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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Пріоритетним завданням сучасної 

української історичної науки є об’єктивне висвітлення недостатньо 

досліджених і неоднозначних для суспільства тем. Особливо це стосується 

радянського періоду в історії України, коли керівництво СРСР систематично 

застосовувало терор та політичні репресії проти населення. Привертає увагу 

той репресивний механізм, що слугував знаряддям утвердження диктатури 

очільників Компартії, а згодом однієї особи – диктатора. Органи НК-ДПУ-

НКВС були головними виконавцями насильницьких практик більшовиків у 

всіх сферах суспільства, їхнім знаряддям боротьби з політичними 

опонентами, приборкання незгодного населення, знищення реальних і 

потенційних противників.  

Чимало аспектів проблеми діяльності радянських репресивних органів  

стали предметом вивчення науковців. Однак існують значні сегменти 

історичного минулого доби сталінізму, які досі не опрацьовані та не 

реконструйовані істориками. Такі прогалини стають сприятливим ґрунтом 

для різноманітних політичних маніпуляцій та поширення міфологем. 

Зокрема, це стосується функціонування органів держбезпеки в окремих 

регіонах УСРР-УРСР у період сталінської «революції згори».  

Досі немає чіткого уявлення про особливості функціонування місцевих 

органів ДПУ-НКВС-КДБ та їхніх взаємовідносин із нижчими ланками 

партійно-радянських управлінських структур. Наявність рудиментів 

радянських моделей відносин в управлінській сфері утруднює процес 

реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

на сучасному етапі. Водночас запровадження якісних змін у правоохоронній 

системі передбачає переосмислення завдань її органів та вимагає 

імплементації європейських принципів діяльності. Тому проблема 

становлення та діяльності органів держбезпеки комуністичного режиму на 

території України є нагальною для сучасної історичної науки та, безсумнівно, 

стане об’єктом розгляду багатьох дослідників. 

З різних причин і сьогодні чимало архівних фондів, що містять відомості 

про роботу спецслужб і всього партійно-радянського управлінського апарату, 

залишаються неопрацьованими. А ті документи, з яких знято гриф «таємно» 

унаслідок «декомунізаційних» законів, потребують фахової інтерпретації.  

Отже, написання неупередженої та об’єктивної історії неможливе без 

подальшого вивчення невідомих і маловивчених сторінок діяльності 

спецслужб як суттєвого елементу функціонування радянської держави. 

Комплексний підхід до вирішення цього завдання передбачає реалізацію 

досліджень як на республіканському, так і на регіональному рівнях, що і 

зумовлює актуальність роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідних тем відділу 

спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних 

ресурсів Інституту історії України НАН України – «Енциклопедичні ресурси 

у системі історичного знання новітньої доби» (державний реєстраційний 

номер 0114U002063) і «Сучасні науково-інформаційні ресурси історичного 

профілю: формування, дослідження, актуалізація у рамках проекту 
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«Енциклопедія історії України» (державний реєстраційний номер 

0117U000018). Тема дисертації затверджена 29 січня 2015 р. (Протокол №1) 

на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України. 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 

аналізу історіографічної спадщини, опрацювання виявлених архівних та 

опублікованих документів і матеріалів дослідити діяльність радянських 

органів держбезпеки на Поділлі.  

Для досягнення заявленої мети було поставлено такі дослідницькі 

завдання: 

– проаналізувати вітчизняну та закордонну історіографію, виявити 

ступінь розробки проблеми діяльності радянських органів державної 

безпеки; 

– висвітлити організаційні зміни у структурі територіальних органів 

ДПУ-НКВС; 

– визначити місце органів ДПУ-НКВС у структурі місцевого державного 

управління;  

– розкрити особливості взаємовідносин органів державної безпеки із 

партійно-радянськими структурами; 

– схарактеризувати населення Поділля як «об’єкт» оперативної розробки 

співробітниками органів ДПУ-НКВС з урахуванням політико-економічних та 

соціокультурних особливостей, притаманних цьому регіонові; 

– дослідити методи діяльності спецслужб у контексті реалізації 

репресивної політики партійно-радянського керівництва; 

– скласти соціально-психологічний портрет співробітника радянських 

спецслужб; 

– репрезентувати характерні типи поведінки та реакції населення на 

діяльність радянських органів державної безпеки. 

Об’єктом роботи є органи державної безпеки УСРР-УРСР. 

Предметом дослідження є діяльність територіальних апаратів органів 

державної безпеки на Поділлі, ситуаційні закономірності та причино-

наслідкові зв’язки їхнього функціонування. 

Хронологічні межі детерміновано початком сталінської «революції 

згори» в 1928 р., за якої відновилося широкомасштабне застосування 

державою адміністративних насильницьких методів управління 

суспільством, та 1938 р. – завершенням періоду «Великого терору».  

Територіальні межі охоплюють регіон Поділля – територію сучасних 

Вінницької та Хмельницької, а також окремі райони Київської, 

Житомирської, Черкаської та Одеської областей. Ці терени входили до 

складу колишньої Подільської губернії, з якої після 1925 р. утворили п’ять 

округів (Вінницький, Кам’янецький, Могилів-Подільський, Проскурівський, 

Тульчинський), що в 1932 р. увійшли до складу новоствореної Вінницької 

області. 1937 р. її розділено на Вінницьку та Кам’янець-Подільську області, а 

окремі райони увійшли до складу Київської і Житомирської областей. 

Методологічну основу роботи становлять принципи історизму, 

плюралізму, логічності та системності. Для реалізації заявленої мети і 

виконання поставлених завдань використано сукупність як загальнонаукових 

методів (системний аналіз, синтез, індукція і дедукція, абстрагування і 
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конкретизація) так і спеціально-історичних (історичний, проблемно-

хронологічний, історико-критичний, історико-порівняльний, структурно-

функціональний, біографічний, просопографічний, статистичний). 

Наукова новизна дисертації обумовлена змістом і комплексом 

поставлених завдань та способами їх виконання. Робота є вагомим в 

українській історіографії висвітленням функціонування регіональних 

радянських органів державної безпеки на прикладі Поділля упродовж 1928-

1938 рр., реалізованим на основі нововіднайдених архівних та опублікованих 

документів і матеріалів. У роботі: 

уперше  

- комплексно відтворено територіальну і штатну структуру органів 

ДПУ-НКВС на Поділлі; 

- досліджено кадрове забезпечення місцевих каральних структур; 

- сформовано узагальнений соціально-психологічний портрет 

співробітника радянських спецслужб – «чекіста»; 

- проаналізовано взаємовідносини органів держбезпеки з партійно-

радянськими органами в системі управління Подільським регіоном;  

- розкрито окремі аспекти використання потенціалу радянських 

спецслужб в реалізації сталінської політики на периферії; 

- уведено в науковий обіг досі невідомі науковцям архівні документи, 

що стосуються діяльності радянських органів держбезпеки; 

- всебічно розглянуто використані радянськими спецслужбами методи 

репресивної діяльності.  

узагальнено:  

- причинно-наслідкові зв’язки між специфікою регіону та 

застосуванням конкретних репресивних акцій до місцевого населення; 

- особливості сприйняття співробітниками радянських спецслужб 

мешканців Поділля. 

уточнено: 

- прикметні типи поведінки та реакції населення на діяльність органів 

ДПУ-НКВС. 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження особливостей функціонування місцевих радянських 

органів державної безпеки Поділля як частини партійно-радянського апарату 

в контексті реалізації репресивної політики та державного терору в Україні. 

Гіпотеза дослідження. Проаналізований матеріал дозволяє 

стверджувати, що місцеві органи державної безпеки у своїй діяльності 

отримували простір для власної ініціативи в межах запропонованого 

Й. Сталіним політичного курсу, і, зважаючи на окремі характерні риси 

Подільського регіону, на свій розсуд обирали способи й методи реалізації 

поставлених перед ними завдань.  

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що 

поданий у ній фактичний, теоретичний матеріал та висновки поглиблюють 

розуміння суспільно-політичних процесів на Поділлі впродовж 1928-1938 рр. 

