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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження: Історичний досвід боротьби 
українського народу за національну державність у ХХ столітті має багато 
драматичних сторінок та історичних уроків у протистоянні з зовнішніми 
загрозами. У ході національно-визвольних змагань українці зіткнулися з 
більшовицькою політичною альтернативою. Ідеологи російської партії 
більшовиків, одержимі ідеєю світової комуністичної революції, намагалися 
зробити ареною її реалізації так звані окраїни Російської імперії, чільне місце 
серед яких відводилося Україні. 

Одним з інструментів насадження нової політичної влади була армія, 
присутність якої мала гарантувати легітимацію радянської влади. Для 
забезпечення останньої влада застосовувала залучення українського населення 
на службу в Червону армію. Здійснюючи примусові мобілізації та культивуючи 
добровільний вступ у її ряди, більшовицька держава послідовно виробляла 
систему ідеологічних догм, покликаних стати основою світоглядних координат, 
моральними орієнтирами для червоноармійців. У соціально-політичній сфері 
більшовики своїм першочерговим завданням вважали формування нової 
радянської ідентичності, яка б створила конфліктогенну зону всередині 
українського суспільства з динамічним зростанням прорадянських симпатій. 

Актуальність досліджуваної у дисертаційній роботі проблеми обумовлена 
соціально-політичними чинниками й викликами сьогодення: 1) необхідністю 
зміцнення основ демократичного громадянського суспільства, в якому б 
унеможливилися рецидиви тоталітарного минулого; 2) потребою осмислення в 
українському соціумі ціннісних складників тоталітарної і демократичної 
системи; 3) гарантування з боку української держави деполітизації збройних 
сил, унеможливлення їх використання для встановлення чи зміцнення 
політичного режиму певної політичної сили; 4) недопущення будь-якого 
ідеологічного втручання іноземних держав у питання військового будівництва 
України.  

Актуальність теми дослідження зумовлена не лише сучасними викликами 
українського суспільства, а й теоретико-методологічними завданнями й 
потребами вітчизняної історичної науки. Практика використання збройних сил 
як засобу ідеологічного виховання й інституту насадження політичної системи 
російською більшовицькою партією в 1917–1920-х рр. в Україні потребує як 
узагальнюючого дослідження, так і вивчення окремих аспектів цієї теми. 
Особливої ваги набуває проблема її комплексного вивчення з використанням 
архівних матеріалів, урахуванням регіональних і часових особливостей 
ідеологічного впливу на соціально-політичні трансформації світогляду тієї 
частини українського суспільства, яка пройшла службу в більшовицькій 
Червоній армії. Необхідно також виявити й систематизувати технології впливу 
військових і політичних органів на формування нової радянської системи 
цінностей військовослужбовців-українців. Отже, наукове осмислення теми 
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соціально-політичних трансформацій останніх упродовж 1917–1920-х рр. є 
актуальним в сучасній історичній науці.  

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

Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках наукової теми кафедри 
історії України Полтавського національного педагогічного університету імені  
В.  Г.  Короленка: «Трансформаційні процеси в Лівобережній Україні (XVIIІ–
XX ст.): політика, суспільство, релігія» (номер державної реєстрації 
0109U001577). 

Об’єктом дослідження є формування радянської ідентичності 
українського суспільства в контексті військового будівництва 1917–1920-х рр.  

Предметом дослідження є соціально-політичні та економічні чинники 
формування радянського світогляду червоноармійців для їх інтегрування в 
більшовицьку систему. 

Мета роботи: на основі всебічного вивчення наукової літератури, 
архівних документів, опублікованих джерел розкрити й узагальнити зміст і 
спрямованість головних чинників формування радянського світогляду 
червоноармійців як невід’ємного складника суспільного та історичного 
розвитку України в період становлення більшовицької влади. 

Для досягнення мети розв’язуються наступні завдання:  

- визначити рівень наукової розробки проблеми та перспективи для 
наступних досліджень форм і методів впливу на світогляд червоноармійців у 
радянську добу; 

- схарактеризувати основні групи джерел; 
- на основі різних груп джерел і введення в науковий обіг нових або 

маловідомих документів дослідити інструментарій і технології створення 
більшовицьких збройних формувань на території України; 

- проаналізувати реалізацію ідеологічних засад більшовизму в кадровій 
політиці Червоної армії, на базі яких сформувався механізм трансформації 
світогляду українського населення; 

- показати умови життя і засоби ідеологічного впливу на червоноармійців 
у лавах Червоної армії; 

- дослідити соціальну природу і причини посилення антибільшовицьких 
настроїв і повстанського руху серед молоді і військовослужбовців; 

- схарактеризувати культурно-пропагандистські засоби впливу 
більшовиків на свідомість червоноармійців; 

- дослідити процес соціальної адаптації демобілізованих 
військовослужбовців в умовах радянської дійсності. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1917–1920-х рр.  
Нижньою хронологічною межею визначено грудень 1917 р. – перша 

більшовицька інтервенція, що потягнула за собою залучення українців у 
більшовицькі військові формування. 

Верхня хронологічна межа – кінець 1920-х рр. збігається з скороченням та 
реорганізацією Робітничо-селянської Червоної армії внаслідок військової 
реформи, що зумовили демобілізації червоноармійців та залучення їх у ключові 
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ланки більшовицьких органів влади як носіїв радянської ідеології. Окремі 
сюжети епізодично виходять за хронологічні рамки дослідження. Це зумовлено 
об’єктивною необхідністю показати деякі форми перспективи адаптації 
демобілізованих червоноармійців як соціального продукту військової служби в 
Червоній армії.  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Української СРР, 
яка знаходилася під контролем органів більшовицької влади і Червоної армії 
РРФСР у 1920-х рр. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Вперше: 

- чинники зміни світогляду червоноармійців стали об’єктом окремого 
наукового дослідження; 

- визначено форми і методи залучення українців до військової служби в 
РСЧА у 1918 р.; 

- встановлено специфічні напрямки агітаційно-масової роботи більшовиків 
у Червоній армії; 

- здійснено наукову реконструкцію адаптації червоноармійців у 
цивільному житті та їхньої ролі у формуванні радянської ідентичності 
українського населення; 

