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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наукового вивчення 

українського визвольного руху, зокрема таких важливих його складників, як 

ОУН і УПА. Без детального та багатовимірного дослідження зазначених 

історичних феноменів немає підстав говорити про повноту наших знань не 

тільки з історії України середини ХХ ст., а й загалом з історії Центрально-

Східної Європи цього періоду. 

Водночас осмислення історії ОУН та УПА неможливе без ґрунтовного 

вивчення біографій провідних постатей, які організовували, визначали і 

спрямовували український визвольний рух 1930 – 1950-х рр., тим паче, що 

масштабний революційний рух українських націоналістів породив цілу плеяду 

непересічних, яскравих особистостей, які заслуговують на окремі наукові 

дослідження. Однак навіть серед них постать останнього Головного командира 

УПА, Голови Проводу ОУН в Україні Василя  Кука (1913 – 2007 рр.) вражає 

своєю феноменальністю. Він не тільки зумів найдовше «протриматися» в 

підпіллі, але й єдиний з усіх керівників руху дожив до ХХІ ст., залишивши 

після себе колосальний особистий архів, який дозволяє вивчити його життя в 

різних площинах. 

Суспільний резонанс дисертаційної тематики нині є не менш важливим, 

ніж її наукове значення. Зовнішні і внутрішні сили, що вороже ставляться до 

існування української держави, використовують історію, зокрема історію 

України ХХ ст., як визначальний фактор «гібридної війни». Маніпулюючи 

історичними фактами, перекручуючи минуле, пов’язуючи боротьбу українців за 

незалежність з дискредитованими режимами, ідеологи антиукраїнської війни 

намагаються змінити політичний курс української держави, зменшити її 

підтримку на зовнішній арені. Нерідко саме постаті керівників ОУН і УПА 

(С. Бандери, Р. Шухевича, В. Кука, Р. Кравчука та ін.) стають основною мішенню 

ворожої пропаганди. Відтак, неупереджене, об’єктивне, з використанням 

широкої джерельної бази, вивчення життя і діяльності цих історичних осіб 

перетворюється на суспільне й наукове завдання найбільшої ваги. 

Зв’язок з науковими темами та програмами. Дисертаційне дослідження 

проводилося в межах науково-дослідницької теми «Україна в загальноєвропейських 

історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» (державний реєстраційний 

номер 16 БФ 046-01), що виконувалась на історичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження визначена з урахуванням стану наукової розробки та 

актуальності дисертаційної роботи. Вона полягає у всебічному висвітленні та 

аналізі життя і військово-політичної діяльності В. Кука. 

Відповідно до поставленої мети окреслено такі дослідницькі завдання: 

̶ проаналізувати історіографічне опрацювання теми, стан джерельної бази 

та виробити методологічні засади роботи; 
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̶ дослідити історію родини та біографію В. Кука, в період юності і 

навчання, проаналізувавши фактори, що впливали на формування його 

світогляду;  

̶ вивчити діяльність В. Кука в Організації українських націоналістів у 

1930–1939 рр.; 

̶ висвітлити активність В. Кука в перші роки Другої світової війни та його 

роботу на посаді керівника підпілля ОУН(б) на Півдні та Сході України у 

1942–1943 рр.; 

̶ розкрити роль В. Кука в українському визвольному русі на посадах 

командира УПА-«Південь» та члена Головного проводу ОУН(б) у 1944–

1950 рр.;  

̶ проаналізувати діяльність В. Кука на чолі збройного підпілля ОУН та 

УПА у 1950–1954 рр.; 

̶ розглянути питання полону та ув’язнення В. Кука. 

Об’єктом дослідження є життя та військово-політична діяльність В. Кука в 

українському визвольному русі. 

Предметом дослідження є роль В. Кука у військово-політичній діяльності 

українського визвольного руху. 

Хронологічні рамки дослідження. Нижню хронологічну межу дослідження 

визначає 1913 р. – рік народження В. Кука, верхню – 1954 р., коли В. Кук був 

захоплений у полон радянськими спецслужбами, внаслідок чого припинив свою 

діяльність в українському визвольному русі. 

Територіальні межі дослідження. Територіальні межі дослідження збігаються 

з ареалом життя і військово-політичної діяльності В. Кука з 1913 р. по 1954 р., 

охоплюють території сучасних України, Польщі та Словаччини. 

Методологічна основа спирається на наукові методи історичної науки, яка в 

свою чергу базується на принципах науковості, об’єктивності, неупередженості, 

багатогранності, багатофакторності, опори на історичне джерело та 

історіографічну традицію. Під час проведення дослідження були використані як 

загальнонаукові, так й історичні методи: типологізації, системно-структурний 

метод, наукового аналізу, класифікації, логічний, метод синтезу, індукції, 

дедукції, історико-хронологічний метод, історико-генетичний, проблемний, 

історико-порівняльний, метод історичної періодизації, ретроспективний метод, 

просопографічний, метод історичного аналізу, історико-системний. Також були 

запозичені методи спеціальних історичних дисциплін і галузей історичної 

науки, зокрема генеалогії, джерелознавства та біографістики з її понятійним 

апаратом і специфічною методологічною базою. З історичного джерелознавства 

були залучені методи класифікації історичного джерела, систематизації, 

критики історичного джерела і наукової евристики. Завдяки просопографії нам 

вдалося дослідити особу В. Кука в сукупності його індивідуальних якостей та 

рис і у взаємодії з оточенням. Отже, завдяки використаній методології нам 

вдалося провести дослідження і розв’язати поставлені науково-дослідницькі 

завдання. 
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Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній 

вперше: 
 

̶ детально досліджено історіографію та джерельну базу, що пов’язана з 

темою дисертаційної роботи; 

̶ розкрито історію родини Куків та її вплив на становлення особистості 

й характеру В. Кука; 

̶ проаналізовано умови та фактори, що впливали на формування 

світогляду В. Кука; 

̶ опрацьовано тему кур’єрської роботи В. Кука на Волині та його внесок 

у подолання ОУН «сокальського кордону»; 

̶ з’ясовано обставини, передумови і причини загибелі членів родини 

Ясінських; 

̶ вивчено питання організаційної роботи В. Кука в Кракові та його 

підпільної діяльності на Закарпатті; 

̶ визначено роль і місце В. Кука в битві УПА із ВВ НКВС під Гурбами у 

квітні 1944 р. 
 

Отримали подальший розвиток: 

̶ опрацювання історії діяльності В. Кука у підпіллі ОУН в 1930-х рр.; 

̶ дослідження діяльності В. Кука на посаді керівника мережі ОУН(б) у 

Дніпропетровську; 

̶ розглянуто й проаналізовано діяльність В. Кука на посаді Голови 

Проводу ОУН та Головного командира УПА щодо збереження 

структур українського визвольного руху в СРСР; 

̶ вивчення операцій радянських спецслужб з ліквідації або полону 

В. Кука. 
 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в 

комплексному, узагальненому біографічному дослідженні життя та військово-

політичної діяльності В. Кука з 1913 р. по 1954 р. і його внеску в організаційну 

розбудову і діяльність українського визвольного руху. Матеріали дисертаційного 

дослідження можна використовувати для підготовки як окремих праць із історії 

Організації українських націоналістів, Української повстанської армії й 

Української Головної Визвольної Ради, так і для написання узагальнених робіт 

із новітньої історії України та складання тематичних спецкурсів із військової 

історії для вищих навчальних закладів. 

Водночас окремі результати дослідження можна використати для 

написання курсів з історії діяльності підпілля в умовах окупації і тактики 

ведення партизанської війни з супротивником, що має перевагу. Окремі 

положення, висвітлені в роботі, можуть бути цінними для укладання 

історичних спецкурсів із оперативно-розшукової діяльності, розвідки, 

контррозвідки, агентурної роботи спецслужб для спеціальних вищих 

навчальних закладів України. 



