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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Проблема суспільно-політичних 

трансформацій українського суспільства за радянської доби залишається однією 

з пріоритетних у сучасній історичній науці. Осмислення досвіду минулого є 

надзвичайно важливим в умовах становлення демократичних інститутів в 

Україні, визнання пріоритету захисту прав людини, основних політичних 

свобод, пошуку відповідей на нові виклики, недопущення повернення до 

практики авторитаризму й тоталітаризму. 

Значний науковий і суспільний інтерес становить з’ясування специфіки 

формування більшовицької монопартійної диктатури на рівні окремих територій 

України. Регіональний рівень дає змогу конкретизувати та персоніфікувати 

процеси минулого, відійти від їх абстрактного, спрощеного, схематичного 

розуміння та розкрити його в усій складності, суперечливості й багатогранності. 

У цьому контексті Полтавщина характеризувалася наявністю розгалуженої 

організаційної мережі різних політичних сил. Опинившись під контролем 

більшовиків, вона поряд з іншими українськими територіями стала ареною 

проведення масштабного комуністичного експерименту. Одним із його ключових 

аспектів була відносно швидка нейтралізація й усунення небільшовицького 

політичного спектру задля концентрації влади в руках більшовицької партії. 

Актуальність теми дослідження зумовлена й теоретико-методологічними 

потребами вітчизняної історичної науки. Відмовившись від упередженості 

радянської історіографії, сучасні українські історики досліджують 

короткотривалу історію багатопартійності на території радянської України з 

очевидним домінуванням загальної проблематики щодо механізмів формування 

монопартійної диктатури. При цьому залишається осторонь регіональна 

специфіка глибинних комуністичних трансформацій, процесів утвердження 

більшовицької владної монополії. Відтак їхні висновки часто хибують 

спрощенням, надто широкими узагальненнями, з акцентами на певних 

соціологічних схемах. Про діяльність і сходження з політичної арени партійних 

організацій та осередків на Полтавщині спеціального наукового дослідження не 

існує, а в окремих публікаціях згадується лише фрагментарно. 

Отже, наукове осмислення історичного досвіду та уроків політичної 

боротьби в межах одного з регіонів України – Полтавщини, в період поразки 

Української революції й утвердження диктатури більшовицької партії, процесів, 

що її спричинили, робить комплексний аналіз регіонального виміру теми 

дисертаційного дослідження актуальним.   

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

виконано відповідно до наукової проблематики 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) та наукових 

розробок кафедри історії України. 

Об’єктом дослідження є процес формування більшовицької владної 

монополії в радянській Україні як складника тоталітарного режиму.  

Предметом дослідження є діяльність партійних більшовицьких та 
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державних органів влади з застосуванням комплексу соціально-політичних та 

силових методів, спрямованих на ліквідацію осередків небільшовицьких партій 

та організацій на Полтавщині упродовж 1920-х рр.   

Мета роботи – аналіз процесу, конкретних методів і наслідків формування 

однопартійної більшовицької диктатури в межах Полтавщини упродовж 

1920-х рр. 

Відповідно до поставленої мети висувалися такі завдання:  

– проаналізувати стан наукової розробки та джерельної бази досліджуваної 

проблеми;  

– розкрити специфіку сходження з політичної арени Полтавщини осередків 

українських ліворадикальних партій;  

– з’ясувати методи усунення та ліквідації осередків соціал-демократів 

(меншовиків), соціалістів-революціонерів, анархістів;  

– дослідити особливості нейтралізації та розгрому сіоністського руху; 

– проаналізувати методи й структурні складники більшовицької системи з 

протидії ідеологічним союзникам та політичним опонентам у межах регіону. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період кінця 1919–1920-х рр. 

Вибір нижньої межі зумовлений остаточним установленням радянської влади на 

території Полтавщини з домінуванням більшовиків у владних органах на місцях. 