Поглиблено: 

- розуміння особливостей мобілізації українського населення до Червоної 
армії; 

- підходи до аналізу чинників соціальних протиріч, які свідомо закладалися 
радянським тоталітарним режимом для розколу суспільства; 

- історіографічний аналіз висвітлення стратегії більшовиків, 
найважливіших методів утвердження пріоритетності комуністичної ідеології у 
свідомості червоноармійців-українців; 

- розуміння сприйняття більшовиків українським суспільством. 
Подальшого розвитку набуло: 
- дослідження методів будівництва радянською владою власних збройних 

формувань у 1917– 1920-х рр.; 
- співвідношення тоталітарних та демократичних методів у політиці  

формування радянської ідентичності; 
- аналіз використання та фальсифікації більшовиками елементів 

демократичного суспільства для легітимізації власного існування в Україні; 
- дослідження політичних, економічних та соціальних методів впливу 

радянської влади на українське населення. 
Удосконалено 

- зміст понять і термінів, пов’язаних із будівництвом радянською владою 
Червоної армії на території УСРР. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
мають науково-теоретичне і прикладне застосування у процесі написання 
узагальнюючих праць з історії України, всесвітньої історії, у науково-дослідній 
роботі в галузі історії військового будівництва. Уведені в науковий обіг 
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документи, фактологічний матеріал і висновки дослідження можуть бути 
використані в навчальному процесі для студентів військових і гуманітарних 
спеціальностей закладів вищої освіти України. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження 
апробовані на 12 конференціях: Друга Міжнародна наукова конференція 
«Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, 
роздуми, знахідки» (Луганськ, 29 квітня 2008 р.); ХІ студентська наукова 
конференція історичного факультету Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка (Полтава, 27 квітня 2008 р.); VII Буковинська 
міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю 
заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині 
«Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.); ІV Всеукраїнська наукова 
конференція «Держава і церква в новітній історії України» (Полтава, 21–22 
листопада 2012 р.); «VIII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча 
конференція, присвячена 20-річчю незалежності України (Чернівці, 21–22 
жовтня 2011 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Сьомі Богданівські 
читання» (Черкаси, 6 грудня 2012); The International conference on scientific 
development in Europe (Austria, 23 December 2014); V Міжнародна науково-
практична конференція «Аркасівські читання. Україна в контексті історичного 
розвитку Східної Європи» (Миколаїв, 17–18 квітня 2015 р.); ІІІ Всеукраїнська 
наукова конференція з міжнародною  участю «Придніпровські соціально-
гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.); ІІІ 
Всеукраїнська наукова конференція «Треті Череванівські читання» (Полтава, 
17–18 березня 2016 р.); Друга Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: 
стан, проблеми і перспективи» (Полтава, 23 листопада 2016 р.); 
VІ Всеукраїнська наукова конференція «Держава і Церква в новітній історії 
України» (Полтава, 25–26 жовтня 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 статей, у т. ч. 1 у 
зарубіжному виданні, 6 – у наукових фахових виданнях України, 11 – у 
виданнях, що додатково відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 
дослідження. Робота складається із списку скорочень, вступу, п’яти розділів 
(одинадцяти підрозділів), висновків, списку джерел і літератури (367 позицій). 
Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 294 сторінки, з них 204 
сторінки основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт і 
предмет, хронологічні межі, сформульовано мету і завдання роботи, наукову 
новизну і практичне значення дисертації, рівень її апробації та впровадження 
результатів.  
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У першому розділі «Історіографія, огляд джерел та методологія 

дослідження» охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, проведено 
аналіз джерел з теми, схарактеризовані теоретичні основи і методи 
дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» розглядається 
історіографічна база дисертаційного дослідження, здійснено її класифікацію.  

Аналізуючи історіографію обраної теми, дисертантка виділила два періоди 
її становлення: 1) 1920-ті рр. – 1991 р.; 2) 1991 р. – до наших днів. Якщо 
перший період розвивався у контексті радянської політичної системи з її 
визначенням доцільності і виправданості абсолютного ідеологічного 
більшовицького впливу на світогляд червоноармійців, то другий акумулював 
наукові напрацювання українських і зарубіжних дослідників, які більшою 
мірою позбавлені пропагандистських нашарувань.  

У працях радянської історіографії відображені конкретні зміни, які 
відбувалися у становищі збройних сил1, покращення військової дисципліни2, 
матеріальне й продовольче забезпечення червоноармійців та їхніх сімей, 
модифікація агітаційно-пропагандистської роботи у Червоній армії3. Негативні 
явища, зокрема, дезертирство, порушення статутних вимог трактувалися як 
окремі труднощі становлення. Радянська історіографія мала відверто 
пропагандистський характер, схильність до ідеалізації та міфологізації 
радянського військового будівництва. Її автори спрощено трактували гостроту 
національного питання або ж ігнорували його. 

Історіографія української діаспори, представники якої були сучасниками 
досліджуваних подій, керувалася іншою методологією й підходами4. У працях і 
мемуарах авторів еміграції критично оцінювалася ідеологічна практика 
більшовиків, націлена на трансформацію світогляду червоноармійців. В 
абсолютній більшості публікації розглядають Червону армію як інструмент 
агресії проти УНР, з позицій національно-визвольних змагань. 