4 

 

 

 

Апробація результатів дослідження проводилась у формі доповідей на 

наукових конференціях, семінарах у Києві, Берліні, Варшаві, Львові, Одесі, 

Івано-Франківську, Тернополі й Ерфурті: на ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920‒

1950-x рр.» (Львів, 2015 р.); на семінарі з освітнього курсу для молодих 

науковців «Геноцид євреїв Європи: історичні перспективи та підходи до 

вивчення» (Київ – Берлін, 2016 р.), на міжнародному німецько-українському 

семінарі «Друга світова війна і порівняльний досвід» (Одеса, 2016 р.); на 

міжнародному молодіжному стажуванні «Пам’ять про Другу світову війну» 

Міністерства закордонних справ  Федеративної Республіки Німеччина 

(Берлін – Ерфурт, 2016 р.); на ХІХ Міжнародній науковій конференції «Релігія 

та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи 

на майбутнє» (Львів, 2016 р.); на VII Всеукраїнській науковій конференції 

«Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і 

сьогодення», присвяченій 75-й річниці УПА (Івано-Франківськ, 2017 р.); на 

Всеукраїнській науково-практичній  конференції на честь 75-ої річниці 

створення Української повстанської армії (Тернопіль, 2017 р.); на V 

Міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського 

визвольного руху 1920–1950-x рр.» до 75-річчя створення Української 

повстанської армії (Львів, 2017 р.); на освітньому семінарі під час стажування 

на історичному факультеті Варшавського університету (Варшава, 2018 р.). 

Публікації. Головні положення і висновки результатів дослідження 

викладено у п’яти наукових статтях, що були надруковані у фахових виданнях 

України (входять до переліку ДАК Міністерства освіти і науки України) та в 

науковому виданні у Чехії, яке входить до міжнародних науково-метричних баз. 

Структура дисертаційної роботи обумовлена її змістом, метою, дослідницькими 

завданнями та побудована за проблемно-хронологічним принципом. Дисертація 

складається зі вступу, основної частини, яка ділиться на чотири розділи (11 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (234 позиції 

на 20 сторінках) та додатків (1 додаток на 1 сторінці). Основна частина 

викладена на 189 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 222 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У «Вступі» обґрунтовано наукову і суспільну актуальність теми дослідження, 

визначено її зв’язок із планами та програмами наукових досліджень, що 

виконуються на історичному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Визначено мету, дослідницькі завдання, об’єкт, предмет 

дослідження, його хронологічні рамки та територіальні межі. Аргументовано 

методологічну основу, наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів дисертаційної роботи. Зазначено список наукових публікацій з 

основними висновками і положеннями дисертації. 



5 

 

 

 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічні основи 

дослідження» проаналізовано історіографічне опрацювання та джерельну базу 

дисертаційної роботи, визначено методологічний апарат дисертаційного дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» розглянуто історію вивчення 

питання. Джерела погруповано за таким принципом: радянська історіографія, 

історіографія української діаспори на Заході та історіографія доби 

незалежності. Було проведено детальний історіографічний аналіз джерел, в 

яких висвітлено життя і військово-політичну діяльність генерал-хорунжого 

УПА В. Кука. 

На підставі вивчення історіографії дисертантка дійшла висновку, що тема 

життя й військово-політичної діяльності В. Кука порушувалася у працях 

вітчизняних науковців, проте не втілилася в окремому й глибокому 

синтетичному дослідженні. Радянська історіографія, спрямовуючи свої зусилля 

на пошуки викривальних фактів у діяльності українського визвольного руху, не 

виокремлювала постаті останнього керівника ОУН в Україні. Про це свідчать 

праці Ю. Мельничука
1
, Л. Бурдіна

2
, К. Дмитрука

3
 та ін. У середовищі 

української діаспори на Заході в часи Холодної війни тема життя і військово-

політичної діяльності генерал-хорунжого УПА В. Кука не стала об’єктом 

окремого наукового дослідження. Це пояснюється кількома важливими 

факторами: по-перше, у зв’язку з конспірацією, тобто до 1954 р. особа В. Кука 

взагалі не розкривалась у відкритих історіографічних джерелах української 

діаспори; по-друге, після потрапляння в полон В. Кука українські закордонні 

історіографи намагалися не висвітлювати його біографії без з’ясування 

обставин полону та його позиції після допитів радянськими спецслужбами. 

Саме з цієї причини персоналія В. Кука в діаспорній історіографії згадується 

лише у виняткових випадках у контексті загальної історії українського 

визвольного руху і лише під псевдонімами. Наприклад, Л. Шанковський у праці 

1958 р. згадує В. Кука під псевдонімом «Василь Коваль»
4
, а П. Мірчук взагалі 

не інформує читачів про тогочасного Головного командира УПА у підпіллі
5
. 

Інші автори з діаспори також дотримувалися такого підходу. 

 Замовчування персоналії В. Кука в радянській і діаспорній історіографії 

призвело до того, що після розпаду СРСР та на початку нового етапу 

дослідження українського визвольного руху постать останнього керівника 

підпілля ОУН в Україні часто «випадала» з праць дослідників. Паралельно зі 

зростанням наукового й суспільного зацікавлення історією українського 

визвольного руху, із середини 1990-х рр. персона ГК УПА генерал-хорунжого 

В. Кука викликала інтерес як в середовищі науковців, так і серед журналістів та 

громадських діячів. Адже він був одним з небагатьох лідерів ОУН і єдиним 
                                                           
1
 Мельничук Ю. Коли кров холоне в жилах. Нариси, памфлети. – Київ, 1960. ‒ 168 с. 

2
 Бурдин Л., Хамазюк И., Прудько С., Кулешов Н. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и 

борьба с нею органов государственной безопасности. – Москва, 1955. – 162 с. 
3
 Дмитрук К. Жовто-блакитні банкроти: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. – Київ, 1982. ‒ 397 с. 

4
 Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941 ‒

1943 рр.)  – Мюнхен, 1958. ‒ 370 с. 
5
 Мірчук П. Українська повстанська армія, 1942  –  1952. – Мюнхен, 1953.  ‒ 319 с. 
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Головним командиром УПА, який, пройшовши випробування радянського 

режиму, дожив до часів незалежної України. Уже в дослідженнях наступних 

років його особистість зайняла належне місце в контексті вивчення історії ОУН 

і УПА, зокрема у працях Ю. Киричука
6
, І. Патриляка,

7
 В. В’ятровича, Р. Грицьківа, 

І. Дерев’яного, Р. Забілого, А. Сови, П. Содоля
8
. Паралельно участь В. Кука в 

українському визвольному русі розглядається і в контексті сучасних 

регіональних й тематичних досліджень діяльності ОУН і УПА авторства 

Ю. Щура
9
, В. Ковальчука

10
 В. Дзьобака

11
, О. Стасюк

12
, А. Жив’юка й І. Марчука

13
, 

М. Слободянюка й І. Шахрайчука
14

. 

 Сам В. Кук, як дипломований історик із досвідом роботи старшого 

наукового співробітника Центрального державного історичного архіву УРСР і 

старшого наукового співробітника відділу історіографії та джерелознавства 

Інституту історії Академії наук УРСР (сучасний Інститут історії НАН України), 

спрямовував свої дослідницькі зусилля не лише на розкриття історичних 

сторінок власного життя, а й одним із перших почав досліджувати біографії 

діячів ОУН та УПА й окремі напрямки діяльності українського визвольного 

руху загалом. Наприклад, В. Кук працював над аспектами з біографії Р. Шухевича
15

, 

Я. Старуха
16

, С. Бандери
17

, М. Климишина
18

, досліджував Акт  30 червня 1941 р.
19

, 

політичні зв’язки між різними структурами ОУН в Україні і за 

кордоном
20

, внесок ОУН в події довкола Карпатської України
21

 та низку інших 

тем
22

 з історії, частиною якої був сам
23

. 

                                                           
6
 Киричук Ю. Український національний рух 40‒50-х рр. ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2004. ‒ 464 с.  

7
 Патриляк І. Військова діяльність ОУН (б) у 1940 – 1942 роках. – Київ, 2004. ‒ 598 с.; Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: 

українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.) – Львів, 2012. ‒ 592 с. 
8
 Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / В. В'ятрович (відповід. ред.), Р. Грицьків, І. Дерев'яний, Р. Забілий, А. Сова, 

П. Содоль. – Львів:, 2007. ‒ 352 с. 
9
   Щур Ю. «На  грані двох світів»: український націоналістичний рух на Наддніпрянщині (1920 – 1955 рр.) – Запоріжжя, 2011. ‒ 200 с. 