Верхня межа дослідження пов’язана із завершенням розгрому залишків 

анархістського та сіоністського підпілля на Полтавщині.  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Полтавщини 

відповідно до адміністративно-територіального поділу досліджуваного часу – 

Полтавську губернію та округи, які стали основними адміністративно-

територіальними одиницями після її ліквідації у 1925 р. Використання в тексті 

дослідження умовної назви «Полтавщина» вмотивоване його поширеним 

вживанням у офіційній документації більшовицьких партійних та радянських 

структур, зокрема спецслужб. При цьому межі сучасної Полтавської області не 

збігаються з ареалом поширення назви «Полтавщина», вживаної в період  

1920-х рр. Вони є значно вужчими й не включають у себе низку територій, які в 

минулому входили до Полтавської губернії, а нині належать до 

адміністративних меж суміжних областей. У свою чергу термін «регіон» має 

універсальне значення і використовується для означення території Полтавщини 

досліджуваного в дисертації періоду. У роботі вживаються топоніми, що 

відповідають тогочасним назвам.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

– на основі широкого кола джерел здійснено комплексне дисертаційне 

дослідження моделі процесу утвердження більшовицької владної монополії на 

території Полтавщини; 

– виявлено й систематизовано на регіональному рівні увесь 

небільшовицький партійно-політичний спектр раннього етапу радянської доби, 

який став об’єктом цілеспрямованого ідеологічного й силового тиску; 

– з’ясовано хронологію сходження осередків політичних партій та 

організацій і формування монопартійного середовища на Полтавщині; 

– встановлено організаційну мережу осередків партій та організацій, їх 
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концентрацію й локалізацію в межах округів, районів, повітів, волостей, 

населених пунктів Полтавщини; 

– розкрито форми й методи ліквідації осередків партій та організацій 

ідейних союзників та опонентів більшовиків, зокрема агентурно-оперативні, 

карально-репресивні та адміністративні;  

– на конкретному фактологічному матеріалі показано безпосередню участь 

місцевих радянських органів держбезпеки та партійно-політичних структур у 

формуванні атмосфери політичної нетерпимості й остракізму щодо 

представників небільшовицьких партій та організацій на території краю;  

– виявлено форми діяльності організаційних структур окремих політичних 

сил у регіоні в умовах підпілля;  

– розкрито регіональну специфіку сіоністського руху; 

– залучено до наукового обігу значну кількість неопублікованих та 

неопрацьованих раніше архівних документів; 

– здійснено комплексну наукову інтерпретацію проблеми. 

Уточнено: 

– персоніфікацію історичного тла політичної боротьби 1920-х рр. на 

Полтавщині;  

– процедуру інтеграції в більшовицьке середовище колишніх членів 

ліквідованих партій та організацій на місцях. 

Подальшого розвитку набули: 

– історіографічний аналіз проблеми боротьби більшовицької партії проти 

політичних опонентів;  

– тематичний спектр вивчення процесу утвердження більшовицької 

однопартійної системи в радянській Україні; 

– дослідження політичних репресій більшовицького режиму стосовно 

представників небільшовицьких партій та організацій; 

– з’ясування впливу рішень, вказівок вищих партійних та радянських 

структур на процес ліквідації осередків небільшовицьких партій та організацій 

на Полтавщині;  

– розкриття закономірної залежності взаємодії місцевих апаратів органів 

держбезпеки і партійних органів у процесі усунення політичних опонентів 

більшовиків; 

– вивчення регіональної специфіки діяльності радянських карально-

репресивних органів у контексті формування однопартійної системи. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вони можуть бути використані при написанні узагальнюючих 

праць з новітньої історії України, історії Полтавщини, політичної історії, 

навчальної літератури для закладів освіти, при викладанні курсів і спецкурсів з 

історії України ХХ ст. для здобувачів вищої освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та зміст роботи 

обговорено на засіданнях кафедри та аспірантського семінару кафедри історії 

України Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. Положення й результати дослідження також були оприлюднені в 

доповідях на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського та 
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регіонального рівнів: IV Всеукраїнській науковій конференції «Держава і церква в 

новітній історії України» (Полтава, 2012); Регіональній науковій конференції 

«Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку (від губернії – до 

області)» (Полтава, 2012); Всеукраїнській науковій конференції «Сьомі 

Богданівські читання» (Черкаси, 2013); V Всеукраїнській науковій конференції 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2015); 