У роботі продемонстровано механізми реалізації сталінської «революції 

згори» на периферії крізь призму діяльності радянських органів державної 

безпеки. Проаналізовані в дисертаційному дослідженні способи ухвалення та 
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реалізації управлінських рішень основними політичними акторами на 

регіональному рівні збагачують знання та уявлення щодо історичних 

процесів і дають можливість подальшого вивчення особливостей 

функціонування радянської бюрократично-репресивної системи доби 

сталінізму. 

Положення дисертації можна застосовувати для вивчення радянського 

періоду історії Поділля, подальшого осмислення репресивної політики 

радянської влади в конкретному регіоні. Здобуті результати доцільно 

використовувати під час планування та викладання навчальних курсів з 

регіональної історії України, краєзнавства, спецкурсів з історії повсякдення 

тоталітаризму та комеморативних студій. Результати і висновки дисертації 

стануть у пригоді при написанні синтетичних праць з історії комуністичних 

спецслужб УРСР і СРСР, а також в подальших дослідженнях державного 

терору радянської доби. 

Фактичний матеріал і висновки роботи можуть бути використані для 

подальшої роботи з увічнення пам’яті жертв політичних репресій, створення 

єдиного банку репресованих та бази виконавців комуністичних злочинів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової роботи 

були обговорені на засіданнях відділу спеціальних галузей історичної науки 

та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН 

України. Результати і матеріали дослідження оприлюднено на 3 

міжнародних, 3 всеукраїнських та регіональних наукових конференціях і на 1 

круглому столі: Міжнародна наукова конференція «Масові репресії в 

історичних дослідженнях і колективній пам’яті», (17-18 листопада 2017 р., 

м. Мінськ, Республіка Білорусь); XXVIII Всеукраїнська наукова історико-

краєзнавча конференція «Вінниччина: минуле і сьогодення» (30 листопада 

2017 р., м. Вінниця); Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор і 

масові репресії в Україні (1920-1950 рр. ХХ ст.)» (8 червня 2018 р., м. Львів); 

Міжнародна наукова конференція «Великий терор 1937-1938 рр.: філософія й 

інструменталізація, жертви й виконавці, осмислення й історична пам’ять» 

(21-22 червня 2018 р., м. Київ); Наукова конференція «100-річчя 

Незалежності Польщі – 80-річчя закінчення «Великого терору»» (з нагоди 

100-річчя відновлення Незалежності Польщі) (7 листопада 2018 р., 

м. Вінниця); Міжнародна наукова конференція «Репресивна політика 

більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині в першій половині 

ХХ ст.» (23 листопада 2018 р., м. Хмельницький), Круглий стіл «Голодомор 

1932-1933 рр. на Поділлі: політичні, економічні, демографічні та морально-

психологічні аспекти» (22 листопада 2016 р., м. Вінниця). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 8 

публікаціях, з яких: 2 – у міжнародних наукових виданнях, 4 – у виданнях, 

що входять до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук», затвердженому в установленому МОН України 

порядку, 2 – у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій. 

Перспективи подальшого вивчення теми. Віднайдений корпус 

різноманітних архівних джерел дозволяє стверджувати про подальші 

перспективи досліджень із заявленої теми. Обсяги роботи фізично не 

http://uamoderna.com/event/political-repressions
http://uamoderna.com/event/political-repressions
http://uamoderna.com/event/political-repressions
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#n15
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дозволили висвітлити окремі аспекти функціонування радянських 

спецслужб. Зокрема, актуальними напрямками подальших студій вбачаємо: 

особливості формування регіональних професійно-кланових груп та еволюції 

системи патрон-клієнтських відносин у середовищі співробітників 

радянських спецслужб; зміни організаційної структури органів НКВС після 

1938 р.; взаємовідносини органів держбезпеки із міліцією, прокуратурою та 

судовими інстанціями. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями та побудована за 

проблемно-хронологічним принципом. Дисертація складається зі змісту, 

вступу, трьох розділів (дев’яти підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел та літератури, який налічує 696 позицій. Загальний обсяг роботи 

становить 265 сторінок, основний текст викладено на 198 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання 

наукового дослідження, визначено його об’єкт і предмет, окреслено 

хронологічні та географічні межі, розкрито наукову новизну, практичне та 

теоретичне значення дисертації, відображено апробацію роботи та 

публікацію результатів дослідження. 
У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження», що складається із трьох підрозділів, визначено стан 
розроблення теми, охарактеризовано використаний комплекс джерел, 

обґрунтовано обрану методологію дослідження, окреслено принципи та 
методи наукового пошуку. 

У підрозділі 1.1. «Аналіз історіографії» опрацьовано найважливіші 
здобутки у вивчені окресленої теми, розглянуто основні напрями та тенденції 
наукових пошуків у наявній історіографічній спадщині, яку сформували 
доробки української та російської еміграції, роботи радянських істориків, 
праці західних вчених, сучасні напрацювання українських і російських 
дослідників. 

Серед наукових розвідок російської еміграції одна з перших праць, у 
якій розглянуто різні сторони «червоного терору», належить С. Мельгунову. 
Із напрацювань українських вчених закордоном варто згадати книгу 
«Злочини Москви у Вінниці», в якій уміщено опис репресій, організованих 

радянськими органами держбезпеки на Вінниччині у 1921-1922 рр., 1929-
1931 рр., 1937-1938 рр. Схожа за тематикою й праця А. Драгана, у якій 
зібрано документи і матеріали про репресії 1937-1938 рр. на Поділлі.  

Радянська історіографія була залежною від офіційної ідеології та 

марксистсько-ленінської методології. Першість тут належала ідеологам 

більшовицького терору та очільникам новостворених спецслужб, зокрема 

М. Лацісу, Я. Петерсу, С. Дукельському. Їхні публікації пронизані 

більшовицькою патетикою про «доблесних чекістів». Надалі діяльність 

репресивних органів висвітлена тенденційно, з використанням усталених 

конструкцій, сформованих «Коротким курсом ВКП(б)». «Хрущовська 

відлига» не супроводжувалася концептуальними змінами в історичній науці. 

«Радянський наратив» лише доповнився окремими офіційними 
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трактуваннями, на зразок кліше про «культ особи». Тут варто звернути увагу 

на класичні праці П. Софінова, В. Портнова, Д. Голінкова, що вийшли 

друком упродовж другої половини 50-80-х рр. На теренах радянської України 

темою спецслужб займалися історики В. Голіченко, П. Бачинський, Б. Бабій, 

А. Рогожин, Л. Маймескулов. 

Серед представників західної радянології варто згадати Дж. Госкінга та 

Н. Верта, які торкалися окремих питань діяльності радянських спецслужб, 

зокрема реалізації державного терору в СРСР. Проблему конфлікту між 

радянською владою та суспільством вивчали Й. Баберовскі та С. Куртуа. 

Чималу увагу фахівців з радянської історії привернуло опубліковане в 1968 р. 

дослідження Р. Конквеста, яке після відновлення незалежності України 

справило чималий вплив на аналіз українськими істориками політики 

комуністичних вождів та використання ними спецслужб. 

Відновлення незалежності України дозволило суттєво зменшити 

політико-ідеологічний вплив на історичну науку. Відбулась інституалізація 

досліджень у межах новостворених наукових структур. Так, велику роль у 

вивченні проблеми діяльності органів держбезпеки на Поділлі відіграли 

науково-редакційні групи з підготовки науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією», а також відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-

НКВС-КДБ і відділ регіональних проблем історії України Інституту історії 

України НАН України, співробітники ГДА СБ України, Національна спілка 

краєзнавців України, Центр дослідження історії Поділля, а згодом 

Український інститут національної пам’яті та Центр досліджень визвольного 

руху. Нині в Інституті історії України НАН України створений новий 

підрозділ – відділ історії державного терору радянської доби, науковим 

завданням якого стало дослідження феномену державного терору, його 

сегментів і динаміки, впливу на різні соціальні прошарки, повсякденне 

життя. 

Ще у 1990 р. опубліковано монографію Л. Маймескулова, А. Рогожина, 

В. Сташиса, яка безпосередньо присвячена питанням створення та діяльності 

ВУНК. Того ж року І. Усенко у своїй статті проаналізував позасудову 

діяльність радянських репресивних органів.  