10
 Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні 1941 – 1950-ті рр. – Київ, 2011. ‒ 80 с.  

11
 Дзьобак В. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на український рух опору (1941 – 1944 рр.) – Київ, 2005. ‒ 266 с. 

12
 Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941 – 1953 рр.) – Львів, 2006. ‒ 384 с.; Стасюк О. Підпільні друкарні ОУН 

(1941 – 1953 рр.) – Львів, 2011. ‒ 296 с. 
13

 Жив’юк А., Марчук І. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії»: Нариси історії українського визвольного руху в 

Дермані на Волині. – Рівне, 2011. ‒ 156 с. 
14

 Слободянюк М., Шахрайчук І. Рух  Опору на Дніпропетровщині в роки Великої вітчизняної війни – Дніпропетровськ, 2004. ‒ 294 с. 
15

 Кук В. Генерал Роман Шухевич – Головний Командир Української Повстанської Армії (УПА) – Київ, 1997. ‒ 110 с.; Кук В. Генерал-

хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії – Львів, 2005. ‒  119 с. 
16

 Кук В. Ярослав Старух ( 17.ХІ.1910 – 17. ІХ.1947)  // Українська ідея і чин. – 1998. – № 3. – С. 77 – 88. 
17

 Кук В. Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) – Івано – Івано-Франківськ, 1999. ‒ 48 с.  
18

 Кук В. Микола Климишин. До 90-річчя від дня народження // Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 6. – С. 701 – 706. 
19

 Українське державотворення: Акт 30 червня 1941: Збірник документів і матеріалів / Під заг. ред. Я. Дашкевича і В. Кука ; 

НАН України, Інститут українознавства, археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів; Київ, 

2001.  ‒ 557 с. 
20

 Кук В. (Леміш Ю.). До історії конфлікту ЗЧ ОУН і ЗП УГВР: Роз’яснення «документів», що їх у 1951 – 1953 роках отримало ЗП 

УГВР за кордоном від «ОУН – УГВР в Україні» // Воля і Батьківщина. – 1999. – Ч. 1. (14 / 30). – С. 80 – 85; Кук В. Штаб-квартири 

Головного Командира УПА // Визвольний шлях. ‒ 2002. – № 10.  – С. 25 – 34. 
21

 Кук В. Ми завжди дбали про Закарпаття // Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 10. – С. 1182  –  1187. 
22

 Кук В. Ставка Проводу ОУН в 1943 – 1945 роках у селі Бишках // Шагай І. Село Бишки. Історія і Боротьба за Волю. – Лондон; 

Бишки; Чікаго, 2000. –  С. 239 – 245. 
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 Показово, що за життя В. Кука не було надруковано його академічної 

біографії. Вочевидь, з міркувань професійної етики історики більшу увагу 

зосереджували на публікаціях архівних матеріалів про життя і діяльність 

останнього лідера ОУН в Україні, наприклад, статті О. Вовка
24

 та В. Манзуренка
25

. 

Вже після смерті В. Кука (у вересні 2007 р.) почали виходити наукові та 

публіцистичні статті, присвячені його життю, діяльності та ролі в історії 

українського визвольного руху
26

. Наприкінці цього ж року вийшла перша 

біографічна книга про В. Кука авторства Д. Вєдєнєєва. Її автор на базі 

широкого кола архівних джерел Центрального державного архіву вищих 

органів влади України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

й архівів обласних управлінь СБУ, залучивши чимало історіографічних 

матеріалів, здійснив одну із перших спроб скласти військово-політичний портрет 

останнього Головного командира УПА
27

. 

Паралельно у 2008 р. вийшла стаття І. Патриляка28, присвячена 95-й 

річниці від дня народження останнього Головного командира УПА. Того ж 

року вийшло видання для широкого кола читачів під назвою «Василь Кук – 

Головний командир УПА» В. Манзуренка, О. Іщука із ілюстраціями Б. Піргача та 

з передмовою В. Сергійчука
29

. 

Також були опубліковані статті, присвячені життєпису Головного 

командира УПА, авторства В. В’ятровича30, археографічне дослідження 

М. Крячка31 та стаття В. Гінди про арешт В. Кука радянськими спецслужбами32. 

У 2013 р. вийшло дослідження Н. Ніколаєвої про соратницю та дружину 

В. Кука У. Крюченко – «Оксану» (із серії «Події і люди» видавництва «Літопис 

УПА»), в якому містяться важливі дані із біографії самого В. Кука
33

. Ця книжка 

досі є найповнішою біографією У. Крюченко.  

Отже, хоча біографія В. Кука й була об’єктом зацікавлення вчених, однак 

вона не розглядалася комплексно в межах окремого монографічного дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» було проаналізовано джерела 

дисертаційної роботи. Джерельна база дослідження формувалася на основі 

                                                                                                                                                                                                 
23

 Кук  В. – Леміш. Життя, віддане визволенню нації до 50-х роковин від дня загибелі О. Дяківа-Горнового  // Шлях перемоги. – 2000. – 

№ 15 – С. 6; Кук В. «Рано чи пізно правда про заслуги ОУН-УПА стане загальновідомою» // Сучасність. – 2001. – Ч. 2. – С. 82 – 84; 

Кук В. Українська Повстанська Армія та її коріння: (До 60-річчя утворення УПА) // Сучасність. – 2002. – Ч. 10. – С. 57 – 67. 
24

 Вовк О. Останній генерал УПА: до біографії Василя Кука // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КДБ. –  2003. ‒ № 1. ‒ С. 254 ‒257. 
25

 Манзуренко В. Лицарі найвищих бойових нагород УПА в наказах ГВШ // Український визвольний рух. – Львів, 2006. ‒ Зб. 7. – С. 

267 – 287. 
26

 Бондарук Л. Незламний Кук // Главред. ‒ 2007. – 17 верес.; Поклад Н. Таємничий провідник // Україна молода. –  2009.  – 14 січ.; 

Пастернак О. «Не за таку Україну ми боролися…» Ці слова не раз повторював останній головнокомандувач УПА Василь Кук // 

Високий замок. – 2007. – 19 жовт.  
27

 Веденеев Д. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА. ‒ Киев, 2007. ‒ 191 с.; 

Вєдєнєєв Д. Останній із могікан. На смерть генерал-хорунжого УПА Василя Кука  // Дзеркало тижня. – 2007.  ‒19 жовт. 
28

 Патриляк І.  Останній командир Нескореної армії (До 95-річчя від дня народження Василя Кука) // Визвольний шлях. ‒ 2008. ‒ № 1  ‒

С. 167 – 178. 
29

 Манзуренко В. , Іщук О. Василь Кук – Головний командир УПА. – Рівне, 2008.  ‒ 80 с. 
30

 В’ятрович В. Історія з грифом «секретно». Нові сюжети. – Львів,  2012.  ‒328 с. 
31

 Крячко М. Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах // Пам’ятки. ‒  2011. ‒ Т. 12. – C. 195 – 218. 
32

 Гінда В.  Такого рівня лідер ОУН ще не потрапляв до чекістів живим // Gazeta. ua.  ‒ 2013. ‒ 8 січ. 
33

 Ніколаєва Н. Уляна Крюченко – «Оксана». ‒  Торонто ‒ Львів:, 2013.  ‒ Кн. 23. ‒ 128 с. ‒ (Літопис УПА. Серія «Події і люди»). 
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архівних матеріалів державних установ і органів безпеки міжвоєнної Польщі, 

Радянського Союзу, включала документи українського визвольного руху та 

особисті архівні матеріали самого В. Кука. За способом кодування і відтворення 

інформації це переважно письмові документи (рукописні та машинописні), за 

репрезентацією – опубліковані і неопубліковані архівні матеріали. 

Неопубліковані документи перебувають на постійному зберіганні в 

Галузевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ України), 

насамперед це кримінальна справа, заведена на В. Кука в 1940-х рр. Цінні й 

оригінальні документи із життя та військово-політичної діяльності останнього 

ГК УПА зберігаються в Центральному державному історичному архіві 

м. Львова та в Архіві Головного управління Міністерства внутрішніх справ 

Львівської області. В Архіві Центру дослідження визвольного руху в м. Львові 

(АЦДВР) поряд із унікальними документами з теми даного дослідження також 

перебуває на збереженні особистий архів В. Кука, який він заповів Центру 

дослідження визвольного руху. 