Всеукраїнській науковій конференції «Другі Череванівські читання» (Полтава, 

2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні 

науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» (Полтава, 2015); ІІІ 

Всеукраїнській науковій конференції «Треті Череванівські читання» (Полтава, 

2016); ІІ Міжнародній науковій конференції «Право і суспільство: актуальні 

питання і перспективи розвитку» (Полтава, 2017); VІ Всеукраїнській науковій 

конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (Полтава, 2017); 

Міжнародній науковій конференції «Великий терор 1937–1938 рр.: жертви та 

виконавці» (Полтава, 2018); Студентській науково-практичній Інтернет-

конференції «Кроскультурна освіта сучасної молоді» (Полтава, 2018); 

Всеукраїнській науковій конференції (з міжнародною участю) «Четверті 

Череванівські наукові читання (до 100-річчя з часу створення історико-

філологічного факультету в Полтаві)» (Полтава, 2018); ХХІІ науковій конференції 

студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії (Полтава, 

2019); Всеукраїнській науковій конференції «П’яті Череванівські наукові 

читання» (на пошану професора А. С. Череваня) (Полтава, 2020).  

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 18 працях, 7 із яких – у 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (з них 1 

стаття у співавторстві), 1 – в зарубіжному виданні. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається з анотацій, переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів, які поділяються на десять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг роботи становить 

266 сторінок, обсяг основного тексту – 205 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, хронологічні та територіальні межі дослідження; 

встановлено наукову новизну, практичне значення основних положень та 

одержаних результатів; охарактеризовано теоретико-методологічні основи 

дослідження; подано інформацію про апробацію результатів дослідження. 

Методологічна основа дисертаційного дослідження базується на сукупності 

наукових принципів, підходів та методів, використання яких дозволило всебічно 

реконструювати та вивчити явища, факти і події минулого. У роботі дисертант 

керувався принципами об’єктивності та історизму. Разом із тим дослідження 

базувалося на дотриманні низки наукових підходів, зокрема синергетичного, 

антропологічного, регіонального, мікроісторичного. Реалізація вказаних вище 

принципів та підходів, розкриття поставлених мети та завдань роботи зумовили 

комплексне залучення загальнонаукових методів: логічного, аналізу і синтезу, 
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системно-структурного, проблемно-тематичного, узагальнення. Також 

використовувалися спеціально-історичні методи наукового пізнання, зокрема, 

історико-типологічний, проблемно-хронологічний, компаративний, історико-

системний, історико-генетичний, історичної реконструкції, бібліографічної та 

архівної евристики, герменевтичний, критичний. 

Перший розділ «Стан наукової розробки, джерельна база дослідження» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографічний аналіз» проаналізовано історіографічний 

масив вивчення проблеми, у якому умовно виокремлено праці радянського та 

пострадянського періоду. Останній також можна визначити як період 

становлення і розвитку вітчизняної історіографії часів незалежності України.   

З’ясовано, що радянська історіографія хибувала догматизмом підходів, 

певною примітивністю в реконструкції подій та явищ. Вона не лише не 

засуджувала, а виправдовувала процес утвердження монопартійної політичної 

системи, вважаючи його історично обґрунтованим
1
. При цьому спеціальних 

робіт науковців радянського часу, які стосуються утвердження більшовицької 

монопартійної системи на Полтавщині дисертантом не виявлено.   

Показано, що переломний етап у розвитку вітчизняної історичної науки 

пов’язаний із виходом України зі складу СРСР, що прямо позначилося на 

засудженні практики тоталітарної системи та однопартійності як її складника. 

Науковці отримали свободу публікації результатів досліджень. Відтоді 

з’являються нові роботи, особливістю яких став відхід від марксистсько-

ленінської парадигми тлумачення історичного процесу, введення в обіг раніше 

недоступних джерел та матеріалів, вивчення замовчуваних тем, долучення до 

надбань світової методології. У центрі уваги науковців опинилися конкретні 

методи, механізми та засоби, застосовані більшовиками, а також внутрішні та 

зовнішні чинники, які в кінцевому результаті призвели до сходження партій та 

організацій із політичної арени радянської України та встановлення «червоної» 

диктатури. Разом із тим відбулося кардинальне переосмислення ролі 

більшовицького терору та радянських спецслужб у формуванні диктатури та 

знищенні/усуненні опонентів.  