Новий етап вивчення проблем терору та діяльності репресивних органів 

був започаткований Ю. Шаповалом. Він одним із перших використав раніше 

засекречені та невідомі документи з відомчих архівів і довів, що репресії 

проти суспільства загалом та представників самої каральної машини 

зокрема – процес, чітко керований союзним центром. У співавторстві з 

В. Пристайком історик опублікував матеріали справи «Спілки визволення 

України», розкривши механізм її фальсифікації. В. Золотарьов і Ю. Шаповал 

також досліджували біографії очільників спецслужб. Діяльність радянських 

органів державної безпеки осмислювали й І. Білас та С. Білокінь. Серед 

студій з проблем сталінізму привертають увагу праці С. Кульчицького, 

В. Даниленка, Г. Касьянова, котрі зробили чималий внесок у дослідження 

діяльності органів держбезпеки, вивчаючи політику сталінізму на території 

України.  

В. Окіпнюк з’ясовував правовий статус, функціональне призначення та 

компетенцію органів державної безпеки. Історико-правовий аналіз діяльності 
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органів держбезпеки здійснили І. Усенко, О. Бенько, О. Олійник. Відносини 

органів радянської безпеки та партійної номенклатури простежив 

М. Дорошко. Проблему взаємовідносин більшовицької влади та селянства 

дослідили В. Васильєв і Л. Віола, які продемонстрували використання 

Й. Сталіним потенціалу органів ДПУ в придушенні масового селянського 

опору політиці насильницької колективізації та розкуркулення. У цьому 

напрямку також працювали Д. Архієрейський, В. Ченцов, Г. Капустян, 

Ю. Хоптяр. Участь органів держбезпеки в організації Голодомору 1932-

1933 рр. частково висвітлені в дослідженнях В. Марочка, О. Веселової, 

О. Мовчан. 

Проблеми здійснення органами держбезпеки репресій проти 

національних меншин вивчали О. Рубльов, В. Репринцев, Ю. Луцький, 

В. Ченцов. Репресії, спрямовані каральною машиною проти культури та 

церкви, були об’єктом розгляду Н. Рубльової, О. Бажана, О. Тригуба.  

Актуальні питання механізму реалізації «Великого терору» висвітлено в 

працях С. Кокіна та М. Юнге, які продемонстрували участь місцевих 

партійних і чекістських органів у реалізації масового терору 1937-1938 рр. 

Л. Віола детально проаналізувала діяльність Уманського райвідділу НКВС 

Київської області у 1937-1938 рр. як яскравий приклад функціонування усієї 

репресивної системи. Проблема репресій проти родин «ворогів народу» стала 

об’єктом дослідницької уваги Т. Вронської. 

Вагомий внесок у вивчення проблеми діяльності радянських органів 

держбезпеки здійснив Р. Подкур. У своїх працях науковець охопив різні 

аспекти функціонування радянських спецслужб: створення й діяльність 

органів держбезпеки у Росії та Україні, їхні взаємини, агентурна й аналітична 

робота, інформаційне забезпечення тощо. 

У контексті регіональних досліджень М. Шитюк описав більшовицькі 

репресії та терор на теренах Південної України, З. Лихолобова, 

В. Нікольський, Р. Подкур – на Донбасі, Г. Ковтун, В. Войналович, 

Ю. Данилюк, О. Лошицькоий – на Полтавщині, О. Бажан та О. Лошицький – 

на Одещині й Київщині, Є. Тіміряєв, В. Шмарчук, Т. Рафальська – на 

Житомирщині.  

Участь органів держбезпеки в організації Голодомору 1932-1933 рр. на 

Поділлі висвітлені в наукових студіях І. Шульги, В. Петренка, С. Маркової, 

С. Гальчака. Аналіз політичних репресій періоду єжовщини на Вінниччині 

зробив А. Малигін. У працях А. Давидюка та І. Мазила визначено характерні 

особливості здійснення репресій щодо різних соціальних груп населення 

Поділля. 

Важливими для нашого дослідження є матеріали «Вінницької трагедії», 

опубліковані Є. Сверстюком. Загальну картину репресивної політики 

більшовиків на Поділлі подав В. Васильєв, чимало праць котрого присвячені 

дослідженню різних аспектів «Великого терору». В. Васильєв у співавторстві 

з Р. Подкуром здійснили вагомий внесок у вивчення проблеми масових 

репресій 1937-1938 рр. на Поділлі крізь призму виконавців злочинних наказів 

Кремля. П. Кравченко окреслив характерні риси політичних репресій на 

Поділлі, серед яких дослідник вирізнив антинаціоналістичну спрямованість – 
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звинувачення репресованих в «націоналізмі», «українському шовінізмі», 

«націоналістичних ухилах». 

Окремі аспекти репресивної більшовицької політики на Поділлі 

досліджені В. Жезицьким, В. Рекрутом. Церква на Поділлі, як об’єкт 

радянського терору, вивчалася О. Логіновим, А. Матвєєвим, Ю. Зіньком. 

Аналіз репресій проти інтелігенції здійснив В. Савчук, О. Гавриш. Окрему 

тематику – репресії проти національних меншин, переважно поляків, 

розробляли Г. Стронський, Г. Мокрицький, С. Калитко, Л. Місінкевич. 

Серед російських дослідників державного терору та діяльності 

комуністичних спецслужб варто виокремити О. Хлевнюка, О. Яковлєва, 

В. Хаустова, О. Мозохіна, А. Теплякова. Проблему політичних репресій за 

національною ознакою вивчали Н. Охотін, А. Рогінський. Структуру 

карального апарату і біографії керівних чекістів відображено в працях 

Н. Петрова, О. Кокуріна і К. Скоркіна.  

Отже, наявний історіографічний доробок з проблеми функціонування 

радянських органів державної безпеки на Поділлі досить розрізнений. 

Основні хронологічно-тематичні студії розглядали репресії вже як наслідок 

діяльності репресивних органів або реалізації наказів Кремля, випускаючи з 

уваги сам процес та механізм реалізації державного терору. Реалізацію 

органами держбезпеки сталінської політики на Поділлі в зазначених 

наукових працях висвітлено частково, досі повністю не з’ясовано механізму 

їхньої взаємодії із партійно-радянськими структурами. А це робить 

актуальним продовження дослідницьких пошуків в окресленому напрямі. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» структуровано і 

проаналізовано використані в роботі джерела. 

Для реалізації дослідження було залучено такі джерела: 1) архівні 

документи, 2) законодавство СРСР та УСРР-УРСР у сфері діяльності 

радянських органів державної безпеки та інших правоохоронних і судових 

інститутів, 3) документи та матеріали, опубліковані в тематичних збірниках і 

науково-документальних виданнях, 4) довідково-статистичні видання, 

5) періодика, 6) спогади співробітників радянських органів держбезпеки. 

У роботі використані архівні документи з Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України (фонди 5, 6, 9, 12, 16, 42), Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України, м. Вінниця (фонди 1, 3, 4), Галузевого 

державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, м. Вінниця 

(фонд 1), Державного архіву Вінницької області (фонди П-29, П-31, П-33, П-

87, П-136). 

З опрацьованих у фондах відомчих архівів важливими для дисертанта 

були документи, створені під час оформлення організаційних змін 

радянських органів держбезпеки, кадрових призначень, дисциплінарних 

стягнень чекістів, вказівок стосовно окремих напрямків роботи, зокрема 

агентурної, інструкції з порядку реалізації репресивних заходів тощо. 

Детально були проаналізовані особові справи співробітників спецслужб. 

Значна увага приділялася доповідним й інформаційно-аналітичним 

документам спецслужб про результати їхньої оперативно-слідчої роботи, 

відомості ведення та підсумки слідства з особливо важливих справ. Окремо 
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дослідницьку увагу зосереджено на оперативно-статистичній звітності 

органів держбезпеки УСРР-УРСР. 

Вагомими для дослідження стали фонди Державного архіву Вінницької 

області, зокрема ті, в яких зібрано документи про діяльність партійних 

органів. З огляду на тему дослідження, викликали інтерес директиви і 

розпорядження, листування, доповідні та інформаційно-аналітичні записки, 

звернення і клопотання між партійними структурами та радянськими 

організаціями і спецслужбами. Через їхній аналіз розкрито систему місцевого 

управління, прослідковано роль органів державної безпеки у політичному та 

економічному житті регіону, кадровій політиці тощо.  

Не менш цінними були протоколи конференцій, зборів, пленумів, 

засідань бюро партійних осередків, які складають окремий блок документів. 