Основний масив опублікованих джерел становлять матеріали збірника 

документів Інституту історії НАН України, двох серій та двох рубрик 

видавництва «Літопис УПА», зокрема 27-й том, третя книга «Нової серії» 

«Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи 

допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників 

ОУН і УПА 1949 – 1956 рр.», який майже повністю сформований на матеріалах 

радянської архівно-кримінальної справи В. Кука та свідчень його родичів, 

друзів і побратимів. Фрагментарні, проте важливі відомості про діяльність 

В. Кука в українському визвольному русі вміщено у 8, 9, 10, 26-ому томах 

«Основної серії» «Літопису УПА» та в інших археографічних виданнях. 

 Джерельна база дослідження за походженням поділяється на матеріали і 

документи українського визвольного руху та документи органів влади й 

правопорядку міжвоєнної Польщі і СРСР. У межах цієї класифікації офіційні 

джерела групуємо так: директивно-нормативні, організаційно-розпорядчі, звітно-

аналітичні, інформаційні, ідеологічні
34

, вишкільні й освітні матеріали ОУН і 

УПА, матеріали аґентурної, розвідувальної, судово-слідчої діяльності тощо. 

 Окремий різновид джерел становлять пам’ятки, створені окремими 

особами та групами осіб (приватні джерела), в яких виділяємо: приватне 

листування
35

, щоденники
36

, спогади
37

 (особливо записані Г. Дем’яном
38

, Д. Куделею і 

П. Хоботом
39

), інтерв’ю
40

. Крім спогадів самого В. Кука, які він писав у 1990-х 

роках, і мемуарів учасників українського підпілля і повстанського руху, в яких  

                                                           
34

 Кук Василь – «Леміш». Колгоспне рабство. ‒ Львів , 2005. – 264 с. 
35

  Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944 – 1954 рр. ‒ Київ – Торонто, 2011. – Т. 16. – 1024 с. ‒ (Літопис 

УПА. Нова серія). 
36

 ГДА СБУ. –  Ф. 6.  –  Спр. 51859.  –  Т. 5 (конверт № 2). – Арк. 459 – 468. 
37

 Кук  В. УПА в запитаннях і відповідях Головного Командира. – Львів, 2007. – 80 с. 
38

 Василь Кук. Спогади, записані  Г. Дем’яном  в Києві. ‒ Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11109/. 
39

 Спогади Василя Кука, записані Дмитром Куделею та Павлом Хоботом 7 серпня 1994 року та в липні 1996 року. ‒ Режим доступу: 

http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11152/. 

http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11109/
http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11152/
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згадується його діяльність,  –  це спомини М. Савчин
41

,  побіжно  Р. Петренка
42

,  

І. Лико,
43

 С. Стебельського
44

, М. Твердохліба
45

, Ю. Ступницького
46

 та ін. У 

контексті нашого дослідження варто наголосити на спогадах др. С. Шухевича, 

який виступав адвокатом братів Куків у справі Ясінських і окремо згадував про 

родину і самого В. Кука.
47

 Саме др. С. Шухевич опублікував у 1941 р. в газеті 

«Краківські вісті» короткий нарис «Українська скорбна мати», в якому описав 

трагедію матері В. Кука Парасковії в останні дні та перед стратою її сина 

Ілярія
48

. 

 У підрозділі 1.3. «Методологічні основи дослідження» сформовано й визначено 

методологію дисертаційної роботи. 

Застосування історико-хронологічного методу дало нам можливість 

визначити основні етапи життя В. Кука, виділивши в ньому окремі періоди за 

рядом характерних ознак. У тлумаченні й розумінні архівних джерел і 

матеріалів різного інституційного й організаційного походження ми керувалися 

історико-герменевтичним методом. 

Методологічні засоби і прийоми допоміжної дисципліни герменевтики 

надали нам змогу інтерпретувати історичні джерела й історіографічні 

напрацювання попередників, дотримуючись принципів наукової об’єктивності 

й дослідницької неупередженості. Водночас впровадження історико-типологічного 

методу дало змогу виділити типове в джерельній та історіографічній базі 

дослідження й застосувати деякі елементи даної методики у вивченні біографії 

В. Кука. 

Історико-системний метод дозволив нам вивчати біографію останнього 

Головного командира УПА у визначених хронологічних межах як цілісну 

історичну конструкцію у внутрішніх і зовнішніх зв’язках, проаналізувавши 

відповідні зміни. Використання структурно–функціонального методу надало 

нам змогу досліджувати риси характеру об’єкта вивчення, зосередившись на 

специфічних психологічних моментах. 

Застосування методу персоналізації уможливило визначити особистий 

внесок В. Кука у розвиток українського визвольного руху. У роботі 

використано також статистичний метод для підрахунків. Водночас дослідження 

життя і військово-політичної діяльності В. Кука було б неможливе без 
                                                                                                                                                                                                 
40

 Горишняк В. О своей непростой судьбе размышляет последний главнокомандующий ОУН‒УПА Василий Кук // Факты и 

комментрарии. –  2002 – 18 сент.; Кук В. «9 мая праздником не считаю» // Комсомольская правда. – 2005 – 12 апр.; Муратов О. Про 

УПА від першої особи. Про юнацьке загартування у «Пласті», гімназійний вишкіл і, головне, про боротьбу на чолі проводу УПА 

розповідає останній головнокомандувач Василь Кук // Дзеркало тижня. – 2007 – 10 лют. 
41

 Савчин М. Тисяча доріг. Спогади жінки-учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. ‒ Київ, 2017. –

 542 с. 
42

 Петренко Р. За Україну, за її волю: спогади . ‒ Торонто – Львів, 1997. –Т. 27.  – 279 с. ‒ (Літопис УПА . Основна серія). 
43

 Лико І. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника. 1945 – 1955.  ‒Торонто – Львів, 2002. – Т. 37. –  644 с. ‒ (Літопис УПА . Основна 

серія). 
44

 Хрін С. (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза: спогади. ‒ Торонто – Львів, 2000. – Т. 30. – 552 с. ‒ (Літопис УПА . Основна серія). 
45

«Грім». Полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали. ‒ Торонто  –  Львів, 2008. – Т. 5 .  – 128 с. ‒ (Літопис УПА . Серія 

«Події і люди»).   
46

 Ступницький Ю. Спогади про пережите. ‒Торонто – Київ, 2000. – Т. 1. ‒ 128 с. ‒ (Літопис УПА. Серія «Бібліотека»). 
47

 Шухевич С. Моє життя. Спогади. ‒ Лондон, 1991.  –  615 с. 
48

 Кук В. Шухевич С. Українська скорбна мати: [спогади]. – Львів, 2009. – 43 с. 
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застосування методів біографістики, конкретно – просопографії. Завдяки 

допоміжним історичним дисциплінам ми дослідили особу В. Кука в сукупності її 

індивідуальних рис та взаємин  з оточенням. Методологічний апарат генеалогії 

допоміг встановити родинні зв’язки В. Кука. Паралельно використання методів 

соціології дозволило нам визначити соціальне походження В. Кука та вплив 

цього фактора на формування ідейно-етичних бачень останнього Головного 

командира УПА і керівника українського визвольного руху в Україні. 

Отже, у своїй роботі ми використовуємо методи історичної науки, її 

допоміжних дисциплін та окремі методи інших гуманітарних наук. Завдяки 

цьому нам вдалося вирішити поставлені дослідницькі завдання. 

У другому розділі «Родинне оточення і формування світогляду В. Кука» 

розглянуто історію родини В. Кука та її вплив на становлення світогляду 

останнього Головного командира УПА і керівника підпілля ОУН в Україні. 

