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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Структура дисертації обумовлена поставленою метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і літератури (222 позиції, 27 с.). Загальний обсяг 

дисертації – 200 с.  

Вступ. Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

історичної науки значний інтерес становить персоналістика. Вивчення 

діяльності відомих особистостей дає змогу окреслити роль та вплив окремо 

взятої людини на хід історії, конкретизувати історичний процес в 

особистісному аспекті. Розгляд державно-партійного апарату УСРР крізь 

призму діяльності окремих представників партноменклатури дозволяє розкрити 

відносини та протиріччя всередині КП(б)У, визначити особливості 

більшовицького режиму в Україні, розглянути систему радянської влади 

зсередини, як сферу взаємодії, протиріч та конфліктів.  

Сучасне державотворче будівництво в Україні потребує глибокого 

наукового аналізу періоду утвердження та функціонування комуністичного 

тоталітарного режиму, що є необхідною умовою для осмислення та подолання 

радянського спадку в суспільно-політичних процесах. Дослідження державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського покликане визначити його місце в 

середовищі партноменклатури УСРР та розширити уявлення щодо особливостей 

функціонування керівної верхівки радянської України. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» 

(державний реєстраційний номер 11БФ046-01). 

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

політичного діяча. 

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

політичної діяльності Ю. Коцюбинського. 

Хронологічні межі роботи зумовлені специфікою дослідження 

персоналії й визначаються роками державно-політичної діяльності 

Ю. Коцюбинського (1917 – 1937).  

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського як одного з представників компартійної 

номенклатури 1917 – 1930-х рр., визначення його ролі та місця в історії 

України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки дослідницьких 

завдань: 
• проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження; 

• простежити процес формування Ю. Коцюбинського як державно-

партійного діяча та висвітлити основні етапи його діяльності в 1917 – 1920-х рр.; 
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• дослідити участь Ю. Коцюбинського у реалізації радянської 

зовнішньої політики; 

• визначити роль та місце Ю. Коцюбинського у проведенні політики 

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

• проаналізувати участь Ю. Коцюбинського в реалізації 

хлібозаготівельної політики радянського керівництва в Україні; 

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

НКВС. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

загальнонаукові принципи історизму, науковості, об’єктивності, комплексності 

та системності. Для розв’язання поставленої мети і завдань застосовані 

наступні методи: проблемно-хронологічний, біографічний, порівняльно-

історичний, системного аналізу. Поєднання цих методів покликане сприяти 

реалізації поставленої мети та завдань дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в комплексному 

дослідженні актуальної теми, яка досі не отримала належного висвітлення в 

історіографії.  

Суттєво доповнено існуючі відомості про роль та місце 

Ю. Коцюбинського у функціонуванні партноменклатури УСРР. Виявлено нові 

факти, які поглиблюють знання про життя державно-партійного діяча. Набуло 

подальшого розвитку вивчення його участі у реалізації радянської зовнішньої 

політики. З нових позицій переглянуто державно-політичну діяльність цього 

представника партноменклатури в контексті реалізації радикальних соціально-

економічних перетворень в УСРР. Вперше визначено ступінь його причетності 

до Голодомору. Удосконалено знання про державно-політичну діяльність 

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

УСРР. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування фактологічної бази та ключових положень дослідження при 

підготовці нормативних та спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, у 

довідковій літературі, підручниках та наукових працях. Результати роботи 

можуть бути використані для подальших наукових розвідок з вивчення 

зовнішньополітичної діяльності СРСР, партійної номенклатури УСРР, 

колективізації та Голодомору 1932 – 1933 рр. 

Апробація дослідження. Основні положення та матеріали дисертації 

представлені на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: VI 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету – 2013» 

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

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

Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету – 2014» 

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

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

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

Університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених «Молода наука – 2015» (Запоріжжя, 2015). 
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Публікації. Основні результати дослідження викладено в 6 публікаціях у 

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

положення та результати дослідження додатково відображені у 6 публікаціях 

тез та виступів на наукових конференціях.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проведено аналіз літератури та джерел за темою дослідження. 
Історіографія. Наявну історіографічну базу за рівнем її інформативності 

можна розділити на дві групи праць.  

До першої групи віднесено праці, безпосередньо присвячені державно-

політичній діяльності Ю. Коцюбинського. В радянській історіографії 

дослідженню його постаті приділялася значна увага. Найбільш повний аналіз 

державно-партійної діяльності Ю. Коцюбинського провів М. Чуприна. Автор 

поетапно висвітлив становлення партійного та державного діяча
1
. Дослідження 

М. Чуприни відзначається значною джерельною базою, проте варто відзначити 

тенденційність підбору фактів. У праці А. Ярошенка подано детальну 

біографію Ю. Коцюбинського, водночас присутня ідеалізація постаті 

партійного діяча
2
.  

У сучасній історіографії відсутні комплексні дослідження постаті 

Ю. Коцюбинського, розглядалися лише певні аспекти його державно-

політичної діяльності. Р. Пиріг проаналізував причини та обставини 

фабрикування справи проти відомого представника партноменклатури
3
. 

Питання діяльності Ю. Коцюбинського, як державного діяча порушив 

Д. Скляренко
4
. Дослідник фрагментарно розглянув основні етапи біографії, 

давши загальну оцінку діяльності представника компартійної верхівки 

УСРР. 

Окремі аспекти державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського 

висвітлені у статті Ю. Сороки та М. Дмитрієнка
5
. Автори закцентували увагу 

насамперед на проблемі засудження партійного діяча та формуванні його 

світогляду. 