Їхній аналіз дозволив відтворити внутрішні процеси та механізми прийняття 

рішень, контроль за їх виконанням, окреслити коло найважливіших питань 

діяльності партійно-радянських структур. 

Важливий блок джерельної бази дослідження склали законодавчі акти. 

Це декрети, постанови, положення вищих органів радянської влади – ВУЦВК 

і РНК УСРР-УРСР та ВЦВК і РНК СРСР. Опрацювання законодавчої бази 

засвідчило, що з другої половини 1920-х рр. відбувалося послідовне 

збільшення повноважень радянських спецслужб, розширення сфери їхньої 

діяльності. Рішення керівництва Комуністичної партії СРСР мали вищу 

законодавчу силу для системи управління, тому також є надзвичайно 

важливим історичним джерелом. 

Видання російської науково-документальної серії «Луб’янка» містять 

документи щодо оперативної роботи органів держбезпеки, а також накази та 

розпорядження партійних органів, що стосувалися їхньої діяльності. 

Цінними є публікації російськими дослідниками документів, де розкрито 

діяльність радянських органів державної безпеки на селі, перебіг політики 

колективізації та розкуркулення, зокрема в Україні та на Поділлі. До них 

належать видання «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД», 

«Трагедия советской деревни», «История сталинского ГУЛАГа». Серед 

українських публікацій варто відзначити збірник «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: 

особи, факти, документи», підготовлений Ю. Шаповалом, В. Пристайком, 

В. Золотарьовим. Важливе місце серед опублікованих джерел належить 

науково-документальному виданню «Розсекречена пам’ять». Нові за 

тематикою документи опубліковані в тритомному науково-документальному 

виданні «Відлуння Великого терору». Документи про репресії на території 

Поділля вийшли друком у тематичних збірниках «Політичні репресії на 

Поділлі (20-30-х рр. ХХ ст.)» і «Настрої та поведінка населення Поділля в 

умовах сталінської революції «згори»: 1928-1940». Опубліковані матеріали 

свідчать про масовий спротив населення сталінській політиці, висвітлюють 

окремі аспекти репресій як проти різних верств суспільства, так і щодо 

партійно-радянських структур, демонструють динаміку реакції населення на 

різноманітні заходи радянської влади. 

Цінним видом джерел стали різноманітні довідково-статистичні 

видання, що дозволили визначати кількісний та якісний стан досліджуваних 

явищ. З-поміж інших, нашу увагу привернули офіційні довідкові видання, в 
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яких зафіксовано стан адміністративно-територіального поділу СРСР і УСРР-

УРСР та Поділля зокрема, а також ті, у яких відображена соціальна, 

національна й кількісна репрезентація населення СРСР та підрадянської 

України. 

Для підготовки дисертаційної роботи опрацьована тогочасна преса 

республіканського і місцевого рівня. Проаналізовано публікації, що 

стосувалися діяльності органів державної безпеки, зокрема гучне відзначення 

ювілеїв – 10, 15 і 20 років із дати створення ВНК. Цим подіям були 

присвячені окремі випуски, в яких всебічно героїзували діяльність «меча і 

щита революції» – органів ВНК-ВУНК та їхніх правонаступників ОДПУ-

ДПУ-НКВС. 

Ще одним видом джерел стали спогади колишніх співробітників 

«органів» – Г. Агабекова, Ф. Фоміна, М. Шрейдера, П. Судоплатова, 

Г. Саннікова. Попри суб’єктивізм мемуарів, у них віддзеркалено ті явища і 

процеси державного терору, в яких їхні автори брали безпосередню участь. 

У підпункті 1.3. «Методологія і методи дослідження» визначено 

методологічне підґрунтя роботи й основні наукові підходи, схарактеризовано 

поняттєвий апарат. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є системний 

підхід до вивчення суспільно-політичних та соціально-економічних явищ і 

процесів у їх взаємозв’язку. Зазначений підхід базується на принципах 

науковості, історизму, об’єктивності, всебічності, неупередженості, 

історичної логіки, системності та наступності. Використання наукового 

принципу обумовило критичне ставлення до досліджуваних явищ та 

процесів. Дотримання принципу історизму дозволило розглядати суспільно-

політичні процеси та явища в розвитку і динаміці, враховувати історичне 

середовище та його унікальні часово-просторові детермінанти. Принцип 

об’єктивності реалізовувався завдяки залученню різного комплексу джерел. 

Застосування принципів всебічності й неупередженості забезпечило 

уникнення поверхових суджень та інтерпретацій. Поєднання принципів 

історичної логіки, системності й наступності дозволило розглядати 

закономірності й динаміку процесів, встановлювати належні причинно-

наслідкові зв’язки.  

Для реалізації наукового дослідження дисертант окрім 

загальнонаукових методів (системний аналіз, синтез, індукція і дедукція, 

абстрагування і конкретизація) використав спеціальні історичні методи. Так, 

порівняльно-історичний та критичний методи лягли в основу вивчення 

наукової розробки проблеми (визначення належності авторів до певної 

історичної школи, врахування історичних умов проведення досліджень 

тощо). Опрацювання архівних матеріалів здійснено завдяки методам 

джерелознавчого аналізу – верифікації і класифікації джерел, встановлення 

місця і часу походження документа, визначення способів, умов та мети його 

створення тощо. Через проблемно-хронологічний метод проаналізовано 

зміни в структурі органів ДПУ-НКВС та їхні взаємовідносини з партійно-

радянськими структурами на різних етапах реалізації сталінської політики в 

регіоні. Метод узагальнення і систематизації та статистично-аналітичний 

метод застосовано для опрацювання соціально-економічних показників 
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Подільського регіону, з’ясування динаміки репресивних акцій та реакцій 

населення. Для відтворення соціально-психологічного портрета чекіста 

дисертант послуговувався історико-антропологічним підходом, у контексті 

якого використано просопографічний, біографічний та персонологічний 

методи.  

Охарактеризовано і узгоджено використання дослідницької 

термінології. Так, у дисертаційній роботі під терміном «радянські органи 

держбезпеки» дисертант розуміє територіальні органи ДПУ-НКВС УСРР-

УРСР. Поряд із цим, застосовано визначення «радянські спецслужби» та 

означення «каральні» та «репресивні» органи. У випадках, коли в тексті мова 

йде про інші репресивно-каральні органи, це артикулюється окремо. 

Другий розділ «Структура радянських органів держбезпеки та їхнє 

місце в системі управління Подільським регіоном» присвячений аналізу 

будови територіальних органів ДПУ-НКВС, визначенню їхньої ролі й місця в 

місцевій виконавчо-управлінській системі і особливостей взаємодії з 

партійно-радянськими структурами. 

У підрозділі 2.1. «Зміни в структурі територіальних органів ДПУ-

НКВС» у хронологічному порядку висвітлено структурні перетворення в 

системі радянських органів держбезпеки на Поділлі. Пошук ефективної 

моделі управління репресивним апаратом, реалізація політико-економічних 

експериментів та соціальних трансформацій спонукали вище партійне та 

відомче керівництво змінювати структуру органів держбезпеки не лише на 

вищому управлінському рівні, але й на місцях. Органи ДПУ-НКВС як 

правонаступники ВНК були побудовані за територіальним принципом. За 

аналогією Подільського губернського відділу НК функціонував губвідділ 

ДПУ, якому підпорядковувалися апарати повітових уповноважених. У 

середині 1920-х рр. у СРСР відбулася адміністративна реформа – скасували 

губернії, а в їхніх межах виділили округи. Окружні відділи ДПУ було 

створено на кшталт колишніх губвідділів при місцевих виконавчих 

комітетах. У підпорядкуванні окрвідділів перебували райвідділення та 

райапарати ДПУ. 

У 1930 р. після ліквідації округів основною виконавчо-управлінською 

ланкою бюрократичної системи стали райони. Для так званого «оперативного 

охоплення» територій та керування райвідділеннями і райапаратами ДПУ 

було утворено оперативні сектори, що покривали територію 2-3-х колишніх 

окрвідділів ДПУ. Важливо, що оперсектор був позатериторіальною ланкою 

управління і, з утворенням в 1932 р. областей, апарат ДПУ із секторного 

перетворювався на територіальний – обласний.  