 У підрозділі 2.1. «Сім’я і дитинство В. Кука» проаналізовано історію родини 

В. Кука по батьковій і материнській лінії, вивчено умови й обставини 

дитинства останнього Головного командира УПА. Встановлено, що його батько 

Степан походив з малоземельної селянської родини. Рано осиротівши й 

втративши в пожежі власний дім, він з дев’яти років мусив працювати 

наймитом. Ще юнаком С. Кук влаштувався на залізничну станцію в с. Красне, 

де він зробив кар’єру від рядового працівника до керівника дрезини. Згодом, 

вивчивши німецьку мову і склавши іспити залізничника у Бродах, обійняв 

посаду диспетчера. Мати В. Кука Парасковія походила з дому Федора і Софії 

Постолюків. Її брати Василь і Степан служили в австрійській армії й загинули 

на фронтах Першої світової війни, а наймолодший брат Оксентій входив до 

українського товариства «Сокіл», служив в УСС та УГА і згодом став 

учасником підпілля ОУН і у 1943 р. разом зі своїм сином Ярославом був 

замордований польськими партизанами. Сім’я Куків була багатодітною. Із 

восьми народжених дітей до свого повноліття дожили шестеро. Під час Першої 

світової війни с. Красне стало епіцентром бойових дій, відтак батька, як 

кадрового залізничника, було евакуйовано до м. Грац, а мати з дітьми стали 

біженцями й повернулися до рідної хати, коли фронт відкотився на схід. 

Закінчення Великої війни не принесло миру в Україну, через село В. Кука 

неодноразово проходили фронти польсько-української й польсько-

більшовицької воєн. Мир настав лише у 1921 р., цього ж року В. Кук пішов до школи. 

 У підрозділі 2.2. «Юність, освіта і становлення світогляду В. Кука» аналізуємо 

період юності та навчання В. Кука. Попри невеликі статки багатодітної сім’ї 

Куків батько Степан зробив усе можливе, щоб всі його діти отримали освіту. 

В. Кук, як найстарший син, після двох років навчання в сільській школі та року 

підготовчих курсів у репетитора, який вдома вчив його латини, вступив у 1924 

р. до Золочівської приватної класичної гімназії Українського педагогічного 

товариства «Рідна школа», де навчався до 1932 р. Викладацький склад гімназії 

формували ветерани Перших визвольних змагань – старшини УГА й Армії УНР.  

При гімназії товариства «Рідна школа» в Золочеві діяла українська 

молодіжно-спортивна організація «Пласт», в яку В. Кук записався у 15 років в 
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1928 р. Окрім «Пласту», значний вплив на становлення особистості 

майбутнього командира УПА відіграло товариство «Просвіта», філіал і 

читальня якої діяла в с. Красне. Через «Пласт» В. Кук дізнався про УВО, а у 

1928‒1929 навчальному році в гімназії приєднався до новоствореної ОУН. 

Завершивши навчання в гімназії у 1932 р., він склав матуру (з лат. мaturus – 

зрілий), отримав атестат зрілості і вступив на юридичний факультет Люблінського 

католицького університету. Закінчити університет йому не вдалося. 

Провчившись два курси, він був відрахований через ув’язнення за революційну діяльність. 

 У третьому розділі «Підпільно-політична діяльність В. Кука 1930–1943 рр.» 

йдеться про діяльність В. Кука в рядах ОУН із його перших років роботи в 

підпіллі до моменту повернення з Дніпропетровська на Північно-західні 

українські землі на початку зими 1943 р. 

 У підрозділі 3.1. «Діяльність В. Кука в ОУН у 1930 – 1939 рр.» розглянуто життя 

і діяльність В. Кука в останнє міжвоєнне десятиліття. У 1929 р. В. Кук 

долучився до Юнацтва ОУН – молодіжного крила українських націоналістів. 

Місцеве керівництво ОУН доручило йому створити гімназійний осередок 

організації ще в часи навчання в Золочівській гімназії. З початку 1930-х рр. 

В. Кук з очільника гімназійного осередку українських націоналістів був 

підвищений до керівника повітової ОУН. Його призначили на посаду Голови 

Проводу ОУН Золочівщини, доручивши створити організацію в Золочівському 

повіті, що він на базі свого гімназійного осередку й зробив. У 1932 р. В. Кук 

підтримував прямі контакти з Крайовою екзекутивною, зокрема із Д. Мироном, 

Я. Старухом і Я. Стецьком та іншими лідерами крайової Організації 

українських націоналістів. У цей же час часто приїздив до Львова, де відвідував 

нелегальні збори ОУН в Академічному домі. 

 Було встановлено: оскільки В. Кук був сином залізничника, мав пільговий 

проїзд, то за завданням Крайової екзекутиви ОУН він у 1932 р. неодноразово 

перевозив вибухові матеріали із хімічної лабораторії ОУН у Кракові. У 1933 – 

1934 рр. часто їздив кур’єром на Волинь, куди перевозив агітаційну літературу 

українських націоналістів, за що на початку 1934 р. був затриманий, а згодом 

заарештований польськими службами правопорядку. В. Кук потрапив до 

Золочівської тюрми, з якої вийшов у другій половині літа 1934 р. 

 У жовтні 1934 р. В. Кук організовував на Золочівщині масштабну 

диверсію під час святкувань на честь польського короля Яна ІІІ Собеського. 

Щоб зірвати проведення урочистих заходів, група на чолі з В. Куком, за 

погодженням з Крайовою екзекутивою ОУН, вчинила диверсійну акцію – 

заклала саморобні пакети із запалювальною сумішшю під стоги сіна в 

поміщицьких фільварках. Польській поліції вдалось вдруге заарештувати 

В. Кука, суд визнав його винним й засудив на два роки ув’язнення. 

 У червні 1936 р. В. Кук, скориставшись амністією, вийшов на волю. 

Близько року працював продавцем в одній із крамниць Золочева, водночас 

продовжував виконувати функції повітового провідника ОУН на Золочівщині. 

Потреба добути кошти для розбудови ОУН у повіті (на створення підпільної 

друкарні, закупівлі паперу, чорнила та ін.) штовхає його на організацію 
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експропріаційної акції проти сім’ї Ясінських. За задумом, члени ОУН, 

переодягнені в польських жандармів, мали шляхом обману відібрати гроші в 

польської родини, але під час безпосереднього виконання акції першопочатковий 

план провалився, що призвело до загибелі членів сім’ї Ясінських. Польська 

поліція заарештувала виконавців – брата В. Кука Ілярія та двох його соратників, 

сам повітовий провідник ОУН був змушений перейти у травні 1937 р. на 

нелегальне становище, на якому й перебував 17 років.  

 Страта молодшого брата Ілярія у 1938 р. за обвинуваченням у справі 

Ясінських болісно вдарила по В. Куку. Щоб уникнути арештів молодих 

підпільників у майбутньому, В. Кук, якого із 1937 р. Крайовий провід ОУН 

призначив провідником Золочівської округи ОУН, пише брошуру з питань 

конспірації під зашифрованою назвою «Пашні буряки». Аби підняти рівень 

підпільників у піротехнічній справі, В. Кук написав брошуру «Гранатний 

вишкіл». Обидві праці друкуються в організованій ним підпільній друкарні 

«Мандоліна». Водночас В. Кук починає систематичну військову й ідеологічно-

політичну підготовку членів своєї округи. У 1938 р. в Підгаєцькому повіті на 

Тернопільщині він створює школу для професійних революціонерів, а у 1939 р. 

формує бойові групи українських націоналістів. 

У підрозділі 3.2. «В. Кук в перші роки Другої світової війни 1939–1941 рр.» 

розглянуто тему військово-політичної діяльності В. Кука з вересня 1939 р. до кінця 

1941 р. 

 Після нападу Німеччини та СРСР на Польщу В. Кук переїхав до Львова, 

звідки у жовтні ‒ листопаді 1939 р. виїхав і нелегально перетнув новий кордон 

між Радянським Союзом та німецьким Генерал-губернаторством. Через 

м. Сянок він попрямував до Кракова, де зустрівся з активом Крайової ОУН. В 

нових реаліях війни В. Кука було призначено відновлювати втрачені та 

налагоджувати нові канали зв’язку в структурах українських націоналістів. 

 У лютому 1940 р. В. Кук підтримав виокремлення ОУН(б). У 1940 – 

1941 рр. У Кракові він активно працює у військовому штабі ОУН(б). У 1941 р. 