                                                           
1 Ленин В. И. О войне, армии и военной науке [Текст] / сборник подготовили к печати Н. П. 
Мамай, Л. Ф. Никольская. – Москва : Воениздат, 1965. – 836 с.; Антонов-Овсеенко В. 
Строительство Красной армии в революции [Текст] / В. Антонов-Овсеенко. – Москва : 
Воениздат, 1923. – 64 с.; Какурин Н. С. Как сражалась революция [Текст] : у 2 т. Т. І. : 1917–
1918 гг. / Н. Е. Какурин. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 138. 
2 Павлюк П. Харківська Червона Гвардія (лютий 1917 р. – березень 1918 р.) [Текст] / 
П. Павлюк. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 100 с.; Рибалка І. 
К. Відновлення Радянської влади на Україні (1918-1919) [Текст] / І. К. Рибалка. – Харків : 
Харківське обласне видавництво, 1957. – 296 с. 
3 Дубинский И. Виталий Примаков [Текст] : кн. Герои Гражданской войны / И. Дубинский. – 
Москва : Из-во ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1963. – 544 с.; Грачев П. І. Червона Гвардія 
України у боротьбі за владу Рад [Текст] / П. І. Грачев. – Київ : Вища школа, 1983. – 148 с. 
4 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. [Текст] : в 2 т. Т. 1. Доба Центральної Ради / 
Д. Дорошенко. – Ужгород : «Свобода», 1923. – 437 с.; Стефанів З. Українські Збройні Сили 
1917–1921 рр. [Текст] : у 2 ч. Ч. 1. / З. Стефанів. – Львів : СУВ, 1947. – 118 с.; Стахів М. 
Україна проти більшовиків : нариси з історії агресії Совєтської Росії [Текст] : у 3 кн. Кн. 1. / 
М. Стахів. – Тернопіль : Тернопіль, 1992. – 172 с. 
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Другий період історіографії досліджуваної теми бере свій початок з 
проголошення Україною незалежності. З’явилися сприятливі умови для 
вивчення табуйованих проблем, серед яких помітне місце займали теми 
національно-визвольного руху в Україні5, події громадянської війни6, 
повсякденного життя українського суспільства7, дезертирства в Червоній армії8, 
повстанського руху9, антирелігійної пропаганди серед червоноармійців10, 
репресії серед командного і рядового складу11, які до цього були забороненими 
або суворо цензурованими.  

Будівництву радянських збройних сил та їх діяльності на території 
України у досліджуваний період присвячені праці Я. Тинченка12 та 
А. Здорова13.  

Окремим напрямком сучасних досліджень є проблема культурно-
пропагандистських форм упливу на червоноармійців. Серед них створення 
клубів14, бібліотек15, кіноустанов16 у лавах Червоної армії.  

                                                           
5 Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914–1923 рр. [Текст] : у 2 т. Т. 1. / В. Верига. – 
Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2000 – 471 с.; Політичний терор і тероризм в Україні. 
ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси [Текст] / Д. А. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. – 
Київ : Наукова думка, 2002. – 952 с.; Солдатенко В. В. Україна в революційну добу [Текст] : 
іст. есе-хроніки у 4-х т. Т. IV. – Рік 1920 / В. В. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 2010. – 442 с. 
6 Голубко В. Н. Армія Української Народної республіки 1917–1918 рр. : утворення та 
боротьба за державу [Текст] / В. Н. Голубко. – Львів : Кальварія, 1997. – 288 с. 
7 Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.) [Текст] : 
колективна монографія; в 2 ч. Ч. 2. / відп. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Інститут історії 
України НАН України, 2010. – 382 с. 
8 Левшин К. В. Причины дезертирства в Красной Армии (1918–1921 гг.) [Текст] / 
К. В. Левшин // Новейшая история России. – 2011. – № 2. – С.73–79; Жирнов Є. В июле 1920 
года дезертировало 773 тысячи красноармейцев [Электронной ресурс] / Є. Жирнов. – 
Электрон. данные. – 2010–2017. – Режим доступу : http://a-pesni.org/grvojna/kr/a-773.php. – 
Название с экрана. – Дата просмотра : 13.10.2014. 
9 Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю : 33 біографії [Текст] / Р. Коваль; ред. Г. Гребенюк. 
– Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 615 с.; Ревегук В. Полтавщина в українській революції 
1917–1920 рр. [Текст] / В. Ревегук. – Полтава, 1996. – 100 с. 
10 Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917–1930-ті роки 
[Текст] / В. Пащенко, А. Киридон. – Полтава : АСМІ, 2004. – 336 с.; Бабенко Л. Л. Радянські 
органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні 
(1918 – середина 1950-х рр.) [Текст] : монографія / Л. Бабенко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 
2014. – 550 с. 
11Ковтун Г. К. Масові незаконні репресії 20-х – початку 50-х років на Полтавщині [Текст] / Г. 
К. Ковтун, В. А. Войналович, Ю. З. Данилюк // Реабілітовані історією / АН України Ін-т 
історії України та ін. ; редкол. : П. Т. Тронько (відп. ред.). та ін. – Київ-Полтава : Рідний 
край, 1992. – С. 5–49; Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953 : суспільно-
політичний та історико-правовий аналіз [Текст] : у 2 кн. Кн. 1. / Білас І. – Київ : Либідь; 
Військо України, 1994. – 432 с. 
12 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918) [Текст] 
/ Я. Тинченко. – Київ-Львів : Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України, 1996. 
– 371 с. 
13 Здоров А. Український Жовтень. Робітничо-селянська революція в Україні (листопад 1917 
– лютий 1918 р.) [Текст] : монографія / А. Здоров. – Одеса : Астропринт, 2007. – 272 с. 
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Серед зарубіжної історіографії варто відзначити сучасні російські 
дослідження17, в яких зроблені певні кроки щодо відмови від історіографічних 
стереотипів та міфів радянської доби. Однак це відбувається здебільшого в 
контексті критичного осмислення російської історії, без урахування нових 
досліджень і висновків українських учених.  

Загалом аналіз наукових праць, у яких з’ясовувалися окремі аспекти 
будівництва радянських збройних формувань на території України, форм і 
методів культурно-пропагандистського впливу на червоноармійців, 
дезертирства і повстанського руху на тлі утвердження влади більшовицької 
партії, доводить, що питання трансформації світогляду українців-
червоноармійців у лавах Червоної армії досі розглядали фрагментарно. Попри 
значний напрацьований потенціал вітчизняної історіографії, комплексного 
дослідження теми поки що не існує.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження: аналіз та класифікація» 

подано характеристику опублікованих та неопублікованих джерел, здійснено 
класифікацію джерельної бази.  

Комплекс опублікованих джерел становлять документи вищих партійних 
і радянських органів СРСР та УСРР. Вони частково відображають політику 
більшовицької партії і держави у пропагандистській роботі серед 
червоноармійців.  

Окремо слід виділити збірники законодавчих актів СРСР і УРСР, 
протоколи конференцій і з’їздів КП(б)У, стенографічні звіти з’їздів РКП(б) – 
ВКП(б), наради політпрацівників армії та флоту, тематичні збірки документів 
військового характеру, присвячених діяльності Червоної армії. 

