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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (46 с., 466 позицій), 36 додатків. Загальний обсяг дисертації – 283 с., з 

них основного тексту – 165 с. 

Актуальність теми дослідження. Впродовж 1940-х – 1980-х рр. розвиток 

соціально-економічних процесів в УРСР значною мірою залежав від трудової 

політики радянської влади, зокрема, міжтериторіального та міжгалузевого розподілу 

працездатного населення, що в свою чергу спирався на організований набір 

робітників та переселення сімей. Ці заходи суттєво вплинуло на соціальний, 

демографічний, міграційний та економічний розвиток республіки, дослідження яких 

є пріоритетним напрямом сучасної вітчизняної історичної науки. 

Вперше Народний комісаріат праці при Раді Народних Комісарів УСРР було 

сформовано у березні 1919 р. і надалі державне регулювання зайнятістю населення 

не переривалося до кінця 1980-х рр. Друга половина 1940-х – 1980-ті рр. стали 

завершальним періодом організованого розподілу робочої сили в УРСР. 

Довгострокову практику і наслідки планового використання трудових ресурсів 

вивчають соціологи, економісти, демографи, географи. Історичний напрям вивчення 

теми передбачає комплексне дослідження впливу держави на процес розміщення 

продуктивних сил, зокрема: управління планомірним переміщенням працездатних 

осіб, динаміку урбанізаційних і демографічних процесів, формування соціального та 

національного облич регіонів, реалізацію пільгових програм.  

Дослідження набуває особливої ваги у контексті сучасних подій, у зв’язку з 

облаштуванням населення, постраждалого від тимчасової окупації Автономної 

Республіки Крим, воєнних дій у Донецькій і Луганській областях. У процесі 

майбутньої реінтеграції тимчасово-окупованих територій під юрисдикцію України 

ефективність державної політики із залучення трудових ресурсів із інших територій 

країни для відбудовчих та ремонтних робіт, відновлення соціальної інфраструктури 

та житлово-комунального господарства, забезпечення зростання промислового 

виробництва, зміцнення сільського господарства Донбасу та Криму визначатиме 

соціально-економічний розвиток цих регіонів. 

Актуальність посилюється також відсутністю комплексного дослідження з 

історії організованого набору робітників та трудових переселень у другій половині 

1940-х – 1980-х рр. та у зв’язку з потребою узагальнення історичного досвіду 

минулого, який може бути корисним при формуванні сучасної державної 

економічної, соціальної, трудової та міграційної політики. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

відповідно до науково-дослідницької теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16 БФ046-01). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб представити загальну концепцію історії 

організованого державою розподілу трудового ресурсу своїх громадян в УРСР у 
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другій половині 1940-х – 1980-х рр. на прикладі організованих наборів робітників та 

трудових переселень. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

- проаналізувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну 

базу дослідження; 

- реконструювати процес формування нормативно-правової бази оргнабору 

робітників і трудового переселення, особливості створення і діяльності державних 

органів УРСР по розподілу й перерозподілу трудових ресурсів; 

- виділити етапи оргнаборів і трудових переселень, визначити їх особливості; 

- встановити кількісні показники, напрямки, якісні результати оргнаборів та 

трудових переселень в УРСР; 

- простежити характерні риси та особливості проведення оргнабору на 

підприємства і будови Донбасу, специфіку реалізації трудових переселень та 

оргнабору до Криму;  

- окреслити основні соціальні процеси і явища, спричинені організованими 

наборами робітників та трудовими переселеннями. 

Об’єктом дослідження є система державних органів УРСР по оргнаборам 

робітників та трудовим переселенням у межах та за межі республіки у другій 

половині 1940-х – 1980-х рр., її формування та діяльність. 

Предметом дослідження є історичний досвід державного регулювання 

розподілу працездатного населення УРСР на формально добровільних засадах, без 

використання праці ув’язнених; його місце в сфері соціально-економічної, 

національної, культурної політики радянської влади та вплив на розвиток 

соціальних, демографічних і міграційних процесів у країні. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють другу половину 1940-х – 

1980-ті рр., коли систематично здійснювався організований розподіл і перерозподіл 

трудового ресурсу УРСР. Нижня межа пояснюється завершенням бойових дій на 

території УРСР та початком проведення оргнабору на відновлення підприємств і 

будов республіки та за її межі. За верхню межу дослідження взято кінець 1980-х рр. 

– час припинення організованих переміщень працездатного населення країни. 

Територіальні межі дослідження зумовлені тогочасними адміністративними 

кордонами УРСР, що з лютого 1954 р. включали Кримську область. 

Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, 

об’єктивності, комплексності та системності. Для виконання поставлених завдань 

використано загальнонаукові, спеціально-історичні та міждисциплінарні методи. 

Опрацювання наукової літератури та джерел відбувалося на основі класифікації та 

систематизації, аналіз зібраного матеріалу – критичного та комплексного методів. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на методах аналізу та синтезу (для виявлення 

закономірностей та узагальнення діяльності системи оргнабору та переселення 

робітників), індукції та дедукції (для з’ясування особливостей використання 

працездатного населення на прикладі різних економічних регіонів УРСР та 

розкриття загальнотеоретичних засад досліджуваного процесу як невід’ємної 

частини трудової політики радянської влади). 

Застосовано спеціальні методи історичного дослідження: проблемно-

хронологічний (для розгляду у часовій послідовності використання робітничого 
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ресурсу за головними напрямами), ретроспективний (щоб прослідкувати еволюцію 

радянської трудової політики), структурно-функціональний та системний (для 

вивчення формування та діяльності державних органів з розподілу працездатного 

населення), порівняльно-історичний (для виявлення спільного і відмінного у 

реалізації оргнаборів робітників і їх переселень на різних етапах), статистико-

аналітичний (щоб проаналізувати кількісні та якісні показники оргнаборів та 

переселень в УРСР у другій половині ХХ ст., оцінити їх вплив на соціально-

економічний розвиток країни). 

Поєднання названих принципів та методів дозволило реалізувати мету та 

завдання дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теми, що не 

отримала комплексного та всебічного висвітлення в історичній науковій літературі. 

Уперше у вітчизняній історичній науці досліджено державне регулювання 

організованого набору робітників та трудового переселення сімей за межі та в 

межах УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр.; виділено етапи оргнаборів і 

трудових переселень та більш детально висвітлено плани радянського керівництва з 

переміщення робочої сили українців на кожному з них; визначено обсяги і 

систематизовано кількісні показники залучення населення до праці на підприємства 

й будови за строковими трудовими договорами та організованих державою 

трудових переселень в межах та за межі УРСР. Поглиблено знання про історію 

формування нормативно-правових засад, що регулювали оргнабори і трудові 

переселення та про особливості створення і діяльності державних органів УРСР по 

розподілу й перерозподілу трудових ресурсів. Набрали подальшого розвитку 

дослідження з історії регіональних особливостей організованого використання 

працездатного населення. Акцентовано увагу на малодосліджених наслідках 

радянської трудової політики. Введено до наукового обігу нові статистичні 

матеріали. 

Практичне значення роботи. Матеріали та висновки дослідження покликані 

сприяти розширенню знань з історії України, зокрема її соціально-економічного, 

демографічного та національного розвитку в другій половині 1940-х – 1980-х рр. 

Результати роботи можуть бути використані для написання праць із загальної історії 

України та розробки спеціальних курсів з історії формування робітничих кадрів, 

трудової та міграційної політики радянської влади, краєзнавчих дослідженнях тощо. 