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

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

Чуприна. – К., 1971. – 326 с. 
2
 Ярошенко А. Д. Юрий Михайлович Коцюбинський / А. Д. Ярошенко. – 

К.: Політвидав, 1986. – 135 с. 
3
 Пиріг Р. Я. Справа Юрія Коцюбинського / Р. Я. Пиріг // Маршрутами історії. – 

К.: Політвидав України, 1990. – С. 318–328. 
4
 Скляренко Д. Є. Ю. Коцюбинський – дипломат, державний діяч / Д. Є. Скляренко 

// Історія України: маловідомі імена, події, факти. – К., 1996. – С. 303–316. 
5
 Сорока Ю. М. Юрій Коцюбинський // Ю. М. Сорока, Дмитрієнко М. Ф. // 

Історія України в особах: XIX – XX ст. – К.: Україна, 1995. – С. 311–314. 
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Енциклопедичні статті подають мінімум необхідної інформації про 

державно-політичну діяльність Ю. Коцюбинського
6
. 

До другої групи наукових праць належать публікації, які опосередковано 

стосуються державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського. Їх за 

проблемним принципом можна поділити на три підгрупи.  

Першу підгрупу становлять праці, присвячені становленню та 

функціонуванню більшовицької влади в Україні. В радянських дослідженнях 

громадянської війни на території України епізодично висвітлюється державно-

політична діяльність Ю. Коцюбинського
7
. Однак, у працях 1960-80-х рр. аналіз 

його постаті здійснювався однобоко та без критичної оцінки. В сучасній 

історіографії також наявні дослідження, які фрагментарно розкривають участь 

Ю. Коцюбинського у встановленні радянської влади
8
.  

У дослідженні В. Солдатенка опосередковано висвітлюється діяльність та 

ідейно-політичні погляди Ю. Коцюбинського
9
. Автор розглянув участь 

державно-партійного діяча у функціонуванні КП(б)У і боротьбі більшовиків за 

владу в Україні.  

Другу підгрупу утворюють дослідження, в яких фрагментарно 

розглядається діяльність Ю. Коцюбинського на дипломатичних посадах. 

В. Даниленко, досліджуючи відносини УСРР із зарубіжними країнами, 

опосередковано висвітлює участь Ю. Коцюбинського у функціонуванні 

радянських повноважних представництв
10

. Автор проаналізував роль та місце 

українських радянських дипломатів у системі міжнародних відносин та 

реалізації зовнішньої політики СРСР. В. Піскун фрагментарно розглянула 

роботу Ю. Коцюбинського з дезорганізації та дискредитації української 

                                                           
6
 Власенко В. І. Коцюбинський Юрій Михайлович / В. І. Власенко // Радянська 

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

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

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

(гол. ради) та ін.]. – К: Наукова думка. – Т. 5. – 2008. – С. 249–250 та ін. 
7
 Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной 

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

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

года): дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / С. Я. Случавская. – К., 1966. – 265 с. та ін. 
8
 Гриневич Л. В. Військове будівництво в Радянській Україні (1917 – початок 

30-х років ХХ ст.) / Л. В. Гриневич // Історія українського війська. – Львів: Світ, 

1996. – С. 10–332. 
9
 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: в 4 т. // В.Ф. Солдатенко. – 

Х.: Прапор, 2008. – Т. 2. – 558 с. 
10

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

О. В. Даниленко. – К., 2011. – 354 с. 
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політичної еміграції в Австрії та Польщі
11

. Діяльність Ю. Коцюбинського на 

дипломатичних посадах висвітлюється в дослідженні О. Купчика
12

. 

Третю підгрупу складають дослідження державно-партійного апарату 

УСРР та радянської карально-репресивної системи. Питання місця партійного 

діяча в середовищі компартійної верхівки порушується в дослідженні 

М. Дорошка
13

. Автор детально розглянув формування та функціонування 

партноменклатури УСРР, в якій Ю. Коцюбинський відігравав помітну роль. 

У праці Ю. Шаповала на основі архівних документів, із залученням 

широкого фактологічного матеріалу подано глибоку оцінку сфабрикованій 

справі Ю. Коцюбинського
14

.  

Найменш розкритим аспектом державно-політичної діяльності 

Ю. Коцюбинського є його участь у реалізації політики радикальних соціально-

економічних перетворень 1930-х рр. та причетність до Голодомору в УСРР. 

Таким чином, у сучасній історіографії низка важливих аспектів державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського належно не висвітлена. 

Джерельну базу дослідження становлять архівні документи, 

опубліковані матеріали, мемуари та матеріали преси.  

Найбільший обсяг документів стосовно предмета дослідження 

сконцентровано у фондах Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України. Матеріали ЦК КП(б)У (Ф. 1) дозволяють прослідкувати 

роль та місце Ю. Коцюбинського у становленні більшовицької влади в 

України, зовнішньополітичній діяльності УСРР і реалізації радикальних 

соціально-економічних перетворень в період 1930-х рр. У дисертації 

використано протоколи засідань Політбюро та Оргбюро ЦК КП(б)У, матеріали 

ділової переписки, постанови радянських органів влади. 

Резолюції та стенограми засідань партійних структур КПЗУ 

розкривають внесок Ю. Коцюбинського в реалізацію радянської політики 

щодо західноукраїнських земель в 1920-х роках (Ф. 6).  