Загальні аспекти процесу усунення більшовиками політичних 

опонентів/конкурентів знайшли відображення в загальних
2
, а особливо в 

спеціальних
3
 працях. Останні стосуються розкриття процесу ліквідації 

                                                           
1
 Гусев К. В., Полушкина В. А. Стратегия и тактика большевиков в отношении непролетарских партий. 

Москва : Политиздат, 1983. 80 с.; Басманов М. И., Гусев К. В., Полушкина В. А. Сотрудничество и 
борьба: Из опыта отношений КПСС с непролетарскими и некоммунистическими партиями : 
монография. Москва : Политиздат, 1988. 382 с.; Сабинин А. С. Идейный и организационный крах 
мелкобуржуазных партий на Украине (конец 1920–1925 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Киев, 
1971. 20 с.; Курас И. Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных 
партий на Украине. Киев : Наукова думка, 1978. 314 с.  
2
 Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). Київ : Основи, 1996. 396 с.; 

Політична історія України. ХХ століття : в 6 т. / ред. кол.: І. Ф. Курас (гол.), Ю. І. Шаповал, Ю. А. 
Левенець та ін. Київ : Генеза, 2003. Т. 2. 488 с.; Т. 3. 445 с.; Політичний терор і тероризм в Україні. 
ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін.; відп. ред. В. А. 
Смолій. Київ : Наукова думка, 2002. 952 с.    
3
 Бриндак О. Б. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в 

Україні в 20-ті роки ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Одеса, 1998. 18 с.; 
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більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в 

загальноукраїнському масштабі в 20-ті рр. ХХ ст. (роботи О. Бриндака, 

Я. Остапенко, Р. Вєтрова, С. Білошицького, І. Ніколаєва та ін.).  

Водночас активно вивчалася діяльність конкретних політичних сил різного 

ідеологічного спрямування
4
 (праці В. Стрільця, О. Любовець, К. Познанської, 

Т. Бевз, В. Огієнка, Ю. Дірявка, О. Мовчан, С. Кокіна, О. Лебеденка, 

М. Боровика, В. Савченка, В. Гусєва, О. Наймана, О. Козерода та ін.).  

Досліджувалася також діяльність карально-репресивних структур  режиму – 

радянських органів державної безпеки. Дослідниками встановлено ключову роль 

останніх в усуненні політичних опонентів більшовиків з суспільно-політичної 

арени радянської України. Зокрема, розкрито різні оперативно-агентурні методи, 

застосовувані проти осередків та окремих представників небільшовицьких 

партій та організацій
5
 (роботи І. Біласа, С. Білокіня, Ю. Шаповала, В. Ченцова, 

Д. Архірейського, Р. Подкура та ін.).  

                                                                                                                                                                                                   
Остапенко Я. М. Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920–1925 рр.) : 
автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Харків, 2000. 19 с.; Вєтров Р. І. Ліквідація багатопартійності 
в Україні (1920–1925 рр.). Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2007. 344 с.; Білошицький С. В. Формування 
монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 – перша половина 20-х рр.) : 
автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Донецьк, 2001. 19 с.; Ніколаєв І. Є. Ліквідація 
небільшовицьких партій та громадських об’єднань УСРР в 1920-х рр.: історико-правовий аспект : 
автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01. Чернівці, 2014. 30 с.  
4
 Стрілець В. В. Державотворча діяльність політичних партій України (1917–1920 рр.) : автореф. дис. 

… канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1992. 18 с.; Стрілець В. В. Українська радикально-демократична 
партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік). Київ : Вид.-поліграф. 
центр «Київський університет», 2002. 361 с.; Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських 
партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917–1920 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 
07.00.01. Київ, 2006. 32 с.; Любовець О. М. Партія боротьбистів в українській революції 1917–1920 рр. 
: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1993. 15  с.; Познанська К. В. Ліквідація 
більшовиками есерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в Україні (кінець 1919–1924 
рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Дніпропетровськ, 2008. 20 с.; Бевз Т. А. Українська 
партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 
07.00.01. Київ, 2005. 22 с.; Огієнко В. І. Діяльність українських націонал-комуністів (1918–1920 рр.) : 
автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2008. 14 с.; Дірявка Ю. П. Українська комуністична 
партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920–1925 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 
07.00.01. Дніпропетровськ, 2008. 19 с.; Кокін С. А., Мовчан О. М. Ліквідація більшовиками 
правоесерівської та меншовицької опозицій в Україні в 1920–1924 рр. Київ, 1993. 59 с.; 
Лебеденко О.М. Анархізм в Україні (кінець ХХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 
07.00.01. Київ, 1996. 46 с.; Боровик М. А. Анархістський рух в Україні (1917–1921 рр.) : автореф. дис. 
… канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2002. 15 с.; Савченко В. А. Анархістський рух в Україні в 1903–1929 
рр.: організаційні форми, комунікації і механізми функціонування : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 
07.00.01. Миколаїв, 2017. 40 с.; Гусєв В. І. Бунд, Комфарбанд, євсекції КП(б)У: місце в політичному 
житті України (1917–1921 рр.). Київ : Асоціація «Україно», 1997. 112 с.; Найман О. Я. Єврейські партії 
та об’єднання України (1917–1925). Київ, 1998. 190 с.; Архірейський Д., Ченцов В. Більшовики проти 
соціалістичних партій: репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х рр. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-
КГБ. Київ, 2003. № 1 (20). С. 19–49; Копил О. С. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ 
ст.: політологічний аналіз : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Миколаїв, 2009. 19 с. 
5
 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 : в 2 кн. : монографія. Київ : Либідь : 

Військо України, 1994. Кн. 2 : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. 686 с.; Білокінь С. І. 
Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук 
: 07.00.06. Київ, 2000. 35 с.; Шаповал Ю. І., Пристайко В. В., Золотарьов В. В. ЧК-ГПУ-НКВД в 
Україні: особи, факти, документи. Київ : Абрис, 1997. 608 с.; Ченцов В. В. Політичні репресії в 
Радянській Україні в 20-ті роки : монографія. Тернопіль : Збруч, 2000. 482 с.; Подкур Р. Ліквідація 
органами держбезпеки УСРР опозиційних громадсько-політичних організацій у 1920-х рр. Проблеми 
історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2015. Вип. 23. С. 116–137; Подкур Р. Повстанський 
рух та опозиційні політичні угруповання в інформаційних документах органів ЧК–ГПУ (початок 20-х 
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Окремим напрямом є вивчення регіональної специфіки становлення 

монопартійної політичної системи. Вивчення проблем формування 

монопартійної системи на теренах Харківщини знайшло висвітлення в роботах 

Т. Арзуманової, С. Білошицького
6
. Загальні тенденції та регіональні особливості 

політичних репресій на Поділлі в 1920–1930-х рр. розкрив у дисертаційному 

дослідженні В. Жезицький
7
. 

Слід відзначити активну розробку вказаних вище аспектів на матеріалах 

південних регіонів України. Зокрема, проблема застосування репресій, терору, у 

т.ч. проти представників різних політичних партій на території сучасних 

Миколаївської, Херсонської, Одеської областей стала предметом досліджень 

М. Шитюка
8
. Фактично, згадана вище робота О. Бриндака побудована здебільшого 

на матеріалах одеських архівів. Проблему встановлення монопартійної системи на 

півдні радянської України в період 1920-х рр. розкрив О. Будяков
9
. При цьому 

дослідник показав роль радянських спецслужб, засобів масової інформації, голоду 

1921–1923 рр. у якості дієвих засобів боротьби з опозицією.  

Комплексний аналіз діяльності та сходження партій та організацій 

єврейського суспільно-політичного спектру південних регіонів УСРР 

(Миколаївщина, Херсонщина) у 1920-х рр. здійснив О. Копил
10

.  