Найбільшу цінність серед джерел за рівнем достовірності становлять 
архівні джерела. У процесі дослідження проблеми дисертанткою були вивчені 
документи 26 фондів 4 державних архівів України, двох центральних – 
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, 

                                                                                                                                                                                                 
14 Попова О. Н. Культурно-просветительная работа в Красной армии (1918–1923 гг.) [Текст] : 
автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. ист. наук : спец 07.00.02 / Попова Ольга 
Николаевна. – Санкт-Петербург : Самарский государственный педагогический ин-т, 2009. – 
26 с.  
15 Морозова О. Пережить войну : Рядовой состав вооруженных формирований периода 
гражданской войны в России [Текст] / О. Морозова // Белые годы. – 2009. – № 4 (14). – С. 28–
45. 
16 Мотуз В. Український кінематограф в умовах наступу тоталітаризму [Текст] / В. Мотуз // 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира 
Гнатюка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. Серія : Історія – С. 119–
122. 
17 Антипин Л. Н. Воспитание воинов Красной Армии в межвоенный период (1921–1941) : 
опыт, тенденции, уроки [Текст] : монография / Л. Н. Антипин. – Москва : МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, 2000. – 334 с.; Рожков А. Ю. «В Москве я слышал одно, здесь вижу 
другое...» : Красноармеец 1920-х гг. : картина мира и социальный облик [Текст] / 
А. Ю. Рожков // Социологические исследования. – 2000. – № 10. – С. 82. 
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Центрального державного архіву громадських об’єднань України, а також 
регіональних – Харківського та Полтавського державних архівів.  

Значний науковий інтерес становлять фонди Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України. Зокрема, фонд 2 – Рада 
Народних Комісарів (РНК УСРР) – включає документи про формування частин 
Червоної армії на території України. У фонді 8 – Народний Комісар юстиції 
УРСР (Наркомюст) – зберігаються матеріали, які містять документи про 
організацію роботи, контроль за діяльністю та комплектуванням кадрів 
Наркомюсту та місцевих органів юстиції. Особливо цінними є документи про 
особовий  склад та особові справи кадрів Народного Комісаріату юстиції УРСР, 
які в минулому були червоноармійцями.  

Велика кількість матеріалів політбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) та політбюро 
ЦК КП(б)У зберігається в Центральному державному архіві громадських 
об’єднань України. Фонд 1 – Центральний комітет Компартії України – містить 
документи Політбюро, Оргбюро Секретаріату ЦК, пленумів і конференцій, які 
в цілому дають уявлення про хід мобілізації української молоді в Червону 
армію,  діяльність радянських органів влади на території нейтральної зони, 
боротьбу з повстанським рухом та дезертирами, культурно-просвітницьку 
роботу серед червоноармійців в УСРР у 1920-ті – 1930-ті рр.  

У фонді 5 – Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У – 
сконцентровані справи, які охоплюють період 1917–1938 рр. і містять матеріали 
про мобілізацію в Червону армію, зміцнення органів радянської влади на 
території України, реорганізацію Українського фронту, історію окремих частин 
Червоної армії. 

Фонд 59 – Колекція спогадів учасників революційних подій, 
громадянської і Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва – має 
особливу інформаційну цінність, оскільки включає колекцію мемуарів і 
спогадів про більшовицький революційний рух в Україні. У матеріалах фонду 
зберігаються автобіографічні дані українських червоноармійців, які дають 
можливість простежити особистісні кореляції останніх із політичною 
концепцією більшовиків у лавах Червоної армії.  

Особливо виділимо значення фондів Державного архіву Харківської 
області. Ми врахували, що Харків був столицею УСРР–УРСР у досліджуваний 
нами період, а сам регіон – ареалом складних воєнно-політичних процесів. У 
фондах Харківського губвійськомату, Балакліївської районної партизанської 
комісії, Постійної наради при керівникові тилу Харківського губвійськкомату, 
комісій у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан та інших 
зберігаються документи про політичний, військовий, економічний і культурний 
стан частин Червоної армії, статистику наявності комуністів, комсомольців і 
політпрацівників, кількість військовослужбовців, яких прийняли в партію, 
ставлення населення до радянської влади тощо. Справи комісій містять багато 
відомостей про червоногвардійців, які з виданням наказу про організацію 
Червоної армії вступили до її лав або вибули з неї через незалежні від них 
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обставини. Також збереглися автобіографії, які, крім відомостей про участь 
українців у частинах Червоної гвардії, а потім і Червоної армії, подають 
інформацію про життя червоноармійців після демобілізації, їхню адаптацію в 
цивільному житті. 

У фондах Державного архіву Полтавської області також знаходяться на 
зберіганні цінні документи, зокрема накази, циркуляри Революційної військової 
ради, командуючих Південно-Західним фронтом, протоколи засідань комісії з 
надання допомоги голодуючим сім’ям червоноармійців тощо.  

Непересічну цінність для повноти висвітлення теми дисертаційної роботи 
становлять публікації радянської української та російської періодики. Це статті 
політичного характеру, опубліковані державні й партійні документи, 
інформаційні повідомлення, хроніки. Дисертанткою проаналізовано публікації 
16 військових періодичних видань України, які є достатньо інформативними, 
проте до теперішнього часу майже не вивченими джерелами.  

Поряд із періодичними виданнями слід виділити численні брошури. Їх 
варто розцінювати як утилітарну агітаційну друковану продукцію більшовиків. 
Ці видання присвячувалися соціальному забезпеченню та пільгам для 
червоноармійців, що було відкритою агітацією для молодих юнаків щодо 
вступу в лави новоствореної армії.  

У дисертації також використані джерела мемуарного характеру. 
Радянська військова мемуаристика відзначається упередженими оцінками, тому 
фактологічний матеріал, який міститься в ній, дисертантка використовує як 
довідковий матеріал, критично аналізуючи та зіставляючи зі свідченнями інших 
джерел. 

Отже, аналіз джерельної бази дисертаційного дослідження показав, що 
питання цілеспрямованого різновекторного впливу на світогляд 
червоноармійців у 1917–1920-х рр. відображено в документах фондів 
центральних та регіональних архівів. Це різноманітні за походженням, змістом, 
інформаційною насиченістю документи і матеріали.  