проходив командирську «старшинську» підготовку, сам викладав основи 

партизанської боротьби на військових курсах для членів ОУН. Згодом в 

Центральному проводі революціонерів зайняв посаду організаційного 

референта. У середині і в кінці 1940 р. В. Кук двічі перебував на Закарпатті, де 

йому завдяки місцевим активістам вдалося відновити структури ОУН, що були 

розбиті гортистами після поразки Карпатської України. 

 Уже весною 1941 р. керівництво ОУН(б) призначило В. Кука начальником 

штабу похідних груп. До червня 1941 р. було підготовано до п’яти тисяч членів 

та симпатиків ОУН(б) для відправлення в Україну. Також йому було доручено 

сформувати Львівську похідну групу ОУН(б), яка завдяки організаторським 

здібностям В. Кука змогла увійти до Львова 29 червня і вже наступного дня 

проголосила Акт відновлення Української Держави. Українські націоналісти 

планували повторити проголошення незалежності й у столиці України, але 

Київська похідна група на чолі із В. Куком так і не змогла пробитися до 

столиці. Її затримка під Васильковом дала можливість німецьким спецслужбам 
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арештувати членів групи, зокрема й самого В. Кука, якому вдалося втекти з-під 

варти. Наприкінці вересня – на початку жовтня 1941 р. В. Кук бере участь в І-ій 

Конференції ОУН(б), яка оголосила про свій перехід в опозицію до німецького 

окупанта, що поряд із посиленням конспірації мало б врятувати кадри ОУН(б) 

від репресій і підготувати їх до нових етапів боротьби за незалежність України. 

У підрозділі 3.3. «В. Кук – керівник підпілля ОУН (б) на Півдні 

та  Сході України (1942–1943 рр.)» аналізується підпільна робота В. Кука на 

Південно-східних українських землях (ПівдСУЗ). 

 Після ІІ-ї Конференції ОУН(б) у квітні 1942 р. В. Кука було призначено 

на посаду Голови Проводу ОУН(б) на ПівдСУЗ. На початку червня 1942 р. він 

прибув до Дніпропетровська, де протягом кількох місяців йому вдалося 

відновити й розширити роботу підпілля ОУН. На той час Дніпропетровськ став 

центром діяльності Крайової екзекутиви ОУН на ПівдСУЗ, організаційна 

мережа якої у 1942 р. об’єднувала осередки ОУН сучасної Дніпропетровської, 

Запорізької, Кіровоградської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, 

Херсонської областей, Автономної Республіки Крим, а також території Дону, 

Кубані й Придністров’я. У Дніпропетровській області діяли Криворізька, 

Дніпродзержинська, Нікопольська, Новомосковська і Синельниківська округи 

ОУН з поділом на відповідні райони. Міські структури ОУН(б) також існували 

в Кривому Розі, Нижньодніпровську, Дніпродзержинську, а після загибелі 

керівництва організації у Києві в липні 1942 р. під управління ОУН на ПівдСУЗ 

перейшли й території Центральної України. 

 Окрім організаційної й пропагандистсько-просвітницької роботи, структури 

ОУН під керівництвом В. Кука проводили й бойові акції проти окупантів. Так, 

у Синельниківському р-ні Дніпропетровської області бойовики СБ ОУН(б) 

ліквідували шуцманів та деяких німецьких урядовців, які з особливою віддачею 

виконували накази вищого нацистського керівництва щодо знешкодження 

українського визвольного руху. Яскравим прикладом цієї боротьби є постать 

заступника Голови Служби безпеки ОУН І. Білика – «Костя», який у 1943 р. 

організував із місцевих мешканців бойову групу, котра, здійснюючи збройні 

напади на в’язниці в Маріуполі, Мелітополі і Кривому Розі, звільнила 

ув’язнених, серед яких були і члени ОУН. 

 З наближенням лінії фронту до Дніпропетровська восени 1943 р. В. Кук 

став організовувати відхід членів і симпатиків ОУН на захід, оскільки 

радянське підпілля володіло інформацією про структури ОУН і заангажованих 

в співпраці з українськими націоналістами осіб. Через прокладені маршрути 

більшість активу прорвалася в західні області України, сам В. Кук прибув на 

Волинь у грудні 1943 р. 

У четвертому розділі «Військово-політична діяльність В. Кука в УПА та в 

збройному підпіллі ОУН (1944 – 1954 рр.)» досліджується діяльність В. Кука в 

умовах повернення радянського режиму в перші повоєнні роки та в часи 

розгортання Холодної війни. 
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У підрозділі 4.1. «В. Кук – командир УПА-«Південь» та член Головного проводу 

ОУН (б) (1944 – 1950 рр.)» вивчається діяльність В. Кука під час переходу 

частинами УПА німецько-радянського фронту й в період масштабних боїв 

повстанських підрозділів із радянськими силами на Волині весною – влітку 1944 р. 

Також визначається особистий внесок В. Кука в діяльність українського 

визвольного руху в перші п’ять років після закінчення Другої світової війни. 

Взимку 1944 р. німецько-радянський фронт наблизився до Волині. 18 

січня 1944 р. відбулася розширена нарада вищого командного складу УПА-

«Північ» за участю проводу ОУН. На нараді були присутні: В. Кук – «Леміш» 

(крайовий провідник ОУН на ПівдСУЗ і оргреферент Головного проводу 

ОУН(б)), Д. Клячківський – «Клим Савур» (крайовий провідник ОУН на ПЗУЗ), 

П. Олійник – «Еней» (командир оперативного командування УПА-«Північ») та 

інші керівники й командири. В. Кук повідомив на нараді, що ГВШ УПА 

створює на базі осібних підрозділів УПА-«Північ» окрему оперативну групу 

УПА під назвою «Південь». За стратегічним задумом політичного керівництва 

ОУН і військового командування УПА, група військ УПА-«Південь» мала 

прорватися із південно-західних районів Волині на території Західного Поділля, 

вийти в тодішню Кам’янець-Подільську область і опанувати якомога більше 

територій в напрямку Вінниччини, півдня Житомирщини, виконуючи 

стратегічне завдання з перенесення збройної боротьби українського 

визвольного руху на центральні землі України. 

Для реалізації цього ризикованого плану Провід ОУН призначив В. Кука, 

досвідченого підпільника зі значним стажем керівництва, командувачем УПА-

«Південь». У квітні 1944 р. великі з’єднання УПА-«Південь» вже перейшли фронт і 

сконцентрувались у Кременецьких лісах в районі сіл Гурби й Антонівці. 21‒25 квітня 1944 р. 

сили УПА-«Південь» під загальним командуванням В. Кука прийняли бій з переважаючими 

силами Внутрішніх військ НКВС. Попри тактичні успіхи противник 

Української повстанської армії не досягнув стратегічної мети оточити та 

ліквідувати підрозділи УПА-«Південь», однак зірвав плани українського визвольного 

руху прорватися потужним військовим угрупуванням в центральні землі України. 

У першій половині 1944 р. В. Кук розробив проект переходу ОУН на 

демократичні позиції з метою залучення ширших народних мас до боротьби з 

радянським тоталітаризмом і сформував платформу для створення Народно-

визвольної революційної організації (НВРО). Оскільки в Галичині у цей час 

було створено УГВР, яка майже цілком дублювала ідею НВРО, то В. Кук 

відмовився від своїх планів на користь УГВР. Паралельна поява НВРО і УГВР є 

яскравим свідченням, що процес демократизації українського визвольного руху 

був природнім явищем, відповідав запитам часу й тогочасній ситуації. 

У подальші роки В. Кук продовжував обіймати посаду організаційного 

референта Головного проводу ОУН(б), поєднуючи її у 1946 р. з посадою 

виконуючого обов’язків Голови Крайового проводу ОУН Тернопільщини. У 

1947 р. Головний командир УПА і керівник ОУН Р. Шухевич призначив 

В. Кука своїм заступником з організаційних питань. 
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У підрозділі 4.2. «Діяльність В. Кука на чолі збройного підпілля ОУН і ГК УПА 

(1950 – 1954 рр.)» вивчається діяльність В. Кука на посаді ГК УПА, Голови 

Проводу ОУН і генерального секретаря УГВР. 