Апробація дослідження здійснена у виступах на 7 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях: «Депортації, примусові переселення та 

вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей» (Київ, 17 жовтня 2014 р.), 

«Дні науки історичного факультету» (Київ, 2014, 2016), «Шевченківська весна» 

(Київ, 1–3 квітня 2015 р.), «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, 6–8 жовтня 

2015 р.); «П’ятнадцяті джерелознавчі читання» (Київ, 4 листопада 2014 р.) та 

«Науковий діалог «Схід–Захід» (Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано сім наукових статей, які 

вийшли друком у фахових виданнях (серед них дві – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз РИНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)) та 

шість праць апробаційного характеру, які додатково розкривають тему 

дисертаційної роботи. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та методологічну основу 

дослідження, визначені мета, завдання, предмет та об’єкт, хронологічні й 

територіальні межі дослідження, охарактеризовано наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів. 

У першому розділі “Історіографія та джерельна база дослідження” 

визначено рівень наукової розробки теми й охарактеризовано її джерельну базу. 

Підрозділ 1.1. «Стан наукової розробки теми» присвячений з’ясуванню 

ступеня вивчення теми. 

Організованому набору робітників та трудовим переселенням у другій половині 

1940-х – 1980-х рр. не присвячено жодної узагальнюючої праці. Водночас, наявність 

значної історіографічної спадщини, що так чи інакше торкається радянської 

трудової політики, дає можливість розділити напрацювання з досліджуваної теми на 

декілька проблемно-тематичних груп.  

Першу групу становлять роботи, що розкривають історію формування та 

діяльності системи державних органів по оргнабору та переселенню робітників. Це 

література переважно джерелознавчого характеру, авторства працівників органів із 

розподілу трудового ресурсу
1
. 

До цієї ж групи належать юридичні праці радянського часу, в яких частково 

охоплено функціонування державних органів оргнабору, їх нормативно-правову 

базу діяльності та економічна література, в якій розглянуто регіонально-галузеву 

зайнятість населення країни, напрямки і обсяги міграційних потоків
2
. 

За незалежності України трудова політика радянської влади стала темою 

наукової розвідки В. В. Ковалинського і Т. М. Кір’ян «Праця та соціальна політика», 

що містить окремі розділи присвячені оргнабору в УРСР у 1930–1940-х рр
3
. 

Другу групу складають дослідження з історії формування й використання 

робітничих кадрів УРСР у другій половині ХХ ст. (здебільшого в окремих її 

регіонах) та ролі державного планування в цьому процесі. Одним з перших здійснив 

                                                           
1
 Иоффе Е. Организованный набор рабочей силы – важнейший фактор развития промышленности 

СССР / Е. Иоффе. – К.: Радянська Україна, 1954. – 30 с.; Богорад Д. Строительная индустрия 

СССР и обеспечение ее рабочими кадрами: Материалы в помощь районным работникам оргнабора 

рабочих / Д. Богорад. – К.: Киевская областная типография, 1954. – 38 с.; Переселение и оргнабор 

рабочих к 40-й годовщине Октября. – М.: Типография Госэнергоиздата, 1957. – 77 с.; 

Москаленко В. Вопросы организованного набора рабочих / В. Москаленко // Социалистический 

труд. – 1960. – № 4. – С. 72–78; Петров С. Организованный набор рабочих сегодня и завтра / 

С. Петров, М. Кузьминова // Социалистический труд. – 1983. – № 2. – С. 72–75. 
2
 Андреев B. C. Оргнабор рабочих в СССР. Правовые вопросы / В. С. Андреев, П. А. Гуреев. – М.: 

Госюриздат, 1960. – 80 с.; Гуреев П. А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П. А. 

Гуреев. – М.: Юридлит, 1968. – 136 с.; Майков А. О правовом регулировании оргнабора рабочих / 

А. Майков, А. Шлемин // Социалистический труд. – 1982. – № 7. – С. 70–77; Сонин М. Я. 

Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда / М. Я. Сонин. – М.: Госполитиздат, 1959. – 

368 с.; Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения / Отв. ред. В. В. Оникиеко. 

– К.: Наукова думка, 1986. – 246 с. 
3
 Ковалинський В. В. Праця та соціальна політика. З історії міністерства / В. В. Ковалинський, 

Т. М. Кір’ян. – К.: Поліграф-Колегіум, 2002. – 280 с. 
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розрахунки за напрямками і формами поповнення трудових ресурсів, в тому числі 

через оргнабір, Я. В. Підпригорщук
4
. Загальні праці з історії зміни чисельності і 

складу робітничого ресурсу УРСР належать Д. С. Шелесту та В. О. Романцову
5
. 

Оргнабір, як спосіб формування трудових колективів висвітлено переважно в 

дослідженнях з повоєнної відбудови промисловості Донбасу й Придніпров’я та їх 

окремих галузей господарства
6
. Науковий інтерес становлять праці сучасних 

вітчизняних істориків А. О. Саржана, Н. Ф. Шипік, М. А. Алфьорова, М. К. Лободи
7
, 

які в контексті дослідження соціально-економічного, міграційного та 

демографічного розвитку Донбасу зверталися до оргнабору та його наслідків. 

Організоване використання людського ресурсу УРСР почасти розглянуто у 

дослідженнях з історії освоєння цілинних земель та участі українців у будовах 

всесоюзного значення
8
. 

Загальні праці радянського періоду з історії робітництва УРСР, формування її 

трудового фонду обмежені окремими повідомленнями про оргнабір
9
.  

Мінімум необхідної інформації про оргнабір, трудове переселення надають 

загально-історичні довідкові та енциклопедичні видання радянського часу
10

. Сучасні 

енциклопедичні видання окремо не зупиняються на окресленій тематиці. 

                                                           
4
 Підпригорщук Я. В. Джерела і форми поповнення кадрів робітничого класу УРСР в роки п’ятої 

п’ятирічки / Я. В. Підпригорщук // УІЖ. – 1968. – № 11. – С. 53–61. 
5
 Шелест Д. С. Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса Украинской 

ССР (1950–1970 гг.) / Д. С. Шелест. – Днепропетровск: Промінь, 1971. – 186 с.; Романцов В. О. 

Робітничий клас УРСР (1946–1970 рр.) / В. О. Романцов. – К.: Видавництво Київського 

університету, 1972. – 219 с. 
6
 Население и трудовые ресурсы Донбасса / Отв. ред. Н. Г. Чумаченко. – К.: Наукова думка, 1977. 

– 169 с.; Лихолобова З. Г. Кадры угольной промышленности / З. Г. Лихолобова // Нові сторінки 

історії Донбасу: Кн. 7. – Донецк: ДонДУ, 1999. – С. 184–195; Вєтров І. Г. Засоби залучення 

трудових ресурсів до відбудови важкої промисловості України (1943–1950 рр.) / І. Г. Вєтров // 

Сторінки воєнної історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – Вип. 13. – 

С. 216–228. 
7
 Саржан А. О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х – кінець 

80-х рр. ХХ ст. / А. О. Саржан. – Донецк: ООО «Лебедь», 2004. – 412 с.; Шипік Н. Ф. Соціально-

демографічні процеси в Донбасі в 1943–1955 рр. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. Ф. Шипік. – 

Донецьк, 2005. – 240 арк.; Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-

економічний розвиток Донбасу (1939–1959 рр.) / М. А. Алфьоров. – Донецьк: Укр. культ. центр, 

2008. – 192 с.; Лобода М. К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської 

окупації та у відбудовний період (1941–1950) / М. К. Лобода. – К.: Ін-т історії України НАН 

України, 2012. – 206 с. 
8
 Волковинський В. М. До 25-річчя освоєння цілинних і перелогових земель: Участь трудящих 

УРСР в освоєнні цілинних земель (1954–1955) / В. М. Волковинський, О. М. Коваленко // Архіви 

України. – 1979. – № 1–2. – С. 40–49; Данильченко О. П. Вклад трудящих УРСР в освоєння 

цілинних земель / О. П. Данильченко, О. С. Рубльов // УІЖ. – 1984. – № 3. – С. 34–44. 
9
 Історія робітничого класу Української РСР: у 2 т. / Редкол.: І. О. Гуржій та ін. – Т. 2. – К.: 

Наукова думка, 1967. – 507 с.; Історія народного господарства Української РСР: у 3 т., 4-х кн. / 

Гол. ред. І. І. Лукінов. – К.: Наукова думка, 1987; История рабочих Донбасса: в 2 т. – К.: Наукова 

думка, 1981. 
10

 Трудовое право: Энциклопедический словарь: 4-е изд / Ред. кол.: С. А. Иванов и др. – М.: 

Советская энциклопедия, 1979. – 527 с.; Население и трудовые ресурсы / Сост. А. Г. Новицкий. – 

М.: Мысль, 1990. – 399 с. 
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Нині більшість розвідок з історії планового використання працездатного 

населення знаходиться в узагальнюючих працях, присвячених історії відбудови 

Донбасу, розбудови Криму, збільшенню трудового фонду південних та східних 

областей України, історії українського селянства
11

. Автори не акцентують увагу 

окремо на оргнаборах та переселеннях, вписують їх у загальний контекст трудової 

політики радянської влади. 