З метою посилення керованості репресивним апаратом і підготовкою до 

масштабного державного терору у 1934 р. створено народний комісаріат 

внутрішніх справ, до складу якого увійшов увесь колишній апарат ДПУ, 

перетворений на управління державної безпеки. Обласним апаратам НКВС 

підпорядковувалися окружні, міські та районні райвідділи й райвідділення 

НКВС, у структурі яких теж були апарати УДБ. 

Керівництво місцевими спецслужбами здійснював начальник, 

призначений в республіканському відомстві з погодженням у ЦК КП(б)У та 

регіональному парткомі. Штатна чисельність територіальних органів ДПУ-
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НКВС була різною. Так, у штаті Могилів-Подільського окрвідділу ДПУ в 

1929 р. працювало 9 осіб. Підпорядковані окрвідділам райвідділення 

налічували 3 особи, райапарати складалися з уповноваженого ДПУ та його 

помічника. Оперативний сектор мав у своєму складі в середньому 33 особи. 

Після створення областей збільшення штатів тривало. У 1935 р. чисельність 

співробітників УДБ Вінницького обласного УНКВС становила 95 осіб, 

окружного відділу НКВС – від 8 до 31, районного – від 2 до 5. 

Завдяки віднайденим архівним документам автору вдалося відтворити 

повну штатну структуру Вінницького УНКВС станом на 1 грудня 1935 р. 

Так, апарат УДБ складали: особливий відділ і особливі відділи військових 

частин області, секретно-політичний відділ, економічний відділ, 

транспортний відділ і оперативні пункти залізниць, іноземне відділення, 

оперативне відділення, спецгрупа, обліково-статистичне відділення. 

Постійні зміни в структурі територіальних органів ДПУ-НКВС майже 

завжди ініціювали згори. Однак пропозиції щодо реорганізації структури 

місцевих апаратів НКВС надходили і знизу. На початку 1937 р. начальником 

Вінницького УНКВС М.Тимофєєвим був розроблений проект нової 

організації НКВС. Серед нововведень – утворення міжрайонних оперативних 

груп для обслуговування районів без власних райапаратів НКВС. 

У вересні 1937 р. від Вінницької області відокремили Кам’янець-

Подільську, обласний апарат НКВС якої був практично ідентичним 

Вінницькому управлінню. У 1938 р. почергово відбулися дві хвилі змін у 

центральному апараті НКВС СРСР, які, однак, не мали особливого впливу на 

внутрішню будову територіальних органів НКВС Поділля.  

У підрозділі 2.2. «Радянські органи держбезпеки в структурі 

управління Подільським регіоном» схарактеризовано особливості 

організації та функціонування місцевої виконавчо-управлінської системи, а 

також роль чекістських органів у ній. Проаналізовано основні аспекти 

взаємовідносин партійно-радянських і силових структур, розглянуто 

населення Поділля як «об’єкт» оперативної розробки співробітниками 

спецслужб у контексті реалізації репресивної політики.  

Верхівка Компартії використовувала органи ДПУ-НКВС для реалізації 

політичних та економічних кампаній, знищення ідеологічних конкурентів, 

реальних та потенційних опозиціонерів. Ці структури не були якимось 

відокремленим явищем, а займали своє місце в системі бюрократичного 

апарату управління Подільським регіоном. 

Головними посадовими особами, які впливали на ухвалення рішень на 

рівні округ-область, були: секретар окружного/обласного комітету КП(б)У, 

голова окружного/обласного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і солдатських депутатів, очільник місцевих органів державної 

безпеки – начальник окружного/обласного відділу ДПУ УСРР чи обласного 

УНКВС, а також найвищий командир військових підрозділів, що 

дислокувалися на території округу чи області. 

Формально влада на місцях належала Радам робітничих, селянських і 

солдатських депутатів, які на з’їздах обирали відповідні виконавчі комітети. 

Керівництво виконкомом здійснював його голова, який відповідав за 

втілення власних чи ухвалених центром рішень на дорученій йому території. 
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Але де-факто місцеві партійні комітети були головною реальною владою в 

регіоні. Партійні комітети делегували своїх членів на відповідальні радянські 

та управлінські посади. Очільник відповідного партійного комітету – перший 

секретар – мав найбільшу концентрацію влади у певній територіальній 

одиниці. Таким чином було створено систему управління з двох вертикалей – 

партійної і радянської, які на практиці поєднувалися в одну. 

Щодо органів ДПУ, то, наприклад, окружний відділ де-юре був відділом 

місцевого виконавчого комітету, якому мав систематично звітувати в 

порядку та строки, установлені президією окрвиконкому. Поширеною 

практикою було також включення керівників місцевих органів ДПУ з правом 

дорадчого голосу до президій окрвиконкомів. Але із середини 1920-х рр. 

фактична підзвітність та підпорядкованість органів ДПУ місцевій владі 

поступово припинилася, хоча вони формально залишалися частиною 

місцевого державного апарату. 

Ще одним суб’єктом системи управління регіоном був найвищий 

командир військових формувань як системи ДПУ так і РСЧА. Війська були 

додатковою силою для виконання завдань, поставлених центром, – 

забезпечення порядку під час політико-господарських кампаній, придушення 

опору місцевого населення, участі в масових репресивних акціях.  

Аналіз архівних матеріалів дозволяє стверджувати, що на Поділлі 

основні управлінські функції щодо забезпечення стабільності 

функціонування правлячого режиму та його відносин із суспільством 

виконували партійні органи та спецслужби. Відносини між ними 

реалізовувалися у двох ключових напрямках: перший – їхнє взаємне 

інформування, другий – спільні практичні дії, спрямовані на виконання 

поставлених завдань. Інформаційна забезпеченість місцевих партійних і 

радянських органів відбувалася двома способами: 1) заслуховуванням 

доповідей і звітів запрошених керівників центральних і місцевих органів 

державної безпеки; 2) надсиланням органами держбезпеки в парткоми та 

виконкоми доповідей, звітів, оглядів, повідомлень. Спільна діяльність 

радянських спецслужб і партійно-радянських органів відбувалася в контексті 

організаційних політико-економічних і безпосередніх репресивних дій 

представників цих структур під час хлібозаготівель, розкуркулення, 

Голодомору, депортацій тощо. 

На особливості взаємовідносин між партійно-радянськими і силовими 

органами та роль останніх у структурі управління регіоном впливала 

специфіка Поділля. Серед особливостей регіону співробітники держбезпеки 

виокремлювали такі: прикордонність, наявність компактного проживання 

національних меншин, активні події Української революції 1917-1921 рр. на 

теренах Поділля, зокрема перебування тут Уряду Директорії УНР, тривалий 

опір встановленню радянської влади завдяки діяльності селянських 

повстанських загонів, наявність військових гарнізонів, домінування в 

економіці регіону сільськогосподарської галузі та відсутність промислових 

центрів як форпостів пролетаріату тощо. Усе це впливало на особливості 

інструменталізації функцій органів, вибір підходів, форм та методів роботи 

щодо населення як «об’єкта» діяльності спецслужб, а також на типи 

поведінки як самих чекістів, так і населення мешканців регіону. 
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У підрозділі 2.3. «Особливості поточної взаємодії органів ДПУ-НКВС 

з партійно-радянськими органами» висвітлено окремі аспекти взаємин 

партійно-радянських структур та органів держбезпеки в їхній повсякденній 

діяльності. 

Стосунки компартійних та чекістських органів не були одновекторними, 

часто вони мали зворотній зв’язок, створюючи ефект діалогу. З одного боку, 

каральні структури виконували вказівки комуністичної верхівки, з іншого – 

відповідні рішення партійно-радянські органи ухвалювали на основі поданої 

спецслужбами інформації.  

Характерною рисою поточної взаємодії репресивних і партійно-

радянських структур було їхнє взаємне інформаційне забезпечення. Так, 

органи ДПУ-НКВС інформували партійні осередки про роботу місцевої 

номенклатури, працівників радянських підприємств та установ. Переважно 

повідомлялося про факти корупції, порушень ревзаконності, неефективного 

управління, посадових зловживань, аморальної поведінки членів партії – 

співробітників різного роду установ та відомств із метою впливу на них по 

партійній лінії. 