У підрозділі 1.3 «Теоретично-методологічні засади теми» подано 
характеристику принципів та методів дослідження. 

В основі теоретико-методологічних засад дисертаційного дослідження 
полягає цивілізаційний підхід. Він орієнтується на визначення суб’єкта 
історичного процесу, розглядаючи всесвітньо-історичний процес як цілісний 
об’єктивно зумовлений, поступовий розвиток різних унікальних цивілізацій. 
Логічно узгоджується з ним синергетичний підхід, що визначає напрям 
дослідження обраної теми. Методологічною основою пошуку змісту нашої 
наукової праці є принципи наукової об’єктивності, історизму, системності й 
комплексного вивчення проблеми,  

Принципи дослідження історії, безперечно, мають важливе значення у 
вивченні минулого. Проте не меншу роль відіграють і методи історичного 
дослідження. Особливо важливими у з’ясуванні предмета дослідження стали 
загальнонаукові та спеціально-історичні методи пізнання. Серед них: 
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проблемно-хронологічний метод, методи пошуку та критичного аналізу 
різнопланових джерел і літератури, історико-порівняльний та історико-
генетичний методи. 

У дослідженні також використовувалися міждисциплінарні методи, які 
застосовуються фахівцями інших наук. Предмет нашого дослідження 
знаходиться на перетині з методологією соціальної психології, яка має 
спеціальний інструментарій дослідження, розрахований на вивчення суспільних 
настроїв у певні періоди та у певних соціально-політичних ситуаціях. Червона 
армія становила собою нестійке у політичному відношенні утворення, яке 
потребувало цілеспрямованого й гнучкого впливу більшовицької влади на 
чинний світогляд її суб’єктів. Ми застосовуємо поняття світогляд, розуміючи 
його як систему переконань, принципів та ідеалів, що впроваджувалися 
радянською владою у повсякденне життя українського населення загалом і 
червоноармійців зокрема. 

При вивченні соціальних процесів в українському суспільстві та 
світоглядних настроїв у Червоній армії в роботі широко використовувалися 
методи соціальної та історичної психології, що аналізують світоглядні 
феномени як чинники, що впливають на формування суспільства. Передовсім, 
це методи оглядово-аналітичний, критичний, конструктивний, метод вивчення 
документів. 

У другому розділі «Військове будівництво Червоної армії на території 

радянської України в 1917–1922 рр.» розкрито процес створення 
більшовиками збройних формувань та форми і методи залучення українського 
суспільства у їхні ряди.  

У підрозділі 2.1 «Воєнно-політична ситуація на території УСРР та 

створення більшовицьких військових формувань» виявлено, що в Україні в 1917 
р. більшовизм як політична сила не мав за собою широкої соціальної бази й 
спирався лише на російський і зрусифікований пролетаріат, частину 
найбіднішого селянства, що й стали основою більшовицьких збройних 
формувань – Червоної гвардії. Спроба радянської влади підкорити українське 
населення військовою силою призвела до суттєвого ускладнення становища 
більшовиків в Україні і змусила їх шукати більш дієві і гнучкі методи. Серед 
них головну роль відігравали інтенсивна агітація і пропаганда комуністичної 
ідеології, побудована на класовій основі.  

У підрозділі 2.2 «Червоне козацтво» як більшовицька альтернатива 

національно-визвольному рухові» констатується, що з метою створення 
соціально-політичної бази для встановлення своєї влади в Україні більшовицькі 
агітатори сформували «Червоне козацтво» у переважній більшості з 
російського пролетаріату. За їхньою допомогою радянська влада намагалася 
приховати окупаційний характер своєї присутності на території України та 
продемонструвати ознаки об’єктивної зумовленості перемоги радянської влади. 
На практиці цей процес часто супроводжувався ексцесами, які призводили до 
зворотних, неочікуваних для більшовиків результатів. 
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У підрозділі 2.3 «Форми і методи залучення українців до військової служби 

в РСЧА» охарактеризовано основні політичні й організаційні заходи 
більшовицької партії Росії зі створення у листопаді – грудні 1918 р. Української 
червоної армії як сили, що воює проти «націоналістичної контрреволюції» на 
власній території. За таких умов, за визначенням В. Леніна, наступ російської 
армії не мав би вигляду окупації. Окремо наголошувалося, що на українські 
прорадянські формування поширювалися всі закони Раднаркому Росії, які 
стосувалися РСЧА. У лавах більшовицьких збройних формувань українців 
залучали до встановлення і утвердження радянської влади на противагу 
національно-свідомому суспільному сегменту.  

У третьому розділі «Політика комплектування особового складу 

Червоної армії як один з елементів впливу на світогляд українського 

населення в період кінця 1918–1920-х рр.» дається характеристика призовним 
кампаніям та методам запобігання невдалим мобілізаціям, які були притаманні 
будівництву радянських збройних формувань на території України.  

У підрозділі 3.1 «Особливості мобілізації до Червоної армії на території 

України» констатується, що добровільний принцип комплектування Червоної 
армії в українських губерніях, де встановлювалася радянська влада, не став 
визначальним. Більшовики перейшли до оголошення мобілізації досвідчених 
кадрових військових, які здебільшого ухилялися від призову. 

Мобілізація рядового складу мала суперечливий характер і мотивувалася 
цілим комплексом чинників: перспективами освітньо-кар’єрного зростання, 
соціально-економічними пільгами та преференціями, безкоштовним медичним 
обслуговуванням, уникненням безробіття, можливістю позбавитися від тяжких 
умов сільської та фабрично-заводської праці тощо. 

Проте популістський характер обіцянок, які не були підкріплені реальним 
виконанням, призвів до масового ухиляння призовників від мобілізації на 
території України. У результаті невдалих мобілізаційних кампаній більшовики 
перейшли до тотальної мобілізації українського населення, збільшивши 
кількість агітаторів та комуністів серед червоноармійців. 