У рамках регіонального напряму дослідження проблеми становлення 

монопартійної системи привертають увагу також роботи Т. Іванової, О. Тригуба, 

                                                                                                                                                                                                   
рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Київ, 2000. № 2-4. С. 390–397; Подкур Р., Ченцов В. Документы 
органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ. 
Тернополь : Збруч, 2010. 372 с.; Подкур Р. Ю. ВЧК-ГПУ і становлення однопартійної  системи в 
Україні на початку 1920-х рр. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. 
Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 2005. Т. 15. С. 166–181; Подкур Р. Ю. Діяльність ВЧК-ГПУ 
у ліквідації сіоністських організацій у середині 20-х рр. ХХ ст. Наукові записки Кам’янець-
Подільського державного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 2004. Т. 13. С. 195–
213; Подкур Р. Ю. Співробітництво партійно-радянських органів з ВЧК-ГПУ в ліквідації єврейських 
політичних організацій у 20-х рр. ХХ ст. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Київ, 2003. 
Вип. 22-23. С. 317–343. 
6
 Арзуманова Т. В. Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФРР в першій половині 20-х рр. ХХ 

століття (на матеріалах Харківської та Воронезької губерній: порівняльний аналіз) : автореф. дис. … 
канд. іст. наук : 07.00.02. Харків, 2005. 20 с.; Білошицький С. В. Ліквідація більшовиками політичної 
опозиції на Харківщині (1919–1925 рр.). Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Київ, 2001. 
Вип. 19. С. 241–252. 
7
 Жезицький В. Й. Політичні репресії на Поділлі в 20-х – 30-х роках: загальні тенденції та регіональні 

особливості : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1997. 18 с. 
8
 Шитюк М. М. Більшовицький терор у 20-х рр. ХХ ст. проти представників різних політичних партій і 

течій півдня України. Краєзнавство. 2001. № 1-4. С. 160–167; Шитюк М. М. Масові репресії на півдні 
УРСР в 20-ті – на початку 50-х років : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01. Київ, 2001. 35 с.; 
Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20–50-ті роки XX століття : 
монографія. Київ : Тетра, 2000. 534 с. 
9
 Будяков О. В. Встановлення монопартійної системи на Півдні УСРР в 1920-х рр. : автореф. дис. … 

канд. іст. наук : 07.00.01. Миколаїв, 2015. 20 с. 
10

 Копил О. Поалей-ціоністський рух на Півдні України у 1920-х роках. Емінак. Київ ; Миколаїв, 2007. 
№ 1 (1). С. 84–87; Копил О. Сіоністська соціалістична партія (ЦСП) у 1920-х роках: ідеологія, 
організація, діяльність (на матеріалах Півдня України). Історичний журнал. 2008. № 3 (39). С. 36–45; 
Копил О. С. Взаємодія єврейських партій з молодіжними організаціями на Півдні України (20-ті роки 
ХХ ст.). Гілея. Київ, 2007. Вип. 10. С. 138–148; Копил О. С. Діяльність сіоністських політичних партій 
та організацій на Херсонщині у 20-х роках ХХ с. Південниий архів. Херсон, 2007. Вип. 24. С. 174–179; 
Іваненко В., Голуб А. Ліквідація демократичної опозиції (політичні переслідування меншовиків на 
Катеринославщині на початку 1920-х років). Грані. Дніпропетровськ, 2002. № 3 (23). С. 10–14. 
Быстряков А. Г. Очерки истории сионистского движения в Екатеринославе. Днепропетровск, 2008. 180 с. 
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В. Іваненка, А. Голуба, А. Бистрякова
11

, спрямовані на вивчення окремих 

політичних сил. Водночас констатуємо відсутність спеціальної уваги з боку 

науковців до вивчення відповідних процесів на Полтавщині. При цьому 

фрагментарно матеріали регіону використані в працях вітчизняних науковців у 

контексті висвітлення загальноукраїнських аспектів проблеми.  

Окремі моменти досліджуваної проблематики розглядав В. Ревегук
12

 у ході 

розробки теми антибільшовицького повстансько-партизанського руху та подій 

Української революції на теренах регіону. Він уперше побіжно згадав основні 

українські, російські та єврейські політичні сили, які діяли на Полтавщині в 

першій половині 1920-х рр. Разом із тим дослідник фрагментарно показав участь 

органів ВУЧК–ДПУ у ліквідації політичного плюралізму та становленні 

більшовицької диктатури. 