Документи, які висвітлюють державно-політичну діяльність 

Ю. Коцюбинського у 1918 – 1920 рр. знаходяться у фондах Колекції 

документів з історії Комуністичної партії України (Ф. 57) та Комісії з історії 

громадянської війни при ЦК КП(б)У (Ф. 5). Фотокопії листів представників 

партноменклатури та матеріали губернських революційних комітетів 

розширюють джерельну базу дослідження. 

                                                           
11

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

В. М. Піскун. – К. – Нью-Йорк: МП Леся, 2006. – 672 с. 
12

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

«між українською формою та радянським змістом» / О. Р. Купчик. – Тернопіль: 

Терно-граф, 2011. – 264 с. 
13

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

1938 рр.) / М. С. Дорошко. – К.: Ніка, 2012. – 368 с. 
14

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

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



6 

 

Колекція документів позасудових справ реабілітованих (Ф. 263) 

включає в себе слідчу справу Ю. Коцюбинського, що дозволяє 

проаналізувати обставини слідства над державно-партійним діячем 

органами НКВС. 

Частина документального масиву, який допомагає розкрити та доповнити 

дослідження державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського міститься в 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, 

де зберігаються документи РНК (Ф. 2) та ВУЦВК (Ф. 1). Постанови, 

інформаційно-аналітичні довідки, матеріали ділової переписки, стенограми 

органів влади допомагають з’ясувати роль Ю. Коцюбинського у 

функціонуванні державно-партійного апарату УСРР.  

У фонді міністерства економіки України (Ф. 337) зберігаються документи 

Держплану. У постановах та рішеннях планової комісії при уряді УСРР 

розкривається питання внеску Ю. Коцюбинського у проведення політики 

радикальних соціально-економічних перетворень 1930-х років.  

Документи Народного комісаріату закордонних справ (Ф. 4) містять 

інформацію стосовно участі Ю. Коцюбинського в реалізації радянської 

зовнішньої політики. 

У дисертації також використано матеріали Центрального державного 

архіву-музею літератури та мистецтв України (далі – ЦДАМЛМ). У документах 

особового фонду Н. Суровцової (Ф. 302) містяться спогади про 

Ю. Коцюбинського. Проте мемуари української громадської діячки 

характеризується ідеалізацією постаті партійного діяча. У фонді Ю. Смолича 

(Ф. 169) зберігаються статті, біографічні довідки, спогади про державно-

політичну діяльність Ю. Коцюбинського. Матеріали особових фондів 

ЦДАМЛМ суттєво доповнюють джерельну базу дослідження.  

У дисертації використано матеріали припинених архівно-кримінальних 

справ, які зберігаються у державному архіві Служби безпеки України (Ф. 6). 

Протоколи допитів, які містяться в справі австрійського комуніста 

Ф. Корічонера є важливим джерелом для розуміння методів та змісту діяльності 

Ю. Коцюбинського на дипломатичних посадах. 

Серед опублікованих джерел за видовою класифікацією виокремлено три 

підгрупи: документальні, спогади та періодична преса. 

Відносно невелику кількість документів, які стосуються державно-

політичної діяльності Ю. Коцюбинського опубліковано у різноманітних 

виданнях, присвячених утвердженню та функціонуванню радянської влади в 

Україні, проте здебільшого вони містять лише фрагментарну інформацію щодо 

його постаті
15

. 

                                                           
15

 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 

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

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

октября 1918 года. Протоколы. – К.: Украина, 1991. – 241 с. та ін. 
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Публікації документів, присвячених тематиці Голодомору, надають 

можливість простежити участь Ю. Коцюбинського у проведенні 

хлібозаготівельних кампаній
16

. 

Суттєве значення має використання матеріалів періодичних видань. 

Тексти промов Ю. Коцюбинського, офіційні коментарі певних подій 

доповнюють фактологічну базу дослідження.  

У дослідженні використано значний масив мемуарної літератури. 

Спогади та свідчення представників радянської еліти доповнюють джерельну 

базу
17

. В них наявні оціночні судження, насамперед позитивного змісту. 

Негативну характеристику постаті Ю. Коцюбинського містять мемуари 

представників української національної інтелігенції
18

.  

Таким чином, джерельна база дослідження дисертаційної роботи 

представлена різноплановими документами та матеріалами, є 

репрезентативною, дозволяє розкрити державно-політичну діяльність 

Ю. Коцюбинського та реалізувати поставлені завдання. 

У другому розділі «Державно-політична діяльність 

Ю. Коцюбинського в 1917 – 1920-х рр.» проаналізовано його участь у 

встановленні та функціонуванні радянської влади в Україні. Розглянуто ідейно-

політичні погляди Ю. Коцюбинського та простежено основні напрямки 

діяльності у 1917 – 1920-х роках. 

З 1911 р. Ю. Коцюбинський брав участь у соціалістичних гуртках та 

захоплювався радикальними ідеями. Проте активну державно-партійну 

діяльність він розпочав у 1917 р.  

Наприкінці 1917 р. Ю. Коцюбинський направлений в Україну для участі у 

встановленні більшовицької влади та боротьби проти Центральної Ради. На 

початку 1918 р. його призначено народним секретарем військових справ та 

головнокомандувачем радянських військ. Таким чином постать 

Ю. Коцюбинського використовувалася для відведення звинувачень щодо 

захоплення України російською армією. Проте реальними повноваженнями 

його не наділили, оскільки більшовицькі загони підпорядковувалися 

М. Муравйову. Після захоплення Києва між ними виник конфлікт стосовно 

подальшого керівництва військовими частинами, оскільки 

Ю. Коцюбинський прагнув відстояти свої повноваження члена уряду. Однак 

                                                           
16

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

Хмельницька область / [наук. ред. Слободянюк П. Я.]. – Хмельницький: 

Поліграфіст, 2008. – Ч. 1. – 752 с.; Голод в СССР. 1929 – 1934 гг.: в 3 т. / [отв. 

