібліотеки і архіву, 

що реквізовані у М. Бонч-Бруєвича (оригінал). Листування з наркоматами 

УРСР, губернськими ревкомами і виконкомами про повернення державним 

установам майна неправильно реквізованого місцевими органами радянської 

влади. 20 лютого 1919 г. – 14 серпня 1919 г., 58 арк. 
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75. Спр. 12. Протоколи засідань політбюро ЦК КП(б)У (копії). 15 червня 

1919 р. – 17 серпня 1919 р.  

76. Спр. 66. Протоколи засідань Чернігівського губернського революційного 

комітету. 10 листопада 1919 р. – 22 грудня 1919 р., 21 арк. 

 

Ф. 4 Народний комісаріат закордонних справ УСРР. 

Оп. 1 

77. Спр. 15. Материалы об организации торговых представительств за 

границей и заключении торговых договоров, о деятельности русских и 

украинских эмигрантов заграницей, положении о полномочном 

представительстве УССР при правительстве РСФСР. январь 1920 г. – декабрь 

1921 г., 150 арк. 

78. Спр. 56. Переписка с Украинской дип. мис. в Москве о создании Латвийской 

комиссии по реэвакуации беженцев. май 1921 г. – август 1921 г., 58 арк. 

79. Спр. 560. Доклады о деятельности представителя УССР в Чехословакии о 

проведенной работе. 18 июля 1921 г. – 13 января 1922 г., 122 арк. 

80. Спр. 591. Информационные сводки, доклады, отчеты и письма 

представителя посольства УССР в Польше о положении последней и 

отношении ее к УССР; об установлении почтово-телеграфных сношений с 

Италией; об обмене представителями с Германией; проект ноты румынскому 

правительству по поводу насилий, чинимых над населением оккупированной 

Бессарабии. 16 февраля 1922 г. – 30 января 1923 г., 243 арк. 

81. Спр. 628. Справки, переписка и другие материалы о взаимоотношениях 

УССР с Австрией, Арменией, Болгарией, Германией, Грецией, Грузией, 

Китаем, Литвой, Турцией, Эстонией. январь 1921 г. – май 1921 г., 124 арк. 

82. Спр. 639. Отчет о работе Украинской дипломатической миссии в РСФСР и 

переписка с ней. 4 июля 1921 г. – 21 декабря 1921 г., 90 арк. 
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Ф. 337 Міністерство економіки України. 

Оп. 1 

83. Спр. 10369. Постанови ВУЦВК й Раднаркому, Укрекономнаради, 

Держплану УРСР, протокол Всесоюзної конференції планових робітників по 

організації соціалістичного обліку в сільському господарстві, структура 

Держплану УРСР і список районів України на 1931 р. 3 січня 1931 р. – 25 

листопада 1931 р., 520 арк. 

84. Спр. 12043. Постанови, накази й протоколи засідань Держплану УРСР. 23 

березня 1933 р. – 16 грудня 1933 р., 116 арк. 

85. Спр. 12062. Проект постанови Раднаркому УРСР і доповіді Держплану про 

стан товарообороту УРСР та забезпечення устаткуванням установ громадського 

харчування в посівну кампанію 1934 р. 25 лютого 1934 р. – 8 червня 1934 р., 36 арк. 

 

Ф. 3692 Повноважене представництво УРСР у Нiмеччинi. 

Оп. 1 

86. Спр. 1. Переписка с ЦК КП(б)У о работе миссии среди эмиграции, издании 

сменовеховского журнала, исключении из партии германского коммуниста 

Бардаха, отдельные выписки из протоколов ЦКК и Политбюро ЦК КП(б)У. 

1922 г. – 1923 г., 86 арк. 

 

Ф. 423 Народний комісаріат внутрішньої та зовнішньої торгівлі УСРР. 

Оп. 3 

87. Спр. 74. Документи про торгово-економічні відносини України з Персією, 

Італією, Австрією, Латвією (протоколи, доповідні записки, договори, списки, 

листування). 31 січня 1922 р. – 9 грудня 1922 р., 281 арк. 
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Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

 

Ф. 169 Смолич Юрій Корнійович (Корнелійович). 

Оп. 1 

88. Спр. 357. Листи від Бош-Коцюбинської О. П., Бош М. П. та 

Коцюбинського О. Ю. 3 листопада 1960 р. – 1967 р., 68 арк. 

Оп. 2 

89. Спр. 878. Коцюбинський Ю. М. Творчі матеріали (стаття, рецензія), 

біографічні матеріали, спогади, статті про нього та ін. 1917 р. – 1967 р., 326 арк. 

 

Ф. 302 Суровцова Н. В. 

Оп. 1 

90. Спр. 1. Суровцева Н. В. «Коцюбинський», «Коцюбинський у моїм житті», 

«Про Юрія Михайловича Коцюбинського». 29 арк. 

 

Ф. 940 Коцюбинські – діячі культури. 

Оп. 2 

91. Спр.14. Лист Коцюбинського Х. М. до газети більшовицька правда, із 

спростуванням в націоналізмі його дружини. 1934 р., 1 арк. 

 

Оп. 4. 

92. Спр. 194. Коцюбинський Ф. А. «Де шукати втрачені спогади Юрія 

Коцюбинського», «Коцюбинські», «Нове про Коцюбинських» Спогади про 

родину Коцюбинських. 1989 р. – 1999 р., 133 арк. 

93. Спр. 205. Коцюбинський Ф. А. «Істина проти наклепу». Коментарі на 

відкритий лист Коцюбинської М. Х. Автограф. 1988., 40 арк. 
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Галузевий державний архів Служби безпеки України 

 

Ф. 6 Кримінальні справи на реабілітованих осіб. 

Оп. 1 

94. Спр. 67825. Дело по обвинению Коричонера Ф. А: в 5 т. ноябрь 1936 – 

февраль 1937 г. 

Т. 2. арк. 350. 

Т. 3. арк. 316. 
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