Проблема усунення небільшовицьких партій та організацій із політичної 

арени Полтавщини стала предметом пошуків С. Ляхівненка
13

, який опублікував 

декілька статей, присвячених боротьбі з соціалістичними партіями на початку 

1920-х рр. Загалом вони відзначаються поверховістю, утім їх можна вважати 

першими спеціальними працями з вказаної проблематики стосовно 

Полтавського краю. Дослідженням окремих аспектів сіоністського суспільно-

політичного руху в умовах більшовицького режиму на території Полтавщини та 

Харківщини займався А. Мучник
14

.  

Зі свого боку В. Стрілець проаналізував організаційну структуру, функції та 

діяльність революційних комітетів у процесі встановлення ними радянських 

порядків у Полтавській губернії упродовж грудня 1919 – квітня 1920 рр.
15

 

На матеріалах Полтавського та Подільського губвідділів ДПУ Р. Подкур
16

 

проаналізував регіональні аспекти участі радянських органів державної безпеки 

                                                           
11

 Іванова Т. Ю. Переслідування єврейського населення в 1920–1930-ті роки (за матеріалами південних 
областей УРСР). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Історичні науки. Миколаїв, 2012. Вип. 3.33. С. 132–139; Тригуб О. П. Єврейські 
політичні партії на Миколаївщині в умовах становлення однопартійної системи. Реабілітовані 
історією : у 27 т. Київ : Світогляд, 2013. Кн. 6: Миколаївська область. С. 31–45; Быстряков А. Г. 
Очерки истории сионистского движения в Екатеринославе : монография. Днепропетровск, 2008. 180 с. 
12

 Ревегук В. Полтавщина в огні української революції (1917–1921 рр.). Полтава : ПП Шевченко Р. В., 
2014. 408 с.; Ревегук В. Полтавщина. Протибільшовицький Рух опору 20–30-х років ХХ століття: 
Нариси історії. Полтава : Полтавський літератор, 2016. 306 с.; Ревегук В. Селянство Полтавщини в 
добу Української революції 1917–1921 рр. Полтава : Полтавський літератор, 2017. 386 с.; 
Ревегук В. Я. У боротьбі за волю України. Визвольні змагання на Полтавщині 1920–1925 рр. Полтава : 
Полтавський вісник, 2000. 186 с. 
13

 Ляхівненко С. М. Заходи радянської влади по ліквідації небільшовицьких партій на Полтавщині 
(початок 1920-х років). Перші Череванівські читання 20 вересня 2006 року : зб. матеріалів регіон. 
наук.-практ. конф., м. Полтава. Полтава, 2007. С. 58–63; Ляхівненко С. М. Соціалістичні партії на 
Полтавщині: репресивні аспекти політичної боротьби на початку 1920-х років. Збірник матеріалів Х 
студентської наукової конференції історичного факультету. м. Полтава, квіт. 2007 року. Полтава, 
2007. С. 43–46. 
14

 Мучник А. Борьба советской власти с молодежным сионистским движением в Украине 
(Харьковщина и Полтавщина). Архивы ГПУ свидетельствуют. Полтавський краєзнавчий музей : зб. 
наук. ст. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Полтава, 2006. С. 175–193.   
15

 Стрілець В. В. Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 – квітень 1920 рр.): 
історико-правове дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2014. 20 с. 
16

 Подкур Р. Ю. Органи державної безпеки у становленні однопартійної системи в Україні на початку 
1920-х рр. (на матеріалах Подільського та Полтавського губвідділів ВЧК-ГПУ). Історія України. 
Маловідомі імена, події, факти. Київ, 2006. Вип. 33. С. 120–138. 
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в становленні більшовицької однопартійної диктатури на початку 1920-х рр. 

Зокрема, дослідник розкрив технології, застосовувані проти есерів-синдикалістів 

і анархістів. 

Вивченням проблеми становлення, форм та методів діяльності радянських 

органів державної безпеки на Полтавщині займалася Л. Бабенко
17

. Роботи 

дослідниці фрагментарно розкривають проблему боротьби спецслужб із 

політичними противниками влади.   