составитель В. В. Кондрашин]. – М.: МФД, 2012. – Т. 2. – 912 с. та ін. 
17

 Майоров М. М. З історії революційної боротьби на Україні (1914 – 1919 рр.) / 

М. М. Майоров. – Харків: Державне видавництво ім. Г. І. Петровського, 1928. – 122 с.; 

Бош Е. Б. Год борьбы / Е. Б. Бош. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 440 с. та ін. 
18

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

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

українських студій, 1985. – 325 с.; Кедровський В. І. Обриси минулого / 

В. І. Кедровський. – Нью-Йорк: Свобода, 1966. – 134 с. та ін. 
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за короткий період перебування на посаді йому не вдалось провести 

реорганізацію роботи народного секретаріату військових справ. Діяльність 

Ю. Коцюбинського на посаді звелася до формального виконання обов’язків. 

У 1918 р. Ю. Коцюбинський, як член Всеукраїнського Центрального 

військово-революційного комітету, брав активну участь у розгортанні 

повстанського руху та створенні партійних осередків у Чернігівській та 

Полтавській губерніях. Встановлення радянської влади в Україні він 

насамперед пов’язував зі стихійними виступами селянства, переоцінюючи 

прихильність населення до більшовиків.  

У жовтні 1918 р. Ю. Коцюбинський, як делегат від Полтавської 

організації більшовиків, брав участь у роботі ІІ з’їзду КП(б)У. Він виступав з 

позицій «лівих комуністів», які віддавали перевагу революційно-

повстанській тактиці. Ю. Коцюбинський відстоював ідею про невідворотність 

соціалістичної революції та переконання про необхідність встановлення 

більшовицької диктатури. У березні 1919 р. на ІІІ з’їзді КП(б)У його обрали 

кандидатом у члени ЦК. 

У квітні 1919 р. Ю. Коцюбинський очолив Чернігівський губвиконком. 

Він брав участь у формуванні органів управління на рівні повітів та волостей. 

Ю. Коцюбинський послідовно відстоював розгортання червоного терору щодо 

противників більшовиків.  

У липні 1919 р. Ю. Коцюбинський введений до складу Зафронтбюро ЦК 

КП(б)У, створеного для організації та керівництва більшовицьким підпіллям.  

На початку січня 1920 р. Ю. Коцюбинський очолив відділ з роботи на селі 

Полтавського губкому КП(б)У. В процесі встановлення радянської влади він 

значну роль відводив агітації та пропаганді. Ю. Коцюбинський брав участь у 

формуванні державно-адміністративного апарату та придушенні 

антибільшовицьких виступів. Він проводив активну діяльність щодо 

дискредитації боротьбистів, яких вважав загрозою радянській владі.  

Протягом 1918 – 1920 рр. Ю. Коцюбинський здобув значний досвід 

проведення агітаційно-пропагандистської роботи та використання насильства 

як засобів вирішення соціально-політичних проблем. 

30 червня 1920 р. Ю. Коцюбинського призначено керівником місії УСРР 

при наркоматі національностей РСФРР. Він наполягав на реорганізації 

представництва, оскільки вважав, що його функції не відповідають статусу 

радянської України.  

Протягом 1920-х рр. Ю. Коцюбинський брав участь у 

внутрішньопартійних протистояннях і конфліктах. Він відкрито виступав на 

партійних зборах з підтримкою поглядів Л. Троцького, що негативно вплинуло 

на його подальшу кар’єру. Через троцькістську діяльність Ю. Коцюбинського 

певний час призначали на другорядні посади. Також за ним встановили нагляд з 

боку керівництва. Призначення Ю. Коцюбинського на дипломатичні посади в 

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

внутрішньопартійній боротьбі. У 1928 р. він визнав власні помилки щодо участі 

у внутрішньопартійному протистоянні перед Центральною контрольною 
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комісією ВКП(б), однак його лояльність керівництву більшовицької партії в 

подальшому піддавалась сумніву.  

Таким чином, протягом 1917 – 1920-х рр. завершується становлення 

Ю. Коцюбинського як партійного діяча. У цей період він налагодив зв’язки 

серед радянської партноменклатури, що сприяло в подальшому його державно-

партійній кар’єрі.  

У третьому розділі «Участь Ю. Коцюбинського у реалізації радянської 

зовнішньої політики» проаналізована його діяльність на дипломатичних 

посадах та охарактеризована участь у виконанні завдань радянської зовнішньої 

політики. 

З січня 1921 р. Ю. Коцюбинський очолював дипломатичну місію 

радянської України в Москві. Його діяльність значною мірою спрямовувалась 

на пропаганду самостійності УСРР. Під керівництвом Ю. Коцюбинського 

повноважне представництво стало посередником у налагодженні 

дипломатичних відносин між радянською Україною та іноземними державами. 

Він зазначав, що існування дипломатичного представництва є засобом 

пропаганди самостійності УСРР. За його участі укладено договори з Естонією, 

Латвією, Литвою, проводилися переговори з німецькими та чехословацькими 

дипломатами стосовно торговельних договорів та репатріації 

військовополонених. Ю. Коцюбинський виступав за розширення повноважень 

УСРР у сфері зовнішньополітичних відносин.  