Предметом взаємодії виступало кадрове забезпечення спецслужб, а 

також їхня партизація. У комуністичних спецслужбах існували партійні 

осередки, які стежили за політичною лояльністю його співробітників. Зі 

свого боку місцеві парткоми зверталися до чекістів щодо надання відомостей 

про наявність чи відсутність компрометуючих матеріалів на потенційних 

комуністів чи посадовців. Не залишалися поза увагою питання матеріально-

технічного забезпечення органів держбезпеки, які зверталися до партійно-

радянських установ з приводу поліпшення умов роботи чекістів.  

Також відбувалися окремі непорозуміння та конфлікти між партійно-

радянськими органами та органами ДПУ-НКВС, що проявлялися у вигляді 

недовіри, підозр та навіть розшифрування і зриву агентурно-оперативної 

роботи спецслужб. 

Розділ 3 «Використання потенціалу органів держбезпеки в реалізації 

політичного курсу Кремля в регіоні» складається із трьох підрозділів, в 

яких проаналізовані основні тенденції та особливості репресивної політики, 

що здійснювали органи ДПУ-НКВС на Поділлі. 

У підрозділі 3.1. «Особливості реалізації органами ДПУ-НКВС 

репресивної політики» висвітлено характерні способи інструменталізації 

сталінської політики радянськими спецслужбами. 

Методи роботи органів держбезпеки залежали від мети політичного 

курсу, що втілювався через виконання поточних політико-господарських 

кампаній. У діяльності органів ДПУ-НКВС умовно можна визначити три 

основні напрямки діяльності: агентурний, оперативний і слідчий, кожен з 

яких передбачав застосування певних методів та способів реалізації 

репресивної політики.  

Агентурний напрям передбачав використання таких методів діяльності – 

створення мережі інформаторів, агентури та резидентури, гласний і 

негласний агентурний нагляд за різними об’єктами, облік та створення 

картотеки «об’єктів» (осіб та організацій), збір та концентрація 

компрометуючих матеріалів, створення агентурних справ, а також літерних 
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справ та справ-формулярів. Для реалізації оперативного напрямку органи 

ДПУ-НКВС використовували значний арсенал методів: індивідуальні та 

масові арешти, придушення селянських виступів та повстань, переселення в 

індивідуальному порядку, депортації за соціальною та національною 

ознакою, масові репресивні акції тощо. Слідча діяльність спецслужб 

реалізовувалася переважно на основі попередньої агентурної та оперативної 

діяльності. Основу цього напрямку складали методи дізнання та доведення 

вини підозрюваних чи арештованих. До останніх застосовувалися 

психологічні та фізичні форми тиску (побиття, тортури), набуло поширення 

створення вигаданих контрреволюційних організацій, відкриття фіктивних 

справ, фальшування і підтасовування окремих доказів та слідчих матеріалів 

тощо. 

Окрему групу становлять позасудові функції місцевих органів ДПУ-

НКВС. Йдеться про створення та діяльність позасудових органів – обласних 

трійок УНКВС, які під час масового терору 1937-1938 рр. мали 

позаконституційні повноваження засуджувати людей та виконувати вироки. 

Моральні та професійні якості співробітників ДПУ-НКВС, особливості 

їхніх взаємин усередині колективу висвітлені в підрозділі 3.2. «Соціально-

психологічний портрет чекіста». 

Автор проаналізував відомості про 44-х співробітників територіальних 

органів ДПУ-НКВС на Поділлі, які працювали на керівних посадах у 1928-

1938 рр. Критеріями аналізу стали: вік, місце народження, національність, 

соціальне походження, освітній рівень, спеціальність, сімейний стан, досвід 

військової служби, партійний і чекістський стаж, робота до ДПУ-НКВС, 

досвід здійснення репресивних акцій, моральний стан і психологія поведінки, 

стан здоров’я, стягнення, нагороди і заохочення, стратегія просування по 

службі. 

Результати дослідження свідчать, що до характерних ознак соціально-

психологічного портрету керівного співробітника органів ДПУ-НКВС в 

1928-1938 рр. належать: відданість вищому парткерівництву, ідеологічна 

витримка, досвід здійснення великих каральних акцій, здатність безумовно 

виконувати накази керівництва, схильність до екстремального насильства та 

садизму, віра у своє особливе призначення та важливу місію боротьби з 

«ворогами народу». 

У підрозділі 3.3. «Реакції населення на діяльність радянських 

органів державної безпеки» відображено головні тенденції в настроях і 

поведінці населення на здійснення масових репресій і державного терору, а 

також ставлення людей до співробітників спецслужб. 

Проаналізувавши причини певних моделей поведінки, реакцій та 

настроїв населення Поділля, спровокованих політикою радянської влади, ми 

умовно поділили їх на дві категорії. Перша – реакції та моделі поведінки 

подолян на реалізацію господарсько-політичних кампаній радянської влади, 

які відбувалися за допомогою спецслужб: хлібозаготівлі, колективізація, 

розкуркулення, Голодомор. Друга – настрої та реакції населення, 

спровоковані репресивними акціями (депортації, масові арешти, показові 

судові процеси), головними виконавцями яких були радянські каральні 

структури. 
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Користуючись загальноприйнятим способом класифікації, ми 

розглянули реакції населення крізь призму опору діям органів радянської 

влади, що поділявся на пасивний і активний. До активного опору автор 

спробував застосувати власну класифікацію. Беручи за критерій 

безпосередність контакту особи під час опору, ми поділити його на 

дистанційний або превентивний і опір «на ураження». До першого відносимо 

відмову виконувати завдання (хлібозаготівель, податку, позики), ігнорування 

і незгода з колективізацією та усуспільненням рухомого й нерухомого майна, 

активна вербальна агітація проти заходів влади, анонімне розповсюдження 

листівок, приховування хліба, худоби та іншого майна, умисне пошкодження 

чи знищення власного майна (реманенту напередодні усуспільнення, 

підпалювання скирт сіна, клуні чи навіть хати під час розкуркулення або 

виселення), реалізація власного майна (продаж хліба чи худоби на ринку, 

забій худоби, перемелювання зерна на борошно та випікання з нього хліба 

тощо). Другий тип – це масові протестні виступи з конкретними вимогами 

(припинення процесу розкуркулення та колективізації, розпуску існуючих 

колгоспів, розподілу усуспільненого рухомого і нерухомого майна, посівного 

матеріалу, урожаю), організований збройний виступ з аналогічними 

вимогами та діями, індивідуальний і масовий вихід із колгоспів, самовільне 

розбирання усуспільненого майна, крадіжки, переїзд до іншої місцевості, 

втеча закордон, побиття радянських активістів, замах на їхнє життя та 

вбивство. 

У висновках автор узагальнив і систематизував результати проведеного 

дослідження та сформулював основні положення, подані до захисту: 

1. Аналіз загального стану розробки цієї теми засвідчив відсутність 

комплексного дослідження функціонування радянських органів державної 

безпеки на території Поділля в запропонованих хронологічних рамках. 

Узагальнюючи питання аналізу та наукового осмислення теми дисертації, 

можна стверджувати, що проблема функціонування радянських органів 

державної безпеки досі залишається актуальною і є предметом зацікавлення 

вітчизняних та закордонних істориків. У роботі проаналізовано значний 

історіографічний спадок, який можна класифікувати таким чином: 

1) дослідження російської та української еміграції; 2) радянська історіографія 

3) праці західних вчених; 4) сучасна українська та російська історіографія.  

Опрацювання першого історіографічного блоку дозволило простежити 

процес професійного осмислення більшовицьких репресій на основі власних 

спостережень свідками тих подій, котрі завдяки еміграції зберегли своє 

життя, а також відповідні документи. Очевидно, що для таких праць 

притаманна певна суб’єктивність та емоційність в інтерпретації подій та 

явищ, а також обмежена джерельна база. Праці західних вчених 

характеризувалися глибоко розробленою методологічною основою і довгий 

час залишалися чи не єдиними об’єктивними дослідження з цієї тематики. 

Наукові студії західних вчених сформували такі напрямки як радянологія та 

дослідження політичних репресій радянського комуністичного режиму.  