Окрему групу склали роботи, присвячені плановим трудовим переселенням. 

Частково, пов’язану з працевлаштуванням, зміну постійного місця проживання було 

розглянуто у контексті територіальної організації розселення населення
12

. Більш 

детально трудові переселення досліджували О. М. Вербицька, Л. І. Полякова, 

Т. М. Пронь. А. А. Погорєлов
13

. У 2016–2017 рр. низка статей, присвячена 

переселенській політиці радянської влади у 1940-ві – 1960-ті рр. була опублікована 

Н. М. Касьяновою. 

З проголошенням незалежності України зросло зацікавлення істориків впливом 

керованих міграцій на соціально-економічний розвиток Криму, до таких належать 

розвідки М. М. Максименка, В. І. Сергійчука, Н. О. Сидоренко, Е. І. Сеітової, 

В. О. Толстенової
14

. 

                                                           
11

 Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) // В. К. Баран, В. М. Даниленко. 

– К.: Альтернативи, 1999. – 304 с.; Історія українського селянства: нариси: в 2 т. / Відп. ред. 

В. А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2. – 652 с.; Економічна історія України: Історико-

економічне дослідження в 2 т. – К.: Ніка-Центр, 2011 – Т. 2. – 608 с.; Кульчицький С. В. 

Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування 

особливого та загального у регіональному просторі / С. В. Кульчицький, Л. Д. Якубова. – К.: Ін-т 

історії України НАН України, 2015. – 813 с.; Вєтров І. Г. Донбас 1943–1950 рр.: Відновлення 

промислової і транспортної інфраструктури / І. Г. Вєтров, О. Є. Лисенко, Т. В. Шелейко. – К.: Ін-т 

історії України НАН України, 2016. – 325 с. 
12

 Товкун В. Особливості міграції населення УРСР у 1959–1963 рр. / В. Товкун // УІЖ. – 1966. – 

№ 4. – С. 49–56; Янковская Е. А. Перераспределение трудовых ресурсов / Е. А. Янковская. – К.: 

Наукова думка, 1978. – 132 с. 
13

 Вербицкая О. М. Плановое сельскохозяйственное переселение в РСФСР в 1946–1958 гг. / 

О. М. Вербицкая // Вопросы истории. – 1986. – № 12. – С. 13–26; Полякова Л. І. Проблеми 

розвитку поселенських структур Півдня України 60–80-х років XX ст. / Л. І. Полякова // Наукові 

праці історичного ф-ту Запорізького держ. ун-ту. – 1999. – Вип. V. – С. 111–115; Пронь Т. М. 

Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах 

Миколаївської та Херсонської областей) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. М. Пронь. – 

Миколаїв, 2005. – 295 арк.; Погорєлов А. А. Прийом переселенців до Херсонщини у 1949 р. / 

А. А. Погорєлов // Наукові праці Чорноморського держ. ун-ту ім. П. Могили. – 2014. – Т. 227. – 

Вип. 215. – С. 114–117. 
14

 Максименко М. М. Переселення в Крим сільського населення з інших районів СРСР (1944–

1960 рр.) / М. М. Максименко // УІЖ. – 1990. – № 11. – С. 52–58; Сергійчук В. І. Український Крим 

/ В. І. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – 304 с.; Сидоренко Н. О. 

Етносоціальний аспект міграційного руху у Криму у 40–50-х роках ХХ ст. / Н. О. Сидоренко // 

Наукові праці історичного ф-ту Запорізького нац. ун-ту. – 2011. – Вип. 31. – С. 182–188; 

Сеітова Е. І. Переселенческий билет: трудовая миграция в Крым, 1944–1976 / Э. И. Сеитова. – 

Симферополь: Антиква, 2013. – 236 с.; Толстенова В. О. Повоєнна національна політика 

радянської влади та її вплив на переселенські процеси в Криму / В. О. Толстенова // Ученые 

записки Таврического нац. ун-та. – 2013. – Т. 26 (65).– № 2 (Ч. 1). – С. 138–151. 
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 Про організовані трудові переселення за межі УРСР йдеться здебільшого в 

узагальнюючих працях дослідників східної української діаспори
15

. 

До третьої групи віднесено публікації, що демонструють результати планового 

розподілу трудового ресурсу. Це праці переважно міжгалузевого характеру, в яких 

простежується вплив оргнаборів та переселень на демографічний, культурний, 

національний та міграційний розвиток країни: демографів – М. В. Дарагана, 

А. Ф. Загробської, І. М. Прибиткової, міграціологів – К. І. Якуби, 

О. А. Малиновської, С. В. Ситника, географів – О. І. Шаблія, А. І. Доценка та інших. 

Розвідки істориків також охоплюють наслідки організованих трудових 

переміщень в УРСР: соціальні та демографічні деформації структури сільського 

населення, зміна складу мешканців промислових центрів у зв’язку із залученням 

робітників з-поза їх меж, вплив штучних міграцій на національні ідентичності
16

. 

Про те як позначилися планові міжреспубліканські міграції на соціальному 

складі населення УРСР, динаміці міжнаціональних стосунків, зміні етнічної 

структури українського суспільства та його соціокультурному становищі йдеться у 

низці праць В. М. Даниленка
17

. 

Національно-політичне підґрунтя у трудових мобілізаціях та оргнаборі 

радянської доби вбачає Ю. М. Сорока
18

. Продуманою тактикою вивезення з УРСР 

до РРФСР робочої сили назвав оргнабори М. А. Сивирин
19

. Національно-культурні 

наслідки використання трудового фонду УРСР на прикладі Донбасу висвітлила 

Т. В. Болбат
20

. Вплив переселень на статево-вікову структуру населення областей 

                                                           
15

 Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 1992. – 170 с.; 

Винниченко І. І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / І. І. Винниченко. – К.: Рада, 

1994. – 128 с.; Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы 

XVIII века – 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса / 

В. М. Кабузан. – М.: Наука, 2006. – 658 с. 
16

 Ніколаєць Ю. О. Зміни у складі населення Донбасу у 1941–1945 рр. / Ю. О. Ніколаєць // 

Гуманітарний вісник Держ. вищ. навч. закладу «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди». – 2013. – Вип. 28(2). – С. 567–576; Куромія Гіроакі. Свобода і терор в Донбасі: 

Українсько-російське прикордоння, 1870–1990 рр / Гіроакі Куромія. – К.: Основи, 2002. – 510 с.; 

Головко В. «Тягар пострадянської людини»: історіографічний образ Донецької ідентичності / 

В. Головко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2014. – Вип. 24. – С. 38–50; Падалка С. С. 

Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-ті роки ХХ ст.) / С. С. Падалка. 