27 грудня 1921 р. Ю. Коцюбинського призначено повноважним 

представником УСРР в Австрії. Його діяльність на дипломатичній посаді 

зумовлювалася насамперед фактором наявності активної української еміграції, 

в якій більшовики вбачали загрозу. Для її дискредитації використовувалось 

«зміновіхівство» – рух серед частини політичних емігрантів на користь 

визнання радянської влади та співробітництва з нею. Ю. Коцюбинський 

розгорнув активну діяльність у середовищі української громади в Австрії. Він 

постійно шукав контакту з її відомими представниками, яких намагався 

схилити до співпраці з більшовицькою владою. Ю. Коцюбинський обіцяв 

емігрантам, у випадку повернення в УСРР, надати можливість займатись 

культурно-освітньою діяльністю. Як засіб впливу повноважний представник 

використовував фінансові проблеми української інтелігенції за кордоном. 

Ю. Коцюбинському вдалося встановити прямі контакти з представниками 

еміграції, які висловили бажання співпрацювати з радянським режимом.  

У процесі боротьби проти національно-державницької еміграції 

Ю. Коцюбинський значну роль відводив пропаганді та виданню газет, які б 

співпрацювали з більшовиками. Повноважне представництво під його 

керівництвом стало вагомим деструктивним чинником життя української 

громади в Австрії. 

Ю. Коцюбинський налагодив співпрацю з представниками 

західноукраїнської еміграції, яких планувалось використати для посилення 

більшовицьких впливів у Польщі. Він ретельно відстежував настрої серед 

українського населення Галичини. Під контролем Ю. Коцюбинського 

видавалася газета «Наша правда» – друкований орган галицьких комуністів. 
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Він співпрацював з австрійським осередком Комуністичної партії Східної 

Галичини з метою поширення радянських впливів на територію Західної 

України. 

Ю. Коцюбинський у своїй роботі переважно керувався вказівками, які 

надходили від секретаря ЦК КП(б)У Д. Мануїльського. Питання щодо 

діяльності радянського дипломата неодноразово обговорювались на засіданнях 

Політбюро ЦК КП(б)У.  

Протягом 1923-24 рр. Ю. Коцюбинський працював на другорядних 

посадах у структурі державно-партійного апарату УСРР та був тимчасово 

відсторонений від дипломатичної роботи.  

9 січня 1925 р. Ю. Коцюбинського призначили радником повноважного 

представника СРСР в Австрії. Офіційно до сфери повноважень радників і 

секретарів належало обслуговування українських громадян за кордоном щодо 

запитів та вимог до урядових організацій. Проте основними завданнями 

Ю. Коцюбинського на дипломатичній роботі були: збір інформації, поширення 

комуністичних ідей, дискредитація української еміграції.  

В березні 1927 р. Ю. Коцюбинського призначено першим радником 

повноважного представника СРСР у Польщі. На нього покладалось завдання 

генерування прорадянських настроїв серед населення західноукраїнських 

земель. Він займався деструктивною роботою проти українських політичних 

партій, національно-політичних об’єднань та організацій. Діяльність 

Ю. Коцюбинського на посаді радника повноважного представництва була 

зумовлена планами СРСР щодо західноукраїнських земель, які 

використовувались для дестабілізації внутрішньополітичного становища 

Польщі.  

Ю. Коцюбинський займався формуванням серед населення 

західноукраїнських земель позитивного образу СРСР та комуністичної 

ідеології, намагався протидіяти покращенню відносин між західноукраїнськими 

політичними партіями та польською владою. Ю. Коцюбинський заради впливу 

на суспільно-політичну ситуацію в Польщі підтримував та фінансував низку 

культурно-освітніх організацій.  

Ю. Коцюбинський намагався посилити радянський вплив на 

західноукраїнські політичні партії. За його участі керівництво КПЗУ та 

Українського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання («Сельроб») 

змінили на більш лояльне до державно-партійної верхівки СРСР. Він намагався 

залучити до співпраці з радянським повноважним представництвом українські 

політичні організації Західної України, активно використовуючи підкуп заради 

досягнення своїх цілей. Занепокоєння Ю. Коцюбинського викликали поступки 

уряду Польщі українському населенню в галузі освіти та науки. Він відзначав 

можливість зростання антирадянських та поширення пропольських настроїв. 

На початку 1930-х рр. НКЗС СРСР прагнув покращити відносини із 

польським урядом. Радянське державно-партійне керівництво перестала 

влаштовувати діяльність Ю. Коцюбинського на посаді радника повноважного 

представництва, оскільки він наполягав на більш активному втручанні у 
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внутрішньополітичні справи Польщі. У червні 1930 р. його відкликали з 

дипломатичної роботи та направили в розпорядження партійних органів. 

Ю. Коцюбинський протягом 1920-х рр. брав активну участь у реалізації 

радянської зовнішньої політики. Він виконував завдання радянського 

керівництва щодо дезорганізації та дискредитації української еміграції, 

політичних партій та об’єднань. 

У четвертому розділі «Постать Ю. Коцюбинського у контексті 

соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-х рр.» проаналізовано 

роль Ю. Коцюбинського у соціально-економічному житті УСРР. Розглянуто 

його участь в проведенні індустріалізації, колективізації та здійсненні 

Голодомору. Охарактеризовано місце державно-партійного діяча в системі 

партноменклатури. Проаналізовано обставини слідства над Ю. Коцюбинським 

в 1935-37 рр. 

У червні 1930 р. Ю. Коцюбинського призначили на посаду першого 

заступника голови Держплану УСРР та обрали кандидатом в члени ЦК 

КП(б)У. Він як працівник Держплану УСРР за дорученням державно-

партійного керівництва контролював розвиток районів прикордонної смуги. 