У підрозділі 3.2 «Форми впливу більшовиків на поведінку українців у 

лавах Червоної армії» констатується, що на тлі загального невдоволення виник 
антирадянський повстанський рух, до якого масово приєднувалися українці-
червоноармійці, які дезертирували з армійських частин. Комуністична партія 
іменувала його «контрреволюційним» й розглядала як злочинні форми протидії 
своїй владі. Більшовики створили цілу систему каральних органів і розробили 
заходи для боротьби з дезертирством, що є свідченням великих масштабів 
цього явища.  

У підрозділі 3.3 «Дезертирство як вияв кризи більшовицької системи 

мобілізації» йдеться про причини дезертирства, а також методи радянської 
влади запобігання цьому явищу. Найбільш яскраво причини дезертирства 
простежуються на прикладі поведінкових мотивацій мобілізованих селян 
(нерозуміння цілей участі у війні, домінування приватновласницьких інтересів, 
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вболівання за залишену родину, несприйняття жорсткої армійської ієрархії, 
дискримінації тощо). Ідеологічний апарат Червоної армії через  розгалужену 
систему інституційного контролю намагався утримувати нестійкий армійський 
соціум в орбіті свого впливу.  

У четвертому розділі «Основні напрямки агітаційно-масової роботи 

більшовиків у Червоній армії» акцентована увага на особливостях методів 
культурно-пропагандистського впливу на світогляд червоноармійців.  

У підрозділі 4.1 «Культурно-пропагандистські засоби впливу на 

свідомість червоноармійців» констатовано, що більшовики розширювали 
культурно-освітні горизонти новобранців, організовували дозвілля завдяки 
клубній та бібліотечній роботі, пропагували комуністичні догми через гуртки та 
читальні. Завдяки усній агітації на мітингах і зборах, відзначенню 
більшовицьких свят, читанню більшовицької літератури й преси, перегляду 
радянських кінофільмів відбувалися поступові зміни у ставленні до 
більшовицької влади, а отже й світоглядних цінностей червоноармійців-
українців.  

 У підрозділі 4.2 «Антирелігійна робота в Червоній армії» констатується, 
що значною перешкодою в швидкому утвердженні комуністичних догм стала 
релігійність українського народу. Червона армія була однією з пріоритетних 
сфер упровадження матеріалістичного світогляду. Атеїстична пропаганда в 
армії здійснювалася у контексті державної богоборчої політики й торпедувала 
найбільш консервативний сегмент традиційного світогляду, особливо стійкого 
у селянському середовищі. Однак у справі подолання релігійно-культурних 
традицій радянська пропаганда до кінця не впоралася з поставленим завданням: 
більшість червоноармійців остаточно не позбавилися релігійних переконань 
або їх рудиментів.  

П’ятий розділ «Адаптація червоноармійців у цивільному житті та 

їхня роль у формуванні радянської ідентичності українського населення» 

присвячений малодослідженій в історичній літературі проблемі заключного 
етапу процесу комплексного трансформаційного впливу більшовицької 
держави на світогляд червоноармійців – демобілізації. Констатуємо, що 
більшовики розглядали демобілізованих червоноармійців як політичну опору 
на селі, резерв партійно-радянського активу й керівних кадрів. Спектр їхнього 
використання поширювався на ключові ланки органів місцевої влади (голів і 
членів сільрад), посади агітаторів, організаторів комітетів взаємодопомоги, а 
також як активістів. Особи, що пройшли службу в Червоній армії, нерідко 
ставали кадровими військовими. У результаті політичних, економічних, 
соціальних впливів на світогляд червоноармійців, більшовики отримали 
«радянських людей» з комуністичною свідомістю. Проте відсутність потреби в 
старих кадрах Червоної армії в 1930-х рр. призвело до звільнення 
демобілізованих червоноармійців із займаних ними посад, а її командний склад 
оголошено «ворогами народу».  
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

У висновках наведено основні результати дисертаційного дослідження, що 
виносяться на захист і зводяться до наступних положень:  

1. Історіографічний аналіз проблеми, методів та форм технологій 
радянської влади в системі ідеологічного підкорення українського населення 
дає можливість констатувати, що спеціального дослідження, присвяченого цій 
темі в зазначених хронологічних межах в Україні досі опубліковано не було. 
Досвід поразки української національно-визвольної боротьби в 1917–1921 рр. 
та прихід більшовиків до влади показав значення ідеологічної пропаганди як 
фактора суспільної мобілізації та зміни світогляду українського населення. 

2.   Реалізації дослідницьких завдань сприяло виявлення й опрацювання 
різноманітної за походженням джерельної бази, документи якої дали 
можливість авторці дійти висновку, що трансформацію світогляду 
червоноармійців слід розглядати як дієве знаряддя більшовицької партії у 
встановленні радянського режиму в Україні в 1917–1920-х рр. 

3. Захопивши владу в Росії, більшовики визнавали важливість, 
необхідність і своєчасність ідеологічної і пропагандистсько-агітаційної роботи 
зі створення соціально-політичної бази для встановлення своєї влади в Україні. 
З цією метою їхні агітатори створили загони робітничої гвардії з російського 
пролетаріату. Червоногвардійські загони були тим психологічним фронтом, 
який дав поштовх російським військам «підтримати подальший розвиток 
революції» в Україні і базою створення РСЧА.  

Створення більшовиками власних «національних» військових формувань в 
Україні супроводжувалося формуванням у свідомості військовослужбовців 
стійких стереотипів непорушності ролі партії.  

4. Під дією зовнішніх чинників: невдач на фронті, активізації 
повстанського руху в Україні, створення національної воєнізованої організації 
«Вільне козацтво» – радянське керівництво значно розширило ідеологічну 
пропаганду та створило військову формацію – «Червоне козацтво». 
Структурною побудовою воно не відрізнялося від інших військових з’єднань 
більшовиків і функціонувало як пропагандистсько-агітаційна структура. 
Діяльність Червоного козацтва була спрямована не скільки на військове 
підкорення України, стільки на психологічне оволодіння в цілому свідомістю 
українського народу в перехідний для більшовиків період.  