– К.: Укр. центр духовної культури. – 2002. – 160 с.; Гирич Я. М. Оргнабори робітників та 

урбанізація в УРСР в 1950-х роках / Я. М Гирич // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2008. – 

Вип. 376–377. – Ч. 1. – С. 168–173. 
17

 Даниленко В. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської «відлиги» / 

В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 

2014. – Вип. 19. – С. 5–19; Його ж: «Новий» курс у національній політиці радянської держави / 

В. М. Даниленко // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: 

колективна монографія. – Київ: Інститут історії України, 2015. – С. 50–136. 
18

 Сорока Ю. М. Населення західноукраїнських земель: етнополітичний та демографічний вимір, 

1939–1950-ті роки / Ю. М. Сорока. – К.: Київський університет, 2013. – 415 с. 
19

 Сивирин М. А. Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 

50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. А. Сивирин. – Львів, 2005. – 18 с. 
20

 Болбат Т. В. Участь населення Західної та Центральної України в економічному та національно-

культурному розвитку Донбасу (1939–1970) / Т. В. Болбат // Схід. – 2004. – № 1(59). – С. 35–38. 
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Північного Лівобережжя дослідив В. М. Гаврилов
21

. В. М. Скляр розглянув 

взаємозв’язок трудових переміщень та етнічної стратифікації населення УРСР
22

. 

Передумови міграцій з України в пострадянський період, зокрема історичний 

чинник переміщень, досліджує М. М. Касьянова
23

. 

Русифікаційне та асиміляційне завдання планової політики використання 

працездатного населення УРСР та її соціально-економічні наслідки розглянули 

науковці діаспори: Д. Соловей, К. С. Кононенко, Б. І. Винар, Б. Кравченко
24

. 

Цінними статистичними розрахунками збагатив джерельну базу майбутніх 

досліджень з теми В. М. Кубійович
25

. 

Таким чином, попри значну історіографію з історії робітництва, комплексної 

праці з планового, формально добровільного використання трудового ресурсу в 

УРСР у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр. на сьогодні немає, а отже 

тема потребує всебічного спеціального наукового дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» здійснено огляд архівних та 

опублікованих матеріалів, покладених в основу дисертації. 

Для розробки теми використано декілька джерельних блоків: документальний 

(нормативно-правові документи – закони і розпорядження, постанови найвищих 

органів державного та партійного керівництва; діловодна документація виконавчих і 

розпорядчих органів управління, центральних і місцевих органів влади; статистичні 

матеріали), періодичні видання та джерела особового походження. 

Більшість використаних матеріалів було взято з Центрального державного 

архіву вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України): Ради Міністрів УРСР 

(ф. 2), Державної планової комісії УРСР (ф. 337), Центрального статистичного 

управління УРСР (ф. 582), Державного комітету УРСР з праці та соціальних питань 

(ф. 4626) та Центрального державного архіву громадських об’єднань України (далі – 

ЦДАГО України) – фонду Центрального Комітету Компартії України (ф. 1). 

Основу дослідження склали матеріали фонду Державного комітету УРСР з 

праці та соціальних питань (ф. 4626) ЦДАВО України, що містить понад 2 тис. 

справ. Представлені у ньому діловодні джерела охоплюють весь досліджуваний 

                                                           
21

 Гаврилов В. М. Соціальне становище сільського населення у 1943–1953 рр. (за матеріалами 

областей Північного Лівобережжя України) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / 

В. М. Гаврилов. – К., 2004. – 20 с. 
22

 Скляр В. М. Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення / 

В. М. Скляр. – К.: Просвіта, 2008. – 392 с. 
23

 Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної 

трансформації міжнародної системи / М. М. Касьянова. – Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2017. 

– 520 с.  
24

 Соловей Д. Політика ЦК КПСС у плянуванні розвитку промисловости та промислових кадрів на 

Україні / Д. Соловей. – Нью-Йорк: Пролог, 1960. – 108 с.; Кононенко К. С. Україна і Росія. 

Соціяльно-економічні підстави української національної ідеї. 1917–1960 рр. Ч. 1. / 

К. С. Кононенко. – Мюнхен: Укр. технічно-госп-й ін-т, 1965. – 535 с.; Винар Б. І. Українська 

промисловисть: студія совєтського колоніялізму: Т. 1. / Б. І. Винар. – Париж: [б. в.], 1964. – 397 с.; 

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні в ХХ ст. / Б. Кравченко. – К.: 

Основи, 1997. – 423 с. 
25

 Кубійович В. М. Зміни в стані населення Української РСР у 1959–1969 рр. / В. М. Кубійович // 

Український історик. – 1972. – Ч. 1–2 (33–34). – С. 27–42. 
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період, включають організаційно-розпорядчу документацію центральних органів 

влади та їх місцевих структур, і є надзвичайно важливими щодо інформативної 

насиченості, чисельності та різнобічності. Зокрема, у фонді сконцентровані 

матеріали республіканських та відомчих засідань, зборів, нарад присвячених 

використанню трудового фонду УРСР; доповіді, аналітичні довідки, інформації, 

листування найвищих і спеціалізованих органів державного управління з питань 

виконання планів оргнабору і переселення в республіці; накази, розпорядження; 

письмові звіти з цифровими додатками відповідальних структур. 

Частково звітна документація з формування трудових ресурсів в УРСР є 

опублікована. Приміром, у тритомному академічному збірнику матеріалів 

«Промышленность и рабочий класс Украинской ССР» є витяги з річних звітів 

Головного управління оргнабору та переселення при Раді Міністрів УРСР за окремі 

роки, факти укладення строкових трудових договорів на підприємства та будови 

республіки і за її межі. Поодинокі свідчення про оргнабір наведені у радянських 

регіональних збірниках документів присвячених висвітленню відбудови країни у 

1946–1950 рр
26

. Вже за незалежності України побачив світ збірник матеріалів 

«Трудові ресурси Донбасу»
27

, у якому на прикладі регіону розкрито основні форми і 

методи вирішення кадрового питання у 1943–1990 рр. 

Невід’ємною складовою джерельної бази дослідження є опубліковані 

нормативно-правові документи, що регламентували зазначені процеси. Це видання 

офіційних матеріалів з юридичних питань проведення оргнабору «Трудовые 

резервы СССР», 7-томний збірник документів «Хронологічне зібрання законів, 

указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду УРСР», «Решения 

партии и правительства по хозяйственным вопросам» та окремі підбірки 

законодавчих актів із праці
28

. 

Документальний фактаж про оргнабір містять збірники законодавчих та 

підзаконних відомчих матеріалів, видрукуваних на замовлення міністерств вугільної 

промисловості, кольорової металургії тощо, збірники матеріалів про нормування 

пільг при укладенні трудових договорів у віддалені регіони СРСР, спеціалізовані 

інструкції з організації працевлаштування населення
29

. 

Абсолютна більшість статистичних матеріалів з досліджуваної теми 

залишається неопублікованою і знаходиться у фондах Центрального статистичного 

                                                           
26

 Восстановление Донбасса, 1946–1950: Документы и материалы / Сост. А. Г. Кандала и др. – К.: 

Политиздат, 1986. – 573 с.; Восстановление Приднепровья, 1946–1950: Документы и материалы / 

Сост. А. И. Голубова и др. – К.: Политиздат, 1988. – 532 с. 
27

 Трудові ресурси Донбасу: Збірник документів / Упоряд.: Ю. І. Абакелія, та ін. – Горлівка: Вид-

во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 404 с. 
28

 Трудовые резервы СССР: Сборник официальных материалов / Сост. М. С. Розофанов. – М.: 

Госюриздат, 1950. – 376 с.; Сборник законодательных актов о труде: По состоянию на 1-е мая 

1958 г. / Отв. ред. Д. С. Карев. – М.: Госюриздат, 1958. – 607 с. 
29

 Труд в цветной металлургии (Сборник законодательных и руководящих ведомственных 

материалов) / Мин. цвет. мет. СССР. – М.: [б. и.], 1948. – 193 с.; Сборник законодательных актов о 

льготах работникам Крайнего Севера и местностей приравненных к районам Крайнего Севера. – 

М.: Госюриздат, 1960. – 28 с.; Инструкция по организации трудоустройства населения, а также 

информации населения о потребности предприятий и организаций в рабочих и служащих / Гос. 