Історіографія радянського періоду характеризувалася однотипністю 

підходів, пануванням методологічної основи марксизму-ленінізму, 

клішованістю інтерпретації та узагальнень. Українська та російська 
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історіографії з початку 1990-х рр. і до сьогодні значно еволюціонували, 

переймаючи західну методологію та наукові підходи, опрацьовуючи доступні 

архівні матеріали. Історіографічний доробок перших років незалежності 

відзначається емоційністю істориків в оцінках суспільно-політичних 

процесів, прагненням показати якомога більше фактів. Нині спостерігаються 

тенденції до переосмислення різних історіографічних оцінок, регіоналізації 

досліджень. Важливим складником сучасного історіографічного процесу є 

організація наукових проектів, які реалізовуються силами західних, 

українських та російських вчених. Це підвищує рівень наукових досліджень 

та відкриває нові цікаві напрямки й перспективи. Важливе значення в 

розвитку досліджень діяльності радянських органів державної безпеки та 

державного терору мають відповідні науково-дослідні інституції, насамперед 

відділи Інституту історії України НАН України. Найбільш репрезентативна 

тематика досліджень присвячена проблемам голодоморів та «Великого 

терору», репресій проти окремих соціальних чи національних груп населення 

тощо. Помітною тенденцією історіографічного процесу є увага науковців до 

виконавців репресій – співробітників спецслужб, а також проблема виходу із 

масового терору 1936-1938 рр. Але проблема реалізації сталінської 

репресивної політики на Поділлі залишається маловивченою. 

2. Розгляд організаційних змін територіальних органів ДПУ-НКВС на 

Поділлі продемонстрував, яким чином стандартна штатна структура 

комуністичних спецслужб адаптовувалася в регіоні залежно від його 

специфіки. Зокрема, враховуючи прикордонність території, створювалися 

додаткові штатні одиниці, а компактне проживання національних меншин 

обумовлювало формування окремих відділів для роботи за «національними 

лініями» тощо. Основними чинниками, що впливали на зміну структури 

органів держбезпеки, були адміністративно-територіальні зміни, пошук 

ефективної моделі управління репресивним апаратом, реалізація політико-

економічних експериментів та соціальних трансформацій, планомірна 

централізація репресивного апарату. Реорганізація радянських спецслужб 

відбувалася за принципами спадковості, аналогії та використання 

попереднього досвіду. Формування місцевих репресивних структур 

здійснювалося за територіальною приналежністю, окрім такої форми як 

оперативний сектор ДПУ, котрий був позатериторіальним утворенням і 

формувався з метою доцільності відомчого управління. Централізація 

радянських спецслужб полягала в систематичному розширенні контролю за 

різними аспектами суспільно-політичного життя, підпорядкованості інших 

органів – міліції, РАЦСів, радгоспів тощо. Реалізація політики колективізації 

та Голодомору обумовили створення додаткової одиниці – заступника 

начальника політвідділу МТС. Важливим здобутком дисертанта є 

відтворення повної штатної структури територіальних органів ДПУ-НКВС із 

зазначенням керівників їх структурних підрозділів. 

3. Вивчення структури управління регіоном засвідчило існування 

чотирьох основних суб’єктів виконавчо-управлінських повноважень, які на 

практиці здійснювали керівництво соціально-економічними процесами на 

територіях до районного рівня включно чи впливали на прийняття і 

реалізацію управлінських рішень. Такими суб’єктами були секретар 
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регіональної партійної організації, голова виконавчого апарату рад депутатів, 

співробітник територіальних органів ДПУ-НКВС та найвищий командир 

військових підрозділів у випадку розташування таких на відповідній 

території. Зазначені суб’єкти координували дії, спрямовані на виконання 

директив вищого партійного керівництва, а роль чекістських структур 

полягала не лише у виконанні політичних завдань, а й у забезпеченні 

контролю за діяльністю кожної із зазначених структур. 

4. Взаємовідносини радянських органів державної безпеки із партійно-

радянськими структурами були реалізовані у двох ключових напрямках: 

1) взаємне інформування щодо важливих суспільно-політичних процесів, 

виконання директив політичного центру або реалізації певних господарсько-

політичних кампаній; 2) спільні дії в організації та здійсненні окремих 

репресивних акцій. Прикладом першого напрямку слугують доповідні та 

інформаційно-аналітичні записки співробітників органів ДПУ-НКВС, які 

подавалися для ознайомлення та врахування під час прийняття рішень 

партійними та радянськими функціонерами з одного боку, а з іншого – 

повідомлення та доручення чекістським структурам від партійно-радянського 

апарату про відомі їм контрреволюційні прояви чи підозрілі особи. Спільне 

проведення каральних акцій полягало у створенні відповідних умов та 

організаційному сприянні з боку партійно-урядових органів (мобілізація 

партійного та провладного активу) та безпосередній деталізації процесу 

репресій і їх реалізації органами ДПУ-НКВС. 

5. Характеризуючи населення Поділля як «об’єкт» оперативної розробки 

співробітниками органів ДПУ-НКВС, автор зазначає, що ставлення чекістів 

до місцевих мешканців залежало від особливостей регіону. Серед них – 

прикордонність, багатонаціональність, стійкі форми підтримки ідеї 

української державності, що виражалися в тривалій повстанській боротьбі 

місцевого населення проти більшовицької влади, домінування в економіці 

краю сільськогосподарської галузі, відсутність великих пролетарських 

осередків, потужний селянський рух. Співробітники радянських спецслужб 

ураховували окреслені особливості регіону в процесі вивчення політико-

економічного стану місцевості для ухвалення оптимальних господарсько-

управлінських рішень, а також під час репресивних акцій, наслідком чого 

було використання різноманітних репресивних інструментів.  

6. Досліджено методи діяльності спецслужб у контексті реалізації 

репресивної політики партійно-радянського керівництва. Описано процес 

формування радянськими спецслужбами бази так званих неблагонадійних 

елементів, визначено використання агентурного потенціалу для репресивної 

діяльності, схарактеризовано процес фальсифікації слідчих справ, 

застосування методів психологічного та фізичного впливу до підслідчих, а 

також вказано методи масових страт осіб, засуджених у позасудовому 

порядку до смертної кари. Систематичні вказівки вищого партійного 

керівництва на вишукування ворогів і шпигунів спричинили справжнє 

змагання серед територіальних апаратів спецслужб за показниками 

арештованих та страчених. У такий спосіб чекісти намагалися заслужити 

лояльність комуністичних вождів, не зважаючи на наслідки своєї діяльності. 
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7. На основі аналізу особових справ керівників територіальних органів 

ДПУ-НКВС проілюстровано соціально-психологічний портрет співробітника 

радянських спецслужб. Окрім стандартних індикаторів аналізу – вік, 

національність, освіта, професія, партійність тощо, автор намагався 

встановити взаємозв’язок між просуванням особи по службі та заслугами в 

атестаційних матеріалах. Визначено критерії відбору чекістів на керівні 

посади в репресивні структури і встановлено, що на відповідальну роботу 

висувалися безпринципні виконавці, які проявили свої навички і вміння 

застосовувати різноманітні репресивні заходи. Важливим аспектом в кар’єрі 

була політична лояльність і вміння пристосовуватися до партійних директив 

та настроїв вищого політичного керівництва СРСР. Серед загальних рис 

співробітника держбезпеки прикметними були: малограмотність; за 

національністю – більше половини євреїв; непролетарське соціальне 

походження більшості з них; а з-поміж особистісних рис домінували низький 

моральний рівень та схильність до жорстокої, іноді садистської поведінки, 

грубість у спілкуванні з навколишніми людьми, що на той час було 

практично нормою, поширення нервових захворювань. Чимало у 22-23 роки 

вступили до органів НК, а згодом до партії. Багато з них мали досвід участі в 

російській громадянській війні та у війнах радянської Росії проти України й 

Польщі. Вони отримували повноваження на встановлення радянської влади, 

придушували різноманітні антирадянські повстання. Активність молодих 

співробітників заохочували подарунками та відзнаками, таким чином 

формуючи з точки зору партійно-радянського керівництва правильну й 

бажану модель їхньої поведінки.  

На відповідальну керівну роботу висувалися особи віком 35-ти років, які 

проявили свої навички і вміння застосовувати будь-які репресивні заходи, з 

чекістським стажем понад 10 років. Для більшості таке призначення 

слугувало черговим підвищенням, тому кожен намагався виправдати довіру 

безпосереднього начальства і партії, що санкціонувала отримання посади. 