Ю. Коцюбинський брав участь в розробці проектів щодо економічного 

розвитку та регулював виділення матеріально-технічних ресурсів. Під його 

керівництвом здійснювалися постійні перевірки районів прикордонної смуги.  

Ю. Коцюбинський рішуче підтримував політику проведення форсованої 

індустріалізації та колективізації. Протягом 1930-х рр. він регулярно брав 

участь в хлібозаготівлях, як уповноважений ЦК КП(б)У. Керівництво УСРР 

неодноразово відзначало його успіхи у реалізації політики колективізації. Під 

час виконання обов'язків уповноваженого з хлібозаготівель Ю. Коцюбинський 

виявив себе, як слухняний виконавець наказів комуністичної партії. Протягом 

1932 – 1933 рр. Ю. Коцюбинський керував вилученням продовольства в 

районах Вінницької та Одеської областей. Він не був безпосереднім 

розробником злочинної політики проти українського селянства, проте брав 

активну участь в її проведенні. Ю. Коцюбинський розглядав репресії, як 

важливий елемент проведення колективізації.  

Після участі Ю. Коцюбинського в хлібозаготівельних кампаніях 

відбувається його поступове підвищення по ієрархічній драбині державно-

партійного апарату. З 1932 р. він регулярно звітував керівництву УСРР на 

засіданнях Політбюро щодо різноманітних питань соціально-економічного 

розвитку. У вересні 1933 р. його призначили головою Держплану радянської 

України. Протягом 1930-х років Ю. Коцюбинському вдалося зайняти вагоме 

місце у середовищі радянської партноменклатури. В січні 1934 р. він увійшов 

до складу Оргбюро та Центрального комітету КП(б)У.  

Ю. Коцюбинський, як керівник Держплану та представник державно-

партійної номенклатури, намагався відстоювати пріоритетність фінансування 

радянської України. Він скаржився на неефективну діяльність центральних 

радянських органів влади. На його думку, розподіл ресурсів Держпланом СРСР 

не задовольняв потреби УСРР. Він постійно вимагав збільшення інвестицій для 

УСРР, як важливого промислового та сільськогосподарського регіону в складі 
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СРСР. Ю. Коцюбинський використовував свої зв'язки в середовищі 

партноменклатури, щоб залучити ресурси, які розподілялись в центральних 

державних структурах СРСР на розвиток радянської України. 

У 1935-37 рр. проти Ю. Коцюбинського було сфальсифіковано 

обвинувачення в керівництві «контрреволюційною» троцькістською 

організацією та двічі притягнено до суду. На початку слідства колишній 

керівник Держплану УСРР сподівався уникнути переслідувань, використавши 

свої зв’язки в середовищі радянського державно-партійного керівництва. Проте 

йому не вдалось переконати верхівку партії у своїй лояльності та забезпечити 

собі достатню підтримку з боку впливових покровителів. В 1937 р. 

Ю. Коцюбинського засудили до розстрілу, а його свідчення використовувалися 

для обґрунтування арешту та засудження представників партноменклатури. 

Фальсифікація справи проти Ю. Коцюбинського була важливим етапом 

політичних репресій 1930-х років у середовищі державно-партійної верхівки 

УСРР. 

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист: 

• Встановлено, що державно-політична діяльність 

Ю. Коцюбинського досліджена фрагментарно. У наукових працях радянського 

періоду відсутнє об’єктивне та цілісне висвітлення дисертаційної теми. У 

сучасній історіографії немає комплексних досліджень державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського. Натомість джерельна база є досить 

різноманітною за тематикою, змістом і представлена різноплановими 

документами та матеріалами. Архівні документи у поєднанні з іншими групами 

джерел дозволяють комплексно проаналізувати та розкрити державно-

політичну діяльність Ю. Коцюбинського. 

• Визначено, що ідеї «лівих» комуністів значно вплинули на 

державно-політичну діяльність Ю. Коцюбинського. Він розглядав утвердження 

влади більшовиків в Україні як складову світової комуністичної революції. 

Значну роль у становленні більшовицької влади Ю. Коцюбинський відводив 

агітаційно-пропагандистський роботі. Протягом 1917 – 1920 рр. 

Ю. Коцюбинському вдалось швидко увійти до керівної верхівки 

більшовицького режиму в Україні, що в подальшому стало основою його 

кар’єри. Впродовж 1920-х рр. він брав участь у внутрішньопартійних 

конфліктах. Однією з причин направлення Ю. Коцюбинського на 

дипломатичну роботу було намагання більшовицького керівництва 

відсторонити його від участі у протистоянні всередині партії.  

• З’ясовано основні напрямки роботи Ю. Коцюбинського на 

дипломатичних посадах: боротьба проти українських національно-

державницьких кіл, створення позитивного образу радянської держави в очах 

міжнародної спільноти, поширення ідей та впливів більшовиків. Визначено, що 

його діяльність за кордоном виходила за межі дипломатичної. 

Ю. Коцюбинський брав участь в поширенні ідей зміновіхівства в середовищі 

української національної еміграції. Він активно намагався дестабілізувати 

внутрішньополітичне становище Польщі.  
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• Розкрито участь Ю. Коцюбинського в реалізації політики 

радикальних соціально-економічних перетворень у 1930-х рр.
 

Ю. Коцюбинський рішуче підтримував проведення форсованої індустріалізації 

та брав участь у розвитку районів прикордонної смуги УСРР. Персональні 

зв’язки в середовищі компартійної еліти дозволяли йому ефективніше залучати 

фінансові ресурси, які розподілялись в Москві керівною верхівкою СРСР. 