комитет СМ РСФСР по использованию труд. ресурсов. – М.: [б. и.], 1967. – 14 с. 
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управління України (ф. 582 ЦДАВО України) та Державного комітету УРСР з праці 

та соціальних питань (ф. 4626 ЦДАВО України). Звітна документація планових 

відділів системи оргнабору та переселення фонду 4626 містить місячні, квартальні, 

піврічні, річні, п’ятирічні статистичні плани та звіти центральних і місцевих органів. 

У фонді 582 накопичені значні відомості про щорічну чисельність набраних за 

оргнабором та переселених осіб, що уточнюють механічні втрати, приріст населення 

областей УРСР внаслідок трудових міграцій. 

Доповнюють джерельну базу періодичні видання другої половини 1940-х – 

1980-х рр. – офіційні друковані органи системи оргнабору та переселення УРСР 

(інформаційні бюлетені) та неперіодична інформаційно-довідкова й агітаційна 

література (пам’ятки, брошури, інформаційні листівки, агітаційні плакати); 

загальносоюзна та республіканська центральна, місцева та виробнича преса («Труд», 

«Комуніст України», «Правда України», «Радянська Україна», «Робітнича газета», 

«Сільські вісті», «Радянська Донеччина» та інші). 

До джерел особового походження належать мемуари М. С. Хрущова, 

Л. І. Брежнєва, а також численні спогади та автобіографії сучасників подій, що нині 

зберігаються в ЦДАВО України (ф. 4626). Разом із листами-скаргами, заявами, 

зверненнями робітників та переселенців, що надходили до центральних органів, ці 

джерела розширюють розуміння практичної реалізації трудової політики в УРСР. 

Отже, джерельна база є достатньою для комплексного дослідження 

організованого використання трудового фонду УРСР на формально добровільних 

засадах у 1940-х – 1980-х рр. і дає змогу реалізувати дослідницькі завдання. 

У другому розділі «Система організованого набору робітників і трудового 

переселення та її законодавчо-правові основи (друга половина 1940-х – 

1980-ті рр.)» висвітлено особливості створення й діяльності державних органів по 

розподілу і перерозподілу трудових ресурсів та розглянуто процес формування 

нормативно-правової бази оргнабору робітників і трудового переселення. 

У підрозділі 2.1. «Органи оргнабору та трудових переселень у структурі 

державного апарату Української РСР» показана історія становлення системи 

оргнабору та переселення, реформування структури її центрального та місцевого 

апаратів, зміни в її функціях у контексті внутрішньої політики радянської влади. 

Встановлено, що залежно від внутрішньої політики радянської влади система 

державних органів з оргнабору і переселення була представлена або спеціально 

створеними органами – Бюро з обліку та розподілу робочої сили РНК УРСР, 

Українське республіканське управління Міністерства трудових резервів СРСР, 

Головне управління оргнабору робітників РМ УРСР, Головне управління оргнабору 

робітників та переселення при РМ УРСР, або установами для яких ця діяльність 

стала складовою більш широких повноважень: Головне управління ремісничих, 

залізничних училищ та шкіл фабрично-заводського навчання УРСР, Держкомітет 

РМ УРСР з використання трудових ресурсів, Держкомітет РМ УРСР з праці. У 

1945–1967 рр. відбувався пошук варіантів організаційної структури, що якнайкраще 

змогла б виконати поставлені цілі. Надалі поштовхом до входження функцій проведення 

оргнабору та переселень до держкомітетів з праці стало пом’якшення у регулюванні 

міграційними процесами в країні та закінчення масових переміщень працездатних.  
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Реалізація планового розподілу працездатного населення відбувалася через обласні, 

районні відділи (бюро, контори) оргнабору та переселення. Безпосередньо працювали з 

населенням районні уповноважені та інспектори оргнабору (переселення). Вони 

проводили агітацію, укладали договори, організовували направлення до місця 

призначення. Специфіка розподілу трудового фонду країни передбачала співпрацю 

центральних та місцевих структур оргнабору та переселення з іншими державними, 

урядовими органами та господарськими установами. Створена система могла існувати 

тільки в умовах широкого застосування адміністративних методів регулювання 

міграційними та демографічними процесами в суспільстві.  

У підрозділі 2.2. «Нормативно-правова база та порядок проведення 

оргнаборів і трудових переселень» проаналізовано законодавчі акти, що 

регулювали плановий розподіл працездатного населення УРСР.  

Радянською державою було створено розгалужену нормативно-правову базу, 

що регулювала відносини між учасниками процесу оргнабору й переселення. 

Більшість нормативних документів та інструкцій, що регламентували оргнабір, 

переселення, пільги по ним було розроблено наприкінці 1940-х – 1950-х рр. 

Незначні зміни у здійсненні перерозподілу трудового фонду країни (здебільшого 

стосувалися пільг та умов юридичної відповідальності за порушення договору) були 

введені у 1960–1989 рр. Базові засади політики зайнятості й використання 

працездатного населення розроблені в сталінські часи існували до розпаду СРСР. 

Оргнабори робітників та трудові переселення сімей за своєю суттю, завданнями 

та рівнем адміністрування були продовженням трудових мобілізацій, трудових 

повинностей селян-колгоспників, примусового переселення. Практична реалізація 

планового розподілу працездатного населення супроводжувалася значними і 

повсюдними порушеннями норм його проведення. Завдання оргнабору та 

переселення часто виконувалися примусовими методами, однак їх відрізняла 

наявність формально добровільного індивідуального договору та діюча система 

пільг і заохочень. Тривалий час мотивуючим фактором для населення до виїзду за 

оргнабором чи до переселення була можливість отримати дозвіл пересуватися 

країною, змінити соціальний статус тощо. Нав’язлива агітація була основним 

знаряддям виконання планів трудового переселення сімей та оргнабору. 

У третьому розділі «Проведення організованого набору робітників в 

Українській РСР» досліджено внутрішньореспубліканське та міжреспубліканське 

використання працездатного населення в УРСР через систему оргнабору робітників 

впродовж другої половини 1940-х – кінця 1980-х рр. 

У підрозділі 3.1. «Організований набір робітників в УРСР на підприємства і 

будови республіки» висвітлюються особливості оргнабору для потреб УРСР. 

У 1945–1953 рр. оргнабір був зорієнтований на швидке поповнення кількості 

працездатного населення промислових центрів республіки за рахунок населення сіл 

переважно західних, північних і центральних областей УРСР. У 1954–1967 рр. 

оргнабір став основою швидкого перенаправлення працездатних: тимчасово 

незайнятого населення міст, молоді, що не бажала продовжувати навчання після 

закінчення школи, демобілізованих солдатів, вивільнених з колгоспів та безробітних 

селян. У 1968 – середині 1980-х рр. оргнабори вже не мали попередньої соціально-



12 
 

економічної ваги, серед населення вони асоціювалися з вже неактуальними 

пільгами, поганими житловими умовами, відсутністю гарантій у роботі за фахом. 