Остаточним етапом ліквідації хоч і номінальних українсько-радянських 
військових формувань було створення військовим командуванням РРФСР 
Радянської армії України та Українського фронту, які згодом перейменували у 
XIV та XII армії. Фактично це свідчило про переформатування номінальних 
українських формувань і переведення їх у російське підпорядкування. Із метою 
подальшої централізації збройних сил у серпні 1919 р. більшовики ліквідували 
наркомат військових справ України, його функції перейшли до Реввійськради 
РСФРР. Єдиною збройною силою радянських республік стала Робітничо-
селянська Червона армія.  
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5. Наступним етапом у військовому будівництві на території України була 
мобілізація до Червоної армії, спочатку добровільна, а з часом обов’язкова.  

Для створення регулярної армії більшовики перейшли до оголошення 
мобілізації досвідчених кадрових військових. Проте останні в більшості не 
підтримували радянську владу й ухилялися від призову. Одночасно з 
мобілізацією командного складу проводилася мобілізація рядових 
червоноармійців. Вона мотивувалася цілим комплексом чинників політичного і 
соціального характеру. 

Проте незрозуміла для багатьох більшовицька ідеологія та методи її 
нав’язування призвели до невдалих мобілізаційних кампаній. У результаті 
більшовики перейшли до тотальної мобілізації українського населення, 
збільшивши кількість агітаторів та комуністів серед червоноармійців. 

6. Складовими ідеологічного апарату радянської влади були партійні 
осередки в частинах. Щодня досвідчені командири проводили 
пропагандистську роботу з червоноармійцями, пояснюючи їм переваги 
комуністичної влади, маючи на меті за два роки служби трансформувати 
психологію селянина і «переробити його із прихильника малого господарства в 
гарячого адепта великого виробництва у промисловості і землеробстві». 
Особливу роль приділяли індивідуальній роботі з мобілізованим солдатами.  

Дисертанткою вперше визначено вирішальну роль комплексного, 
синергетичного за своєю природою, ідеологічного впливу державного 
механізму на червоноармійців з метою трансформації світогляду українського 
населення в цілому. Адже військовослужбовці, які пройшли школу 
ідеологічного перевиховання під час служби в Червоній армії, формально 
засвоїли комуністичні ідеї, значною мірою прагматично сприймаючи їх як 
сходинки соціальних ліфтів. Увага з боку держави до червоноармійців та їхніх 
родин мала стати переконливим чинником зростання довіри до радянської 
влади з боку всього українського суспільства. Іншим важливим інструментом 
трансформації світоглядних переконань стала освіта, шлях до оволодіння якою 
для сільської молоді відкривала армія. 

7. У результаті чимало червоноармійців опинялися в полоні ідейного 
впливу і вірили у «світле майбутнє», інші, навпаки, вважали ідеї більшовизму 
нездійсненними. Цьому сприяло нетолерантне ставлення російських військових 
командирів, під оруду яких потрапляли червоноармійці на території України, 
незадовільне матеріальне та продовольче забезпечення Червоної армії, 
нереалізовані обіцянки радянської влади, нав’язливі методи комуністичної 
пропаганди, грабіжницька політика щодо села, вихідцями з якого була 
абсолютна більшість мобілізованих, тощо. Це провокувало червоноармійців 
приєднуватися до повстанського руху в Україні, а в багатьох випадках – 
очолити повстанські загони.  

Перші репресивні акти стосовно військовослужбовців почалися відразу з 
перемогою більшовиків у громадянській війні. Це сприяло значному розмахові 
дезертирства в Червоній армії. Серед дезертирів, відповідно до архівних 
документів, ми виділили декілька категорій. До першої відносяться солдати, які 
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не підтримували більшовицьку ідеологію, вважали їхню політику 
протиправною і незаконною. Другу категорію становлять мобілізовані, яким 
набридло воювати, терпіти тяжкі умови життя, яких вабила сім’я, особливо 
коли армійська частина комплектувалася неподалік їхніх домівок. До третьої 
категорію зараховувалися червоноармійці, що стали дезертирами мимоволі, 
наприклад, невчасно повернулися з відпустки, вважали що їм дали відстрочку, 
захворіли в дорозі і не змогли повідомити командира про свій стан тощо. До 
останньої четвертої категорії належала молодь, яка не з’явилася на 
мобілізаційні пункти.  

Як протидію явищу дезертирства в Червоній армії більшовики 
застосовували каральні методи, які своєю жорстокістю мали сформувати 
атмосферу тотального страху: публікували імена дезертирів у місцевій пресі, 
застосовували систему заручництва членів сімей дезертирів, по всій 
прифронтовій зоні створювалися загороджувальні загони, злісних дезертирів 
розстрілювали або саджали під арешт.  

8. Цілеспрямований процес трансформаційних впливів на світогляд 
червоноармійців здійснювався через інститут спочатку воєнних, а потім 
політичних комісарів. Склалася упорядкована й організаційно оформлена 
система проведення пропагандистської роботи в Червоній армії. Вона 
розширювала культурно-освітні горизонти новобранців, організовувала 
дозвілля завдяки клубній та бібліотечній роботі, впроваджувала комуністичні 
догми через політичні гуртки та читальні. Завдяки усній пропаганді на лекціях, 
мітингах, зборах, відзначенню більшовицьких свят, читанню червоноармійцями 
більшовицької літератури й преси, перегляду радянських кінофільмів 
відбувалася поступова зміна світоглядної парадигми червоноармійців-
українців.  

Центральною ідеєю в політичній програмі радянської влади було 
насадження комуністичного світогляду в повсякденне життя населення. На 
заваді цьому в Україні стала висока релігійність народу. Червоній армії 
відводилася роль  пріоритетної сфери упровадження матеріалістичних ідей 
світобачення. Обравши шлях політики державного атеїзму, радянська влада 
широко користувалася різноманітними методами впливу на релігійно-культурні 
традиції червоноармійців. Зокрема, останні піддавалися впливу політичних 
комісарів на предмет виявлення релігійних переконань. Осередками атеїстичної 
пропаганди були агітпункти, де проводилися антирелігійні бесіди з 
червоноармійцями та поширювалася атеїстична література. Між тим, радянська 
влада не змогла вирішити головного завдання – повного подолання релігійності 
українського народу загалом і червоноармійців, зокрема.  