Очоливши український визвольний рух, В. Кук поставив перед собою 

амбітне завдання зберегти організоване підпілля ОУН в Україні. Очікуючи, що 

Холодна війна між СРСР та Заходом рано чи пізно переросте в Третю світову, 

В. Кук провів ряд організаційних заходів, які унеможливлювали повну 

ліквідацію Організації українських націоналістів на території УРСР. По-перше, 

було наказано уникати збройних акцій, по-друге, максимально законспірувати 

свої структури й пройти вишкіл з оперативної й розвідувальної справи 

радянських спецслужб, по-третє, сконцентрувати основний напрямок роботи на 

агітації й просвітницькій роботі серед населення.  

У 1952 р. В. Кук закінчив аналітичну працю «Колгоспне рабство», в якій 

піддав нищівній критиці колгоспну систему СРСР. Цього ж року Закордонні 

частини ОУН відправили кілька кур’єрських місій в Україну, які згодом «провалилися». 

У підрозділі 4.3. «Розшук, полон та ув’язнення В. Кука» аналізується 

оперативно-розшукова діяльність МДБ ‒ МВС – КДБ СРСР щодо розшуку та 

спроб ліквідації керівника ОУН в Україні й обставини, за яких він потрапив у 

полон до радянських сил безпеки у травні 1954 р. 

У 1944 р. щодо В. Кука було порушено радянську кримінальну справу й 

розпочато оперативно-розшукові дії з його арешту. Упродовж десяти років 

МДБ робило спроби полонити або фізично ліквідувати члена організаційного 

референта Головного проводу ОУН, а з 1950 р – керівника українського 

визвольного руху в Україні. Досить швидко МДБ встановило його особу. Щоб 

«вийти» на В. Кука, працівники МДБ почали стежити за сім’єю Куків, майже 

всіх членів якої репресували, зокрема й літніх батьків. В. Кука також 

шантажували, використовуючи його малолітнього сина Юрія, 1946 р. народження. 

Попри окремі успіхи, наприклад, арешт дружини В. Кука У. Крюченко, 

кілька спроб підкидання вибухових пристроїв в конверти внутрішньої 

переписки, МДБ ‒ КДБ так і не вдалося перехитрити досвідченого підпільника. 

Оскільки точкові удари радянських спецорганів провалилися, вони вирішили 

поряд із застосуванням вже апробованої тактики засилання агентури в ряди 

українського визвольного руху розставити на В. Кука «пастки» у вигляді 

пунктів укриття й криївок. Саме на одну із таких криївок з агентами МДБ й 

натрапила група В. Кука у травні 1954 р. Це відбулося в Іванківському лісі 

Львівської області. Для зустрічі з В. Куком було підготовлено одну із криївок, в 

якій він зупинявся у 1947–1952 рр. До криївки прибув В. Кук і його дружина 

У. Крюченко та два охоронці – В. Задворний і М. Фенін. Коли подружжя 

заснуло, агенти КДБ накинулися на В. Кука і його дружину, з-під подушки 

Уляни забрали пістолет. Полонених посадили в Газ-67 і відправили до Львова, а 

звідти ‒ спеціальним авіарейсом до Києва. 
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ВИСНОВКИ 
 

Результати проведеного дослідження дають можливість зробити такі висновки: 

– Аналіз історіографії досліджуваної проблематики засвідчив, що деякі 

аспекти із біографії В. Кука висвітлювалися в працях вітчизняних науковців, 

однак у вітчизняній та зарубіжній історіографії так і не з’явилося окремого 

синтетичного дослідження, яке б з’ясувало всі питання життя та військово-

політичної діяльності В. Кука з 1913 р. по 1954 р. Дослідник біографії В. Кука 

має змогу оперувати численними архівними матеріалами. Хоча значна частина 

архівних матеріалів із біографії останнього керівника підпілля ОУН в Україні 

вже була опублікована, проте чимало документів так і залишалося 

неопрацьованими в архівних установах, насамперед в ГДА СБУ і Архіві ЦДВР. 

Варто зауважити, що джерельна інформація репрезентує аспекти діяльності 

В. Кука у військовій та політичній сфері нерівномірно, наприклад, досить 

детально відображено Акт 30 червня 1941 р., натомість питання підпільної 

роботи В. Кука в 1945 р. і в 1947 р. висвітлено недостатньо. 

– Вивчення родини В. Кука, його біографії, особливо часів юності й 

навчання засвідчило, що останній ГК УПА походив із незаможної й 

багатодітної селянської сім’ї Степана та Парасковії Куків, які зробили все 

можливе, щоб дати освіту своїм дітям. Слід наголосити на тому факті, що всі 

шестеро дітей Куків стали членами і активними прибічниками ОУН. 

–  Дослідження діяльності В. Кука в ОУН у 1930 – 1939 рр. продемонструвало, 

що його прихід в український визвольний рух був логічним і закономірним 

явищем. У колі свого спілкування він дізнався про існування Української 

військової організації Є. Коновальця. У 1929 р. В. Кук вступив у новостворену 

Організацію українських націоналістів, з якою пов’язав усе своє життя. У 

1929 ‒ 1940 рр. В. Кук пройшов усі щаблі в структурах ОУН: від Юнацтва і 

рядового члена, керівника ОУН в гімназії до окружного референта ОУН на 

Золочівщині, а на початку 1940-х рр. став організаційним референтом Головного 

Проводу ОУН(б). Загалом, упродовж своєї діяльності у 1930-х рр. він проводив 

організаційну, кур’єрську, управлінську, агітаційно-пропагандистську, вишкільну 

і диверсійну роботу.  

– Вивчення діяльності В. Кука в перші роки Другої світової війни та на 

посаді керівника підпілля ОУН (б) на Півдні та Сході України у 1942 – 1943 рр. 

продемонструвало, що В. Кук на початку 1940-х рр. став одним із крайових 

лідерів ОУН. Поділ ОУН на крило А. Мельника та С. Бандери, попри загальні 

негативні наслідки для визвольного руху, дало йому можливість увійти до 

новоствореного Головного Проводу ОУН(б). На посаді організаційного 

референта В. Кукові вдалося поновити втрачені через бойові дії та 

встановлення нового радянсько-німецького кордону канали зв’язку із ОУН в 

Україні, а у 1940 ‒1941 рр. після двох відряджень в Карпатську Україну ‒ й 

мережу ОУН на Закарпатті, підготувати кадри для похідних груп ОУН(б) 

весною 1941 р. та реалізувати операцію з оперативного прибуття із Кракова до 
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Львова Львівської похідної групи, яка й проголосила Акт відновлення 

незалежності України. 

На початку літа 1942 р. В. Кук прибув до Дніпропетровська, де очолив 

ослаблену німецькими репресіями ОУН на ПівдСУЗ. Завдяки своїм 

організаторським й управлінським рішенням, досвіду підпільної роботи й 

конспірації він не лише зміг зберегти структури українських націоналістів у 

Дніпропетровську й області, але й значно розширив коло членів ОУН й 

поширив його на Донбас, Трансністрію, Крим та інші території. 

– Вивчення ролі В. Кука на посадах командира УПА-«Південь» та члена 

Головного Проводу ОУН(б) у 1944 – 1950 рр. засвідчило, що в цей час він 

залишався на керівних ролях в українському визвольному русі і суттєво 

впливав на його діяльність. Після переходу на Волинь у кінці 1943 р. В. Кукові 

було доручено очолити виокремлену із УПА-«Північ» групу УПА-«Південь», перед 

якою керівництво ОУН і вище командування УПА поставило завдання 

прорватися весною 1944 р. на центральні українські землі, де планувалось 

підняти масштабну збройну боротьбу за незалежність України. У квітні 1944 р. 

основні сили УПА-«Південь» перейшли німецько-радянський фронт і сконцентрувалися в 

районі Кременецьких лісів поблизу села Гурби, де їх спробували оточити й 

знищити ВВ НКВС. Хоча повстанцям й не вдалося прорватися на схід, проте 

вони, під загальним командуванням В. Кука, змогли уникнути цілковитого 

оточення і зберегти основні сили своїх бойових підрозділів. 