Головним регіоном вербування робітників був Південно-Західний економічний 

район УРСР, з якого направили понад 51% загальної кількості набраних у другій 

половині 1940-х – 1980-х рр. На Донецько-Придніпровський економічний район 

УРСР припало 37,3% оргнабору, на Південний – 11,7%. У 

внутрішньореспубліканському оргнаборі у другій половині 1940-х – середині 

1950-х рр. переважав міжобласний напрямок направлення – понад 80% набраних, у 

1955–1980-х рр. – внутрішньообласний – майже 55%. Основними напрямками 

направлення завербованих були підприємства вугільної, металургійної 

промисловості, будови підприємств. Впродовж 1947–1989 рр. в УРСР за оргнабором 

було набрано понад 4,7 млн осіб, з них на підприємства та будови республіки – біля 

3 млн робітників.  

Довготривале проведення оргнаборів сприяло демографічним перекосам 

регіонів УРСР, вплинуло на співвідношення сільського та міського населення, 

темпи урбанізації країни. У областях виходу завербованих така державна політика 

сприяла денаціоналізації, формувала нову міграційну психологію, заробітчанські 

традиції, у місцях входу – посилювала маргіналізацію населення, породжувала 

девіантну поведінку, конформізм, соціальну апатію.  

У підрозділі 3.2. «Особливості проведення оргнабору на підприємства і 

будови Донбасу» простежено реалізацію оргнабору на прикладі Донбасу.  

Підвищений інтерес радянської влади у швидкій повоєнній відбудові вугільної 

промисловості сприяв зростанню значення оргнабору для потреб підприємств і 

будов Донбасу та став поштовхом до формування республіканської системи 

планового укладення строкових трудових договорів. Не випадково, що оргнабір до 

регіону знаходився під пильним контролем союзного керівництва.  

У другій половині 1940-х – середині 1950-х рр. Донбас був головним 

споживачем оргнабору і надалі залишався його пріоритетним напрямком, як за 

кількістю направлених, так і охопленими галузями промисловості. До того ж, регіон 

приймав трудовий ресурс за міжреспубліканським оргнабором з інших союзних 

республік. Донбас став прикладом наслідків довготривалої практики штучного 

розподілу працездатного населення: скорочення відсотку чисельності корінного 

населення, зниження кількості мешканців сільської місцевості, надмірної урбанізації 

регіону, постійних міграційних хвилювань, соціальної напруги. 

У підрозділі 3.3. «Організований набір постійних та сезонних робітників за 

межі УРСР» окреслено ситуацію з проведенням оргнабору за межі УРСР. 

Встановлено, що у завнішньореспубліканському оргнаборі більшість строкових 

договорів було укладено на підприємства і будови Російської РФСР – понад 659 тис. 

робітників (з них понад 310 тис. – на шестимісячні сезонні роботи в лісову 

промисловість). Понад 283 тис. осіб у 1954–1977 рр. було спрямовано на 

підприємства і будови Казахської РСР. 

Праця українців використовувалася на найменш популярних і найбільш 

фізично витратних роботах віддалених регіонів СРСР. Основними напрямками 

оргнабору були підприємства міністерств лісової та паливної промисловості, 

морського і річкового флоту, будівництва підприємств важкої індустрії, енергетики 
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та електрифікації, сільського будівництва, шляхів сполучення. Більшість 

виїжджаючих була соціально активною частиною населення. 

Впродовж другої половини 1940-х – 1980-х рр. всі області УРСР більшою чи 

меншою мірою були охоплені оргнаборами міжреспубліканського напрямку. 

Незважаючи на те, що завербовані за межі УРСР користувалися широкими пільгами 

системи оргнабору, республіка не виконувала річні плани. 

Багатонаціональні за складом робітників регіони направлення завербованих 

були осередком інтернаціоналізації та русифікації – закріплення спільної мови 

спілкування, збільшення відсотку змішаних шлюбів. Отже, оргнабір виступав ще й 

частиною соціальної, культурної та національної політики радянської влади, 

кінцевим результатом якої мало стати утворення нової соціальної спільноти – 

«радянського народу». 

У четвертому розділі «Здійснення організованих трудових переселень в 

Українській РСР (1946–1989 рр.)» проаналізовано основні риси та встановлено 

кількісні показники планових трудових переселень за межі і в межах УРСР. 

У підрозділі 4.1. «Організовані трудові переселення в південні та східні 

області УРСР» встановлено, що планові трудові переселення сімей мали 

сільськогосподарський характер, були направлені на дозаселення економічно 

слабких південних регіонів та сільськогосподарської периферії промислово 

розвинених східних областей республіки, постраждалих внаслідок попередньої 

соціально-економічної та національної політики радянської влади. 

Мотивуючим фактором до зміни місця проживання були пільги завербованим. 

На трудові переселення покладалося завдання призупинити демографічне старіння 

сільськогосподарських регіонів, збільшити їх робітничий ресурс, створити нові 

господарські форпости. Більшість завербованих було спрямовано до Кримської 

(82829 сімей), Херсонської (65944 сімей) та Миколаївської (40566 сімей) областей. В 

інших областях входу переміщених УРСР набув поширення внутрішньообласний 

перерозподіл трудового ресурсу (з міст та хуторів у села), який на кінець 1960-х рр. 

став основним напрямком переселень у республіці. 

Загалом з інших регіонів республіки до південних та східних областей УРСР 

впродовж 1949–1988 рр. в організованому порядку прибуло понад 270 тис. сімей 

(більше 864 тис. осіб, з них працездатних – мінімум 432 тис.), або 61,7% 

переселених у межах УРСР. Більшість переміщених сімей були вихідцями 

Тернопільської, Вінницької, Рівненської областей. Внутрішньообласне переселення 

склало 38,3% від загального планового в межах УРСР. Воно охопило в 1954–

1989 рр. 173340 родин у 17 областях. У місцях вселення новоселам було відновлено 

перевезених, куплено та зведено нових 415486 будинків. 

Організовані трудові переселення змінювали ціннісні орієнтації, висували на 

перше місце економічні блага, викликали соціальну та національну апатію. 

Переселенці потрапляли у нове середовище, де їх чекав радянський уклад життя. У 

місцях виходу мігрантів й так значні переселення, породжували супутні самовільні 

переїзди корінних мешканців. Наслідком систематичних втрат трудового ресурсу 

стало демографічне старіння областей виходу переселенців. 

У підрозділі 4.2. «Специфіка реалізації трудових переселень та оргнабору до 

Криму» розглянуто особливості проведення трудових міграцій до Криму.  
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Встановлено, що переселення на півострів було серед пріоритетних напрямків 

планового переміщення населення. 

Трудові міграції до Криму у другій половині 1950-х – 1980-х рр. перебували під 

особливим контролем державних органів влади. Поповнення трудового ресурсу 

півострова відбувалося виключно на організованій основі. Впродовж 1954–1977 рр. 

до Кримської області в плановому порядку з інших областей УРСР було переселено 

82829 сімей, у яких нараховувалося понад 248 тис. осіб, з них понад 165 тис. 

працездатних. Всередині півострова в 1954–1989 рр. було переселено 43437 родин. 

Незважаючи на негаразди у господарському влаштуванні переміщених, оргнабір та 

переселення відіграли ключову роль у поповненні трудових ресурсів Криму. 

У підрозділі 4.3. «Трудові переселення за межі УРСР» розглянуто специфіку 

планового переміщення на постійне місце проживання за межі УРСР. 

Визначено, що міжреспубліканське переселення впродовж 1949–1988 рр. в 

УРСР охопило понад 165000 сімей (більш ніж 660 тис. осіб, мінімум 330 тис. осіб 

працездатних): до Російської РФСР з УРСР в організованому порядку було 

переселено понад 99200 сімей (за найбільш скромними обчисленнями в них було 

397 тис. осіб, мінімум 198 тис. працездатних), до Казахської РСР – 65989 сімей 

(понад 230 тис. осіб, з них понад 145 тис. працездатних). Найбільше переселено за 

межі республіки було з Донецької, Ворошиловградської, Житомирської областей 

(від 12000 до 15000 сімей з кожної). Безповоротній виїзд такої кількості населення 

ослабив трудовий і загалом демографічний фонд республіки.  