Аналіз діяльності Ю. Коцюбинського, як працівника Держплану УСРР, 

свідчить про протиріччя всередині державно-адміністративного апарату 

стосовно розподілення інвестицій. Ю. Коцюбинський, як представник партійної 

еліти УСРР намагався відстоювати інтереси державно-партійної номенклатури 

радянської України.  

•  Встановлено, що Ю. Коцюбинський причетний до репресивно-

каральних заходів радянської влади протягом 1930-х рр. Він реалізовував 

жорстоку продовольчу політику більшовиків, що призвела до Голодомору 

1932-33 рр. Здійснюючи керівництво хлібозаготівлями, Ю. Коцюбинський 

виступав безпосереднім ініціатором посилення репресивних методів під 

виглядом боротьби проти «саботажу» українського селянства. Державно-

партійний діяч повністю поділяв ідею насильницької колективізації, 

розкуркулення та сприяв їх реалізації репресивно-каральними методами. 

• З’ясовано, що обвинувачення проти Ю. Коцюбинського 

сфальсифікували органи НКВС. Слідство над відомим представником 

партноменклатури було використане для подальшого розгортання репресій 

проти державно-партійного керівництва радянської України.  

Ю. Коцюбинський посідав помітне місце в середовищі державно-

партійного керівництва радянської України. Він причетний до багатьох 

злочинів більшовицької влади в УСРР та брав участь у побудові тоталітарного 

комуністичного режиму. Таким чином, державно-політична діяльність 

Ю. Коцюбинського мала переважно негативний вплив на суспільно-політичні 

процеси в українському суспільстві. 

 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях 

 

1. Мазипчук М. Д. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського 

(1920 – 1922 рр.) / М. Д. Мазипчук // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2013. – № 4. – С. 38–40. 

2. Мазипчук М. Д. Участь Юрія Коцюбинського у радянській 

зовнішній політиці (1925 – 1930 рр.) / М. Д. Мазипчук // Українознавство: 

науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-

філософський, педагогічний журнал. – 2013. – № 3–4. – С. 43–48. 



14 

 

3. Мазипчук М. Д. Постать Юрія Коцюбинського в контексті радянської 

репресивної політики в 30-х роках ХХ століття / М. Д. Мазипчук // Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – 

Вип. XXXVIII. – С. 153–157. 

4. Мазипчук М. Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського 

(1918 – 1920 рр.) / М. Д. Мазипчук // Гілея. – 2014. – Вип. 90. – С. 104–107. 

5. Мазипчук М. Д. Участь Юрія Коцюбинського в реалізації Голодомору 

1932-1933 років в Україні / М. Д. Мазипчук // Spheres of culture : Journal of 

Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and 

Cultural Studies – Lublin, 2014. – Vol. VII. – C. 469–476. 

6. Мазипчук М. Д. Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-

економічних перетворень у 1930-х рр. / М. Д. Мазипчук // Етнічна історія 

народів Європи. – 2015. – № 45. – С. 87–91. 

 

Публікації, що додатково відображають  

результати дисертаційного дослідження 

 

7. Мазипчук М. Д. Повноважне представництво УСРР в Австрії під 

керівництвом Ю. Коцюбинського / М. Д. Мазипчук // Дні науки історичного 

факультету. – 2013: VI Міжнародна наукова конференція молодих учених. – 

Ч. 2. – К., 2013. – С. 26–27. 

8. Мазипчук М. Д. Постать Юрія Коцюбинського у контексті 

радянської репресивної політики в 30-х роках XX ст. / М. Д. Мазипчук // Дні 

науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського 

університету: матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та 

молодих учених. – К., 2014. – Т. 1. – С. 214–217. 

9. Мазипчук М. Д. Роль Юрія Коцюбинського в діяльності повноважного 

представництва СРСР у Польщі / М. Д. Мазипчук // Шевченківська весна. – 2014: 

історія: матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих 

учених. – К., 2014. – Ч. 4: Історія. – С. 91–93. 

10. Мазипчук М. Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського 

(1930 – 1934 рр.) / М. Д. Мазипчук // Восьмі Богданівські читання: Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції: Зб. наук. пр. – Черкаси, 2014. – С. 220–223. 

11. Мазипчук М. Д. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні 

колективізації та хлібозаготівель в 1930-х рр. / М. Д. Мазипчук // 

Шевченківська весна. – 2015: історія: матеріали XIIІ Міжнар. наук. конф. 

студентів, аспірантів та молодих учених. – К., Логос, 2015. – С. 284–287. 

12. Мазипчук М. Д. Ідейно-політична складова державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського / М. Д. Мазипчук // Збірник наукових праць 

студентів, аспірантів, молодих вчених «Молода наука – 2015». – Запоріжжя, 

2015. – С. 265–267. 

 

 

 



15 

 

АНОТАЦІЯ  

Мазипчук М.Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в 

УСРР (1917 – 1937 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню державно-політичної 

діяльності Ю. Коцюбинського у період з 1917 р. по 1937 р. У праці розглянуто 

його ідейно-політичні погляди та становлення як державно-партійного діяча. 