Також було виявлено, що у першій половині 1944 р. В. Кук пропонує 

створити на Волині Народно-визвольну революційну організацію (НВРО), яка 

мала перевести діяльність ОУН(б) на демократичні засади з метою побудови 

загальнополітичної платформи й залучення ширшого кола політичних груп до 

справи боротьби за відновлення незалежності України. Майже одночасне 

створення НВРО й УГВР по обидва боки німецько-радянського фронту є 

яскравим свідченням того, що процес демократизації українського визвольного 

руху був закономірним. 

У 1945 – 1950 рр. В. Кук залишається організаційним референтом Головного 

проводу ОУН(б). Через втрати серед керівництва він у 1946 р. очолює 

Крайовий провід ОУН Тернопільщини. З 1947 р. керівник підпілля і ГК УПА 

Р. Шухевич призначає В. Кука своїм заступником із організаційних питань. 

Досвід В. Кука був вкрай потрібним для Р. Шухевича, оскільки в цей час 

проводяться заходи з переходу ОУН в глибоку конспірацію, відбувається 

остаточна реорганізація залишків сил УПА з метою інкорпорації її бійців і 

командирів в структури підпілля. 

– За результатами аналізу діяльності В. Кука на чолі збройного підпілля 

ОУН та УПА у 1950 – 1954 рр. було встановлено, що він, як керівник підпілля 

намагався, попри радянські репресії, зберегти підпілля ОУН на території 

України. Для цього в своїх наказах та інструкціях В. Кук наказував 

мінімізувати кількість бойових виступів, перевести основну роботу в агітаційну 

й пропагандистську площини, сконцентруватися на вивченні конспіративних 

методів підпільної праці, проводити вишкіл і підготовку до майбутнього етапу 
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боротьби за незалежність, який, на його переконання, мав настати у найближчі 

роки після початку Третьої світової війни між СРСР та Заходом. Загалом, 

головне завдання, що поставив перед собою В. Кук, полягало у збереженні 

кадрового потенціалу і каналів зв’язку ОУН в Україні й із закордонними 

центрами. 

– Вивчення питання розшуку, полону й ув’язнення В. Кука показало, що 

упродовж десяти років радянські служби безпеки робили спроби взяти в полон 

чи фізично ліквідувати В. Кука, але йому щоразу вдавалось уникати їхнього 

удару. Щоб схопити заступника, а згодом і керівника підпілля ОУН, МДБ 

намагалося використати його сім’ю і маніпулювало долею малолітнього сина 

В. Кука Юрія, проте ці заходи не принесли результату. Однак те, що не змогли 

зробити оперативники МДБ, зробила їхня агентура. У травні 1954 р. група ОУН 

на чолі із В. Куком під час переходу із Львівщини на Волинь потрапила до 

криївки провокаторів КДБ, які підступом полонили В. Кука. Так «до рук» КДБ 

уперше потрапив живим керівник українського визвольного руху. Це призвело 

до подальшого придушення підпілля ОУН в Україні. 

Загалом В. Кук відіграв важливу роль в діяльності українського визвольного 

руху. Історія його життя є ще одним промовистим віддзеркаленням історії 

України у XX ст. в контексті боротьби українського народу за свою свободу і 

незалежність. 
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АНОТАЦІЯ 

Понипаляк А. В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука 

(1913 – 1954 рр.) – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2018. 

Дисертаційна робота є синтетичним науковим дослідженням історії життя 

та військово-політичної діяльності останнього керівника підпілля Організації 

українських націоналістів, Головного командира Української повстанської армії, 

генерал-хорунжого В. Кука (1913 – 2007 рр.), який організовував, керував, а з 

1950 р. по 1954 р. визначав діяльність українського визвольного руху на території України. 

 На основі історичних джерел та напрацювань попередників відтворено 

історичний портрет В. Кука в хронологічних рамках з 1913 р. по 1954 р. У 

роботі досліджено родину В. Кука в період його дитинства, юності. Визначено 

особистий внесок останнього керівника підпілля ОУН в організацію, розвиток й 

боротьбу українського визвольного руху від початку 1930-х рр. до травня 

1954 р. Завдяки методологічному апарату історичної науки та методології 

суміжних дисциплін вдалося реконструювати біографію чільного керівника 

ОУН і командира УПА в контексті історії українського визвольного руху. 

Ключові слова: Василь Кук, ОУН, УПА, український визвольний рух, 

Друга світова війна, Холодна війна. 

 

АННОТАЦИЯ 

Поныпаляк А. В. Жизнь, политическая и военная деятельность Василия Кука 

(1913 – 1954 гг.) – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2018. 

Диссертационная работа является синтетическим научным исследованием 

истории жизни и военно-политической деятельности последнего руководителя 

подполья ОУН, ГК УПА, генерал-хорунжего В. Кука (1913 – 2007 гг.), который 

организовывал, управлял, а с 1950 г. по 1954 г. определял деятельность 

украинского освободительного движения на территории Украины. 

На основе исторических источников и наработок предшественников 

воспроизведен исторический портрет В. Кука в хронологических рамках с 1913 г. 

по 1954 г. В работе исследована семья В. Кука, период его детства, юности, 

определен личный вклад В. Кука в организацию, развитие и борьбу 

украинского освободительного движения от начала 1930-х гг. по май 1954 г. 

Благодаря методологическому аппарату исторической науки и методологии 

смежных гуманитарных дисциплин удалось реконструировать биографию 

одного из главных руководителей ОУН и командиров УПА в контексте 

изучения истории украинского освободительного движения. 

Ключевые слова: Василий Кук, ОУН, УПА, украинское освободительное 

движение, Вторая мировая война, Холодная война. 
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ABSTRACT 
 

Alina Ponypalyak. Life, political and military activities of Vasyl Kuk (1913 

– 1954). Manuscript. 

Thesis for Candidate’s Degree of Historical Sciences with Specialization in the 

History of Ukraine (07.00.01). ‒ Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. ‒ Kyiv, 2018. 

The dissertation is a study of the life and military and political activity of Vasyl 

Stepanovych Kuk (1913 ‒ 2007), who was one of the key figures of the Ukrainian 

liberation movement in the middle of the twentieth century, and who served as its 

chief leader from 1950 to 1954. V. Kuk occupied the highest-ranking positions in the 

institutions of the Ukrainian liberation movement: he was the Chairman of the 

Organization of Ukrainian Nationalists and Revolutionaries (OUN(b)) in Ukraine, the 

General Secretary of the Main Ukrainian Liberation Council (MULC/UHVR – in 

Ukr.), and the Chief Commander of the Ukrainian Insurgent Army (UIA/UPA – in Ukr.).  

The relevance of this research stems from the acute need for an examination of 

the figures who guided, determined and directed the struggle of the Ukrainian nation 

for its independent statehood. 

In this dissertation, V. Kuk’s life and activities are studied in the context of his 

time and circumstances. Particular attention is given to the influence of political 

systems, and the national, social, and cultural environment in which V. Kuk grew up, 

was formed, studied, lived, and worked. His person is considered in the historical 

context of Ukraine and of Central-Eastern Europe as a whole at the beginning and 

during the First World War, during the First Ukrainian Liberation Movement (1917-

1921), in the interwar period of the Second Polish Republic, during the Second World 

War, and at the time of the establishment and operation of the Soviet regime in 

Ukraine in the first post-war decade. 

Particular emphasis is placed on the study of V. Kuk’s family and its history, 

both with respect to his paternal and maternal sides. On the basis of the discovered 

historical sources and historiography, the historical image of his parents Stepan Kuk 

and Praskovia Kuk, and their influence on the education of Vasyl Kuk, their eldest 

son, are formed. The employment of the methodology of prosopography allows us to 

reproduce the social portrait of V. Kuk, as well as to determine the influence of his 

social origin on the ideas and the vision of the Ukrainian integrated nationalism that 

he formed and propagated. For instance, due to his peasant roots, V. Kuk paid special 

attention to such issues as land ownership and farming practices; in particular, in 

1952 he completed his foundational work on the critique of the Soviet system of 

collective farms, entitled Kolkhoz Slavery. 

Key words: Vasyl Kuk, Ukrainian liberation movement, the Organization of 

Ukrainian Nationalists, the Ukrainian Insurgent Army, the Second World War, Cold 

War. 
 

 