Організовані переселення за межі УРСР стали знаряддям реалізації соціальної 

та національної політики радянської влади. Трудові міграції сприяли «зближенню 

народів СРСР» та допомагали формувати «нову історичну спільність – радянський 

народ». Значна частина переселенців спрямовувалася до сільської місцевості, де 

проживало переважно корінне населення. Новосели долучалися до пануючої 

культури, взаємозближувалися з іншими трудовими мігрантами союзних республік. 

У 612556 родинах планово переселених за всіма напрямками у 1946–1989 рр. 

щонайменше нараховувалося 1,83 млн осіб, з яких понад 1,3 млн працездатних. 

У висновках підведені загальні підсумки дослідження, що виносяться на 

захист: 

- Аналіз історіографії засвідчив, що особливості проведення оргнабору 

робітників та трудових переселень в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. є 

актуальною темою, яка до сьогодні не знайшла належного висвітлення в науковій 

літературі. Визначено, що джерельна база дисертаційної роботи, основу якої склали 

неопубліковані архівні матеріали, опубліковані нормативного-правові документи, 

матеріали особового походження та періодичної преси, є репрезентативною і 

достатньою, дозволяє здійснити комплексне дослідження; 

- Встановлено, що в УРСР практикувалися загальносоюзні принципи планового 

міжтериторіального і міжгалузевого розподілу працездатного населення. Для цього була 

сформована централізована система державних органів праці, що керувалася широкою 

нормативно-правовою базою. Протягом кінця 1940-х – 1980-х рр. структура органів з 

оргнабору та переселення неодноразово реформувалася, а її нормативно-правова база 

діяльності доповнювалася і вдосконалювалася; 
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- Аргументовано поділ оргнаборів та трудових переселень у другій половині 1940-х 

– 1980-х рр. на декілька етапів: друга половина 1940-х – 1953 рр., 1954–1967 рр., 1968–

1989 рр. Визначено, що кожен з періодів наділявся різними політичними, соціально-

економічними завданнями, мав особливості в проведенні, свою соціальну базу, регіони 

набору і місця призначення робітників. Для оргнаборів та переселень 1945–1953 рр. 

були притаманні порушення добровільності в їх здійсненні, низька якість житлово-

господарського облаштування завербованих робітників, значна зворотна міграція. 

Водночас оргнабір залишався одним з небагатьох способів уникнення 

«прикріплення» селян до одного місця проживання, а організоване переміщення 

давало змогу позбутися заборгованостей державі, покращити своє матеріальне 

становище, отримати житло на пільгових умовах. У 1954–1967 рр. оргнабори та 

переселення були головними способами міжтериторіального і міжгалузевого 

розподілу працездатного населення. Укладання трудових договорів оргнабору 

розповсюдилося на міське населення, до трудового переселення почали 

заохочуватися сім’ї робітників. У 1968–1989 рр. організований розподіл трудового 

фонду країни вже не мав економічної ваги попередніх десятиліть та уособлював 

залишки намагань радянської влади централізовано регулювати міграційні, 

соціальні та демографічні процеси в країні. Під оргнабір та планові переселення 

потрапляли різні верстви населення, кількість напрямків направлення збільшилася, 

проте чисельність укладених договорів зменшилася; 

- З’ясовано, що в УРСР впродовж другої половини 1940-х – 1980-х рр. планове 

переміщення працездатних відбувалося за трьома напрямками: республіканським 

міжобласним, внутрішньообласним та міжреспубліканським. Підтверджено тезу про 

те, що за УРСР було закріплено неофіційний статус постачальника трудових 

ресурсів, який переселеннями та оргнаборами заповнював нестачу робітничої сили 

найтяжчих фізичних професій в найбільш непривабливих для життя і праці районах 

СРСР. Підраховано, що за цими напрямками шляхом оргнабору та трудових переселень 

сімей було охоплено понад 6,4 млн українців. Більшість завербованих була переміщена в 

межах УРСР (всередині областей та між ними) – біля 3 млн робітників набраних 

оргнабором (з усіх 4703000 осіб, що у 1947–1989 рр. уклали строкові трудові договори) 

та 454359 сімей (з усіх 612556 сімей переміщених загалом у 1946–1989 рр.) за трудовим 

переселенням. Варто відзначити, що відбувався зворотний процес трудової міграції 

(переселені родини поверталися на попередні місця проживання, частина робітників 

покидала місця праці до завершення трудового договору), що на різних етапах 

охоплював від 10 до 30% планово переміщених осіб; 

- Встановлено, що загальні схеми проведення оргнабору відпрацьовувалися 

радянською владою на Донбаському регіоні, а специфіка реалізації трудових 

переселень в УРСР чітко простежується на прикладі Криму. Ці регіони були 

пріоритетними для проведення вищезгаданих процесів, про що свідчать кількісні 

масштаби та чисельні напрямки організовано переміщених до них працездатних 

осіб, тривалий час реалізації щодо них такої трудової політики. З’ясовано, що 

Донбас та Крим й самі були донорами працездатного населення для інших союзних 

регіонів. З їх територій проводилися оргнабори та трудові переселення до Російської 

РСФР та Казахської РСР. Таким чином, відбувалося планомірне корегування 

радянською владою народонаселення цих регіонів; 
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- Обґрунтовано, що довготривалі та чисельні планові оргнабори та трудові 

переміщення стали одним із засобів денаціоналізації, причиною демографічного 

старіння населення України, соціальних трансформацій, заклали фундамент для 

значних змін у культурному та національному розвитку країни, а відтак були 

вагомою складовою внутрішньої політики радянської влади. Система розподілу та 

перерозподілу трудового ресурсу забезпечувала існуючому режиму лояльність 

частини населення, соціальну базу для насадження світогляду, сформованого на 

руйнації історичних та культурних зв’язків. Завербовані потрапляли у нові 

виробничі умови, заводили нові знайомства, переймали місцеву культуру, традиції, 

відчували вплив нового оточення, тобто опинялися під дією визначальних факторів 

формування світосприйняття. Штучні переміщення працездатних стали невід’ємним 

елементом демографічної, національної та соціально-економічної політики 

радянської влади. 

У додатках містяться цифрові дані, які висвітлюють кількісні показники 

оргнабору робітників та трудового переселення сімей, регіони набору і направлення 

завербованих, влаштування переміщених на місцях, а також агітаційні плакати, що 

використовувалися при вербуванні робітників. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Публікації у фахових виданнях, що відображають основні результати 

дисертаційного дослідження: 

 

1. Жбанова К. Ю. Становлення та розвиток органів організованого набору 

робітників та їх переселення в УРСР (1943–1991 рр.) / К. Ю. Жбанова // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 87–

93. (входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія)) 

2. Жбанова К. Ю. Організований набір робітників у відбудові Донбасу (1943–

1950 рр.) / К. Ю. Жбанова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 1(121). – С. 174–181. 

3. Жбанова К. Ю. Організовані переселення в південні області Української РСР 

у 1955–1967 рр. / К. Ю. Жбанова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 2(122). – 

С. 163–170. 

4. Жбанова К. Ю. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 

1954–1964 роках / К. Ю. Жбанова // Етнічна історія народів Європи: Збірник 

наукових праць. – 2015. – Вип. 45. – С. 91–97. 

5. Жбанова К. Ю. Організовані переселення за межі Української РСР у другій 

половині 1950-х – середині 1980-х рр. / К. Ю. Жбанова // Сіверянський літопис. – 

2015. – № 3(123). – С. 130–139. 

6. Жбанова К. Ю. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів 

організованого набору та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 

середині 1980-х рр. / К. Ю. Жбанова // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 44. – Т. 1. – С. 249–255. 

(входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)) 



17 
 

7. Жбанова К. Ю. Дослідження організованих наборів та переселення 

робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. у працях радянських 

науковців // Наукові праці НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 419–433. 

 

Публікації, що додатково відображають результати дисертаційного 

дослідження: 

 

8. Жбанова К. Ю. Проблема організованого набору робітників та їх переселення 

у системі державних органів УРСР (1940-х–1992 рр.) / К. Ю. Жбанова // Дні науки 

історичного факультету, присвячені 180-річчю Київського університету: матеріали 

VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / 

Редкол.: В. Ф. Колесник (голова) та ін.; відп. ред. Є. С. Брайлян. – К.: Логос, 2014. – 

Т. 1. – С. 287–290. 

9. Жбанова К. Ю. Документи ЦДАВО України про організовані набори 

робітників та їх переселення у 1943–1955 рр. / К. Ю. Жбанова // П’ятнадцяті 

джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції 4 листопада 2014 р. КНУ. – К., 2014. – С. 94–96. 

10. Жбанова К. Ю. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору 

робітників (1945–1946 рр.) / К. Ю. Жбанова // Шевченківська весна – 2015 : історія : 

матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених. – К.: Логос. – 2015. – С. 254–257. 

11. Жбанова К. Ю. Організовані трудові переселення за межі Української РСР 

(1955–1976 рр.) / К. Ю. Жбанова // Матеріали IV науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід». – Кам’янець-Подільський-

Дніпропетровськ. – 2015. – С. 80–83. 

12. Жбанова К. Ю. Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики 

в УРСР у 1955–1967 рр. / К. Ю. Жбанова // Бібліотека. Наука. Комунікації: матеріали 

міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.): в 2-х ч. Ч. 1 / НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К.: НБУ ім. 

В. І. Вернадського, 2015. – С. 166–170. 

13. Жбанова К. Ю. Організований набір робітників на підприємства і будови 

Казахської РСР (1954–77 рр.) / К. Ю. Жбанова // Дні науки історичного факультету 

(до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського). Матеріали ІХ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Редкол.: 

проф. І. К. Патриляк (голова), І. Г. Адамська (заст. голови), О. Р. Магдич (відп. ред.). 

– К., 2016. – С. 86–90. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Лук’янець К. Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення 

(друга половина 1940-х – середина 1980-х 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. 



18 
 

У роботі досліджено історичний досвід державного регулювання розподілу 

працездатного населення УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. на прикладі 

організованих наборів робітників та трудових переселень. Вивчено державне 

регулювання організованого набору робітників та трудового переселення сімей за 

межі та в межах УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. Поглиблено знання про 

історію формування нормативно-правових засади що регулювали оргнабори та 

трудові переселення. Розкрито особливості створення та діяльності державних 

органів УРСР по розподілу й перерозподілу трудових ресурсів. Виділено етапи 

оргнаборів і трудових переселень та більш детально висвітлено плани радянського 

керівництва з переміщення робочої сили на кожному з них. Встановлено та 

систематизовано кількісні показники залучення населення до праці на підприємства 

та будови за строковими трудовими договорами та визначено обсяги організованих 

державою трудових переселень сімей в межах та за межі УРСР. Определены 

регіональні особливості використання робітничого ресурсу. Акцентовано увагу на 

малодосліджених наслідках радянської трудової політики. Введено до наукового 

обігу нові статистичні матеріали. 

Ключові слова: організований набір робітників, трудові переселення, трудові 

ресурси, міжтериторіальний та міжгалузевий розподіл робітників, організовані 

переміщення, переселенці. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Лукьянец К. Ю. Организованные наборы рабочих в УССР и их 

переселения (вторая половина 1940-х – середина 1980-х 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. 

В работе исследован исторический опыт государственного регулирования 

распределения трудоспособного населения УССР во второй половине 1940-х – 

1980-х гг. на примере организованных наборов рабочих и трудовых переселений. 

Изучено государственное регулирование организованного набора рабочих и 

трудового переселения семей за границу и в пределах УССР во второй половине 

1940-х – 1980-х гг. Углублены знания об истории формирования нормативно-

правовых основ, регулирующих оргнаборы и трудовые переселения. Раскрыты 

особенности создания и деятельности государственных органов УССР по 

распределению и перераспределению трудовых ресурсов. Выделены этапы 

оргнаборов и трудовых переселений, более подробно освещены планы советского 

руководства по перемещению украинской рабочей силы на каждом из них. 

Установлены и систематизированы количественные показатели привлечения 

населения к труду на предприятия и стройки по срочным трудовым договорам и 

определены объемы организованных государством трудовых переселений семей в 

пределах и за пределы УССР. Установлены региональные особенности 

использования рабочего ресурса. Акцентировано внимание на малоисследованных 

последствиях советской трудовой политики. Введены в научный оборот новые 

статистические материалы. 
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Ключевые слова: организованный набор рабочих, трудовые переселения, 

трудовые ресурсы, межтерриториальное и межотраслевое распределение рабочих, 
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ANNOTATION 

 

Lukianets K. Yu. Organizational recruitment and resettlement of workers in 

Ukrainian Soviet Socialist Republic (the Second Half of 1940 – Middle 1980).– 

Manuscript.  
Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of historical sciences by 

specialty 07.00.01 – history of Ukraine – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis researches organized recruitment and resettlement to and out of Ukrainian 

Soviet Socialist Republic (the second half of 1940 – 1980). 

From the second half of 1940 and to the collapse of the Soviet Union the highest 

authorities controlled recruitment in Ukrainian Soviet Socialist Republic. Special system 

of organized inter-territorial and inter-branch appointment and reappointment of labor 

resources of the country facilitated this process. The Soviet power relied on labor bodies 

which implemented big economic projects. Organized recruitment and labor resettlement 

of families in Soviet Ukraine were one of the most numerous in the Soviet Union both in 

the amount of resettled persons and spheres.  

The research stresses that depending on internal policy of the Soviet state the system 

of organized recruitment and resettlement was represented by specially created bodies. 

Attention was focused on legal acts which defined relations between participants of 

organized recruitment and resettlement. 

Due to statistical data it was possible to establish quality result of organized 

recruitment and labor resettlement, to highlight its main features at different historical 

stages of Ukrainian SSR as well as to address tasks and consequences of Soviet labor 

policy in the second half of 1940 – 1980. The author proved necessity to divide regular use 

of working population in several stages: the second half of 1940 – 1953, 1954 – 1967, 

1968 – 1980. It is stated that each of them has various political, social and economic tasks, 

peculiarities of implementation, social basis, regions of recruitment and places of 

employees’ appointment. 

The main regions of organized recruitment in Ukrainian SSR have been defined. 

Geography and branch specialization of appointment of labor resources have been traced. 

It has been found out that during the second half of 1940 – 1980 planned resettlement in 

Ukraine took place in three directions: republican, interregional and inter-republican. It 

has been calculated that organized recruitment and labor resettlement covered 6.4 million 

Ukrainians. It has been established that Soviet power tested general procedures of 

organized recruitment in Donbas and Crimea is a good example of labor resettlement in 

Ukrainian SSR. Quantity indicators of resettled working population prove strategic 

importance of organized recruitment and resettlement of employees as an element of social 

and economic development of the USSR. 

Following the research quantity indicators of citizens’ recruitment to enterprises 

under fixed term labor agreements were established and scope of organized labor 
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recruitment was identified. Statistical data allowed to trace efficiency of planned 

appointment of labor population in Ukrainian SSR in the second half of 1940 – 1980 and 

to focus attention on consequences of Soviet labor policy. 

Keywords: organized recruitment, labor resettlement, labor resources, inter-

territorial and inter branch appointment of employees, organized resettlement, resettled 

persons.  

 