9. Заключний етап у процесі різноаспектної трансформації світогляду 
червоноармійців тривав протягом 1920-х рр. Це період поступового скорочення 
армії й демобілізації та «зустрічі» з реальною дійсністю. Варто зазначити, що 
ідеологічний вплив не полишав демобілізованих червоноармійців навіть вдома. 
Це пояснюється тим, що більшовики розглядали демобілізованих 
червоноармійців як політичну опору, як у місті, так і в селі, резерв партійно-
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радянського активу й керівних кадрів. Враховуючи всі об’єктивні і суб’єктивні 
важелі впливу радянської політики, констатуємо, що більшовики мали великий 
вплив на психологічний стан демобілізованих червоноармійців. Завдяки цьому 
стало можливим подальше використання демобілізованих військовослужбовців 
у ключових ланках здебільшого місцевих органів влади як агітаторів, 
керівників і членів сільрад, організаторів комітетів взаємодопомоги, комісій у 
справах червоногвардійців та червоних партизан, громадських активістів, 
резерв поповнення командирських кадрів тощо. Не зважаючи на це, в другій 
половині 1930-х рр. політичні репресії торкнулися великої кількості армійських 
кадрів.  

Отже, значно поглиблений історіографічний аналіз висвітлення стратегії 
більшовиків, найважливіших методів утвердження пріоритетності 
комуністичної ідеології у свідомості червоноармійців-українців надав змогу 
визначити політичні, економічні та соціальні аспекти трансформації світогляду 
червоноармійців на території України. Введено в обіг значний фактологічний 
матеріал, який дозволив розширити й поглибити можливості реконструкції 
процесу зміни суспільної парадигми в Україні на початковому етапі 
становлення радянської влади, одним з рушіїв якого стала Червона армія. 
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АНОТАЦІЯ 

Вільховик О. В. Трансформація світогляду червоноармійців на 

території радянської України: політичний, економічний, соціальний 

аспекти (1917–1920-ті роки). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01. – історія України – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2018. 

У дисертаційному дослідженні на основі ґрунтовного аналізу широкого 
кола архівних і опублікованих джерел, а також історіографічної бази 
комплексно розглянуто політику радянської влади щодо цілеспрямованих 
трансформаційних впливів на світогляд військовослужбовців, що перебували у 
складі формувань більшовицької Робітничо-селянської червоної армії на 
території радянської України в 1917–1920-х рр. Охарактеризовано форми і 
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методи залучення українців до військової служби в РСЧА у перші роки 
становлення радянської влади. Досліджено основні напрямки агітаційно-
масової роботи більшовиків у Червоній армії. Здійснено наукову реконструкцію 
процесу адаптації червоноармійців у цивільному житті. Розкрито роль 
демобілізованих червоноармійців у формуванні радянської ідентичності 
українського населення. 

Ключові слова: Червона армія, червоноармійці, світогляд, більшовики, 
радянська влада, пропаганда, агітація, демобілізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Вильховык О. В. Трансформация мировоззрения красноармейцев на 

территории советской Украины: политический, экономический, 

социальный аспекты (1917-1920-е годы). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.01. – история Украины – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2018. 

В диссертационном исследовании на основе анализа широкого круга 
архивных и опубликованных источников, а также историографической базы 
комплексно рассмотрена политика советской власти, направленная на 
трансформацию мировоззрения военнослужащих, находившихся в составе 
формирований большевистской Рабоче-крестьянской красной армии на 
территории советской Украины в 1917–1920-х гг. Охарактеризованы формы и 
методы привлечения украинцев к военной службе в РККА в первые годы 
становления советской власти. Исследованы основные направления 
агитационно-массовой работы большевиков в Красной армии. Осуществлена 
научная реконструкция процесса адаптации красноармейцев в гражданской 
жизни. Раскрыта роль демобилизованных красноармейцев в формировании 
советской идентичности украинского населения. 

Ключевые слова: Красная армия, красноармейцы, мировоззрение, 
большевики, советская власть, пропаганда, агитация, демобилизация. 

  
SUMMARY 

Vilhovik O. V. Transformation of the outlook of the Red Army in the 

territory of Soviet Ukraine: political, economic, social aspects (1917-1920) – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of historical sciences, specialty 07.00.01. – History 
of Ukraine – Zaporizhzhia National University – Zaporizhzhia, 2018. 

In the dissertation research on the basis of a comprehensive analysis of a wide 
range of archival and published sources, as well as the historiographic base, a 
comprehensive review of the policy of Soviet power regarding the purposeful 
transformational influences on the world outlook of servicemen who were members 
of the Bolshevik Workers 'and Peasants' Red Army formations on the territory of 
Soviet Ukraine in 1917-1920 years. The forms and methods of involving Ukrainians 
in military service in the Workers 'and Peasants' Red Army in the early years of 
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Soviet rule formation were characterized. Conditions of life and means of ideological 
influence on Red Army soldiers in the ranks of the Red Army are revealed. The 
process of desertion as an expression of the crisis of the Bolshevik mobilization 
system was analyzed. It was found that the Bolsheviks developed a system of 
punitive organs and measures to combat desertion, which is evidence of the large 
scale of this phenomenon. The author analyzes the implementation of ideological 
principles of Bolshevism in the personnel policy, on the basis of which the 
mechanism of transformation of the worldview of the Ukrainian population was 
formed. The social nature and causes of strengthening anti-Bolshevik sentiment and 
rebel movement among youth and servicemen are investigated. The cultural and 
propaganda means of Bolshevik influence on the consciousness of Red Army soldiers 
in the Red Army are described. It was revealed that the religious community of the 
Ukrainian people became a significant obstacle to the rapid establishment of 
communist dogmas. The Red Army was one of the priority areas for the introduction 
of materialist outlook. However, in overcoming the religious and cultural traditions 
Soviet propaganda has not fully met the task: the majority of Red Army did not get 
rid of religious beliefs or their rudiments. A scientific reconstruction of the process of 
adaptation of Red Army soldiers in civilian life has been carried out. The role of 
demobilized Red Army soldiers in the formation of the Soviet identity of the 
Ukrainian population has been revealed.  

Key words: Red Army, Red Army soldiers, world outlook, Bolsheviks, Soviet 
power, propaganda, agitation, demobilization. 
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