Майже половина співробітників була знайома зі специфікою роботи в 

Подільському регіоні, що дозволяло швидко включитися в діяльність і 

домагатися необхідних результатів. Значна частина згодом була переведена 

на інші посади в різні регіони. Більшість керівного складу чекістських 

органів, які здійснювали «Великий терор» на Поділлі, так і не була належно 

покарана. 

8. Виокремлено типи поведінки та реакції населення на реалізацію 

господарсько-політичних кампаній радянської влади та діяльність 

радянських органів державної безпеки. Аналіз настроїв жителів Поділля 

засвідчив, що в суспільстві панували страх і водночас зневага до органів 

ДПУ-НКВС. Основною реакцією на репресивні заходи радянської влади був 

пасивний чи активний опір населення. Беручи до уваги критерій 

безпосередності контакту особи під час опору, ми виокремлюємо 

дистанційний або превентивний опір і опір «на ураження». Чимало людей 

усвідомлювали, що радянська влада трималася лише на теророві та 

насильстві щодо населення. Окремі громадяни ще наприкінці 1920-х – на 

початку 1930-х рр. намагалися чинити хоча б мінімальний спротив діяльності 

чекістського апарату, проте в період «Великого терору» страх за своє життя 
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змушував людей полишити ідеологічні переконання і зосередитися на 

пошуках стратегії виживання в тих умовах. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут 

історії України НАН України. Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі на основі опрацювання значного масиву 

архівних матеріалів та опублікованих джерел досліджено функціонування 

радянських органів державної безпеки на Поділлі. Уперше комплексно 

розкрито територіальну і штатну структуру місцевих органів ДПУ-НКВС. 

Продемонстровано, яким чином стандартна штатна структура чекістських 

органів адаптовувалася в регіоні залежно від його специфіки. Проаналізовано 

кадрове забезпечення каральних структур і сформовано узагальнений 

соціально-психологічний портрет співробітника – «чекіста». 

Схарактеризовано взаємовідносини органів держбезпеки з партійно-

радянськими органами в системі управління Подільським регіоном, що дало 

змогу розкрити проблему використання потенціалу радянських спецслужб в 

реалізації сталінської політики на периферії. У дослідженні висвітлено 

особливості здійснення органами ДПУ-НКВС репресивної політики 

радянської влади і визначено основні методи їхньої діяльності. Виокремлено 

і класифіковано типи поведінки та реакції населення Поділля на діяльність 

органів держбезпеки.  

Ключові слова: радянські органи державної безпеки, ДПУ, НКВС, 

чекіст, кадровий склад, політичний стан, репресії, настрої, реакції, арешт, 

виселення, розстріл. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(доктора философии) по специальности 07.00.01 – история Украины. – 

Институт истории Украины НАН Украины. Киев, 2019. 

В диссертации на основе анализа значительного массива архивных 

материалов и опубликованных источников исследованы функционирования 

советских органов государственной безопасности на Подолье. Впервые 

комплексно раскрыты территориальная и штатная структура местных 

органов ГПУ-НКВД. Продемонстрировано, каким образом стандартная 

штатная структура чекистских органов адаптировалась в регионе в 

зависимости от его специфики. Проанализировано кадровое обеспечение 

карательных структур и сформирован обобщенный социально-

психологический портрет сотрудника – «чекиста». Охарактеризованы 

взаимоотношения органов госбезопасности с партийно-советскими органами 

в системе управления Подольским регионом, что позволило раскрыть 

проблему использования потенциала советских спецслужб в реализации 

сталинской политики на периферии. В исследовании освещены особенности 

осуществления органами ГПУ-НКВД репрессивной политики советской 

власти и определены основные методы их деятельности. Выделены 

классифицированы типы поведения и реакции населения Подолья на 

деятельность органов госбезопасности. 
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ГПУ, НКВД, чекист, кадровый состав, политическая обстановка, репрессии, 
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during (1928-1938). – Manuscript. 
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Specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – Institute of History of Ukraine of the 

National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The dissertation focuses on the functioning of the Soviet state security bodies 

in Podillia. The investigation is based onprocessing and studying of a considerable 

mass of archival materials and published sources. The scientific novelty of the 

dissertation is due to the content and set of tasks and methods of their 

implementation. For the first time, the territorial and staff structure of the DPU-

NKVD bodies in Podillia was comprehensively disclosed, staffing of punitive 

structures was analyzed and a generalized social and psychological portrait of 

сhekist was created. The relationship between the сhekist structures and the Soviet 

party bodies in the Podillia region management system was analyzed, which 

allowed revealing the problem of using the potential of Soviet secret services in the 

realization of Stalin’s policy on the periphery. The whole massive of unknown 

archival documents was introduced to the scientific circle, which opens further 

perspectives of scientific research in this direction.  

During the investigation, the materials of the Sectoral State Archive of the 

Security Service of Ukraine, the Sectoral State Archive of the Security Service of 

Ukraine (Vinnytsia), the Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine (Vinnytsia), The State Archives of Vinnytsia Oblast, as well as 

published organizational and administrative documents of the activities of special 

services, memoirs were used. 

The scientific and practical significance of the dissertation is presented by the 

factual, theoretical material and conclusions which deepen knowledge about social 

and political processes in Podillia during 1928-1938.The thesis demonstrates the 

mechanism for implementing the policy of the center on the region through the 

prism of the activities of the Soviet bodies of state security. The methods of 

making executive decisions by the political actors at the regional level analyzed in 

the thesis are another key to better understanding of the functioning of different 

vertices in the management of bureaucratic system. 

The peculiarities of the perception of the population of Podillia territory by 

the DPU-NKVD bodies are summarized and systematized. Specific features of the 

region were the following: borderline, polyethnicity of the local population, stable 

forms of support for the idea of Ukrainian statehood, expressed in the prolonged 

insurrectional struggle of the local population against the Bolshevik authorities, 

domination of the agricultural sector in the economy, the absence of large 

proletarian cells, and a powerful peasant movement. The mentioned features of the 

region were taken into account by the employees of the Soviet special services in 

the process of studying the political and economic status of the population. 
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The research analyzes the changes in the structure of the territorial bodies of 

the DPU-NKVD in Podillia. It demonstrates how the standard staff structure of the 

Cheka authorities was accepted in this region, depending on its specificity. In 

particular, taking into account the border area of the territory, additional staff units 

were created, and the compact residence of national minorities conditioned the 

formation of separate departments for work on «national lines», etc. The 

dissertation illustrates the socio-psychological portrait of an employee of the 

Soviet special services. Among the general features of the chekist were notable: 

illiteracy, mainly ethnic Jews or Russians, the social origin of the majority of 

chekists was non-proletarian, characterized by common traits of personality, such 

as nervousness, rudeness in communicating with other people and colleagues, 

which at that time was practically the norm, low moral level and inclination to 

cruel, sometimes sadistic behavior. The responsible work was put forward by 

uncompromising individuals who showed their skills and the ability to apply any 

repressive measures. 

The study of the role of special services in the regional governance structure 

demonstrates that the role of the security agencies was not only in direct assistance 

to the implementation of political tasks, but also in ensuring control over each of 

the abovementioned structures. 

The analysis of the relations between the Soviet state security bodies and the 

Party and Soviet structures demonstrates that they were implemented in two main 

directions: 1) mutual information on important social and political processes, 

implementation of the directives of the political center or the implementation of 

certain economic-political campaigns; 2) joint actions in the organization and 

conduct of certain repressive actions. 

The results of the dissertation can be used as an additional basis for studying 

the Soviet period in the history of Podillia, further understanding of the repressive 

policy of the Soviet power in a particular region. The thesis may be useful for 

further work to commemorate victims of political repressions and create a single 

bank of repressed persons and bases of communist crimes. 

The research highlights the peculiarities of the DPU-NKVD’s implementation 

of the repressive policy of Soviet power and defines the main methods of activity 

of the special services. The types of behavior and reaction of the population of 

Podillia to the activity of Soviet special services are classified and characterized. 

The Soviet state security bodies were an indispensable tool for the implementation 

of the second «communist assault», the establishment of the one-man dictatorship 

of J. Stalin, the destruction of real and potential opponents of Soviet power during 

1928-1938.  

Keywords: Soviet bodies of state security, DPU, NKVD, chekist, staff, 

political situation, repression, mood, reaction, arrest, eviction, execution. 

 

 