Визначено роль Ю. Коцюбинського у встановленні та функціонуванні 

більшовицької влади в Україні. Досліджено його участь в реалізації радянської 

зовнішньої політики. Особливу увагу приділено розкриттю внеску 

Ю. Коцюбинського у роботу радянських повноважних представництв в Австрії 

та Польщі. З’ясовано роль державно-партійного діяча в проведенні 

хлібозаготівельних кампаній на початку 1930-х р. та терорі супроти 

українського селянства. Простежено участь Ю. Коцюбинського у виробленні та 

реалізації політики радикальних соціально-економічних перетворень 1930-х рр. 

Розглянуто основні результати його державно-політичної діяльності. 

Проаналізовано обставини усунення Ю. Коцюбинського від влади. 

Ключові слова: Українська СРР (1917 – 1937 рр.), Ю. М. Коцюбинський, 

Комуністична партія (більшовиків) України, партійна номенклатура, 

Держплан (Державна планова комісія при РНК УСРР), колективізація, 

хлібозаготівлі, репресії.  

  

АННОТАЦИЯ 

Мазипчук М. Д. Государственно-политическая деятельность 

Ю. Коцюбинского в УССР (1917 – 1937 гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2015. 

Диссертация посвящена исследованию государственно-партийной 

деятельности Ю. Коцюбинского. В ней рассматриваются главные направления 

и методы его деятельности в период с 1917 г. по 1937 г. 

Определена роль Ю. Коцюбинского в установлении и функционировании 

большевистской власти в Украине. Рассмотрены его идейно-политические 

взгляды и становление как государственно-партийного деятеля. Во время 

гражданской войны Ю. Коцюбинский выступал с позиций «левых 

коммунистов». Определена его роль в подавлении антибольшевистских 

выступлений. Рассмотрено участие Ю. Коцюбинского в образовании и 

функционировании большевистских органов власти на территории Полтавской 

и Черниговской губерний.  

Проанализирован вклад Ю. Коцюбинского в становление тоталитарного 

режима в УССР. Раскрыто его участие во внутрипартийных конфликтах. 
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Уточнены некоторые детали биографии государственно-партийной карьеры 

Ю. Коцюбинского. 

Рассмотрено участие Ю. Коцюбинского в реализации советской внешней 

политики. Проанализированы основные направления и результаты его 

деятельности на дипломатических должностях. Раскрыт вклад 

Ю. Коцюбинского в процесс становления международных связей советской 

Украины с иностранными государствами. Особое внимание уделяется работе 

Ю. Коцюбинского на дипломатических должностях в Австрии и Польше. 

Анализируется его деятельность по дискредитации украинской эмиграции и 

вклад в развитие «сменовеховского движения».  

Раскрыто вмешательство Ю. Коцюбинского в общественно-

политическую жизнь Польши. В работе рассмотрена его деятельность по 

формированию позитивного образа СССР и коммунистической доктрины среди 

украинского населения. Чтобы распространить свое влияние он активно 

использовал подкуп газет, журналов, кооперативных организаций, 

политических и культурных деятелей. Ю. Коцюбинский регулярно отчитывался 

перед ЦК КПУ о работе с политическими партиями и общественными 

деятелями Западной Украины. Его деятельность на дипломатических 

должностях способствовала развертыванию большевистской пропаганды и 

агитации. 

Проанализировано участие Ю. Коцюбинского в проведении 

хлебозаготовительных кампаний. Раскрыта его роль в терроре против 

украинского крестьянства. Исследовано участие Ю. Коцюбинского в 

хлебозаготовительных кампаниях в Винницкой и Одесской областях.  

В течение 1930-х годов Ю. Коцюбинский работал в ряде государственных 

и партийных учреждений. Исследовано участие Ю. Коцюбинского в выработке 

и реализации политики социально-экономических преобразований. Прослежено 

его участие в общественно-политических и социально-экономических 

процессах в УССР. Всесторонне освещены основные направления и результаты 

деятельности Ю. Коцюбинского на должности руководителя Госплана УССР. 

Проанализированы обстоятельства устранения его от власти.  

Ключевые слова: Украинская ССР (1917 – 1937 гг.), 

Ю. М. Коцюбинский, Коммунистическая партия (большевиков) Украины, 

партийная номенклатура, Госплан (Государственная плановая комиссия при 

СНК УССР), коллективизация, хлебозаготовки, репрессии. 

 

 

SUMMARY 

Mazypchuk M. State and political activity of Y. Kotsubynskyi in 

Ukrainian SSR (1917 – 1937). – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of candidate of historical sciences, in 

specialty 07.00.01 – History of Ukraine. –National Taras Shevchenko University of 

Kyiv. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the research of state and political activity of 

Y. Kotsubynskyi between 1917 and 1937. Y. Kotsubynskyi`s ideological and 



17 

 

political views are examined, as well as his becoming as state and party actor. 

Y. Kotsubynskyi`s role in the installation and functioning of Bolshevik authority in 

Ukraine is defined. His participation in realization of Soviet foreign policy is studied. 

Special attention is paid to Y. Kotsubynskyi`s contribution in function of Soviet 

diplomatic missions in Austria and Poland. The role of Y. Kotsubynskyi in the 

campaign of the grain requisitions and terror against Ukrainian peasantry is revealed. 

Y. Kotsubynskyi`s participation in creation and realization the policy of social and 

economic transformation were analyzed. The thesis examines the main directions and 

results of his state and political activity. The features of Y. Kotsubynskyi`s removal 

from power were analyzed. 

Key words: Ukrainian SSR (1917 – 1937), Y. M. Kotsubynskyi, Communist 

Party (bolshevik) of Ukraine, party nomenclature, Gosplan (State Planning 

Committee at Council of People's Commissars of Ukrainian SSR), collectivization, 

grain procurement, reprisal. 

 

 