Політичні репресії та деякі аспекти становлення однопартійної диктатури 

на Полтавщині 1920-х рр. досліджувалися в контексті біографічних досліджень 

(праці «Реабілітовані історією» 1992 р.
18

, роботи В. Міщанина, В. Граба, 

О. Юренка
19

 та ін.). У 5-томному виданні серії науково-документальних книг 

«Реабілітовані історією. Полтавська область»
20

 подані біографічні нариси і 

довідки про репресованих радянським режимом уродженців та мешканців 

Полтавщини, серед яких були й відомі діячі небільшовицьких партій та 

організацій.   

Постаті полтавських меншовиків К. Ляховича, Ф. Дуна стали одним із 

об’єктів дослідження В. Граба. Привертає увагу стаття дослідника під назвою 

«Полтавські меншовики», опублікована на шпальтах обласної газети «Зоря 

Полтавщини»
21

. До постаті К. Ляховича також зверталися В. Ревегук і 

Н. Кочерга в рамках спільної монографії, присвяченої полтавському періоду 

життя В. Короленка
22

.   

                                                           
17

 Бабенко Л. Діяльність органів ДПУ на Полтавщині у 1920-х роках. Реабілітовані історією. 
Полтавська область : у 5 кн. / упоряд.: О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. Київ ; Полтава : АСМІ, 2009. 
Кн. 1. С. 65–89; Бабенко Л. Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року 
(1920-ті роки). Краєзнавство. 2015. № 3-4. С. 206–214; Органи державної безпеки на Полтавщині 
(1919–1991) / Парамонов Ю. М., Бабенко Л. Л. та ін. Полтава : АСМІ, 2005; Бабенко Л. Л. Становлення 
та діяльність радянських органів державної безпеки на Полтавщині у 1920-х роках як сегмента 
державно-політичної системи. Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика 
інновацій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 16-17 квіт. 2015 р. : у 2 т. Київ, 2015. Т. 1. 
С. 283–298. 
18

 Реабілітовані історією / відповід. ред. П. Т. Тронько. Київ ; Полтава : Рідний край, 1992. 402 с. 
19

 Граб В. І. У лещатах ДПУ. Нариси про безпідставно репресованих діячів вітчизняної науки та 
культури. Полтава : Археологія, 1999. 216 с.; Міщанин В. Дмитро Білик – лівий есер з Опішного. 
Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: 
минуле і сучасність : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 285-річчю обрання Данила 
Апостола гетьманом Лівобережної України, (м. Глухів, 24 лют. 2012 р.). Глухів ; Ніжин, 2012. С. 101–
104; Юренко О. Майстренко Іван Васильович. Реабілітовані історією. Полтавська область : у 5 кн. 
Київ ; Полтава, 2007. Кн. 5. С. 320–327; Юренко О. Огій Яків Родіонович. Реабілітовані історією. 
Полтавська область : у 5 кн. Київ ; Полтава, 2007. Кн. 5. С. 387–397; Юренко О. П. Левко Борисович 
Ковалів. Український історичний журнал. 1993. № 1. С. 94–104; Юренко О. П. Іван Майстренко: 
життя, наукова і публіцистична спадщина. Український історичний журнал. 1999. № 6. С. 112–121.  
20

 Реабілітовані історією. Полтавська область : у 5 кн. Київ ; Полтава : АСМІ, 2009. Кн. 1. 432 с.; 
Реабілітовані історією. Полтавська область : у 5 кн.; автор. кол.: Л. Л. Бабенко та ін. Київ ; Полтава : 
АСМІ, 2004. Кн. 2. 720 с.; Реабілітовані історією. Полтавська область : у 5 кн.; автор. кол.: О. О. 
Нестуля (керівник) та ін. Київ ; Полтава : АСМІ, 2005. Кн. 3. 720 с.; Реабілітовані історією. 
Полтавська область : у 5 кн.; автор. кол.: О. О. Нестуля (керівник) та ін. Київ ; Полтава : АСМІ, 2006. 
Кн. 4. 736 с.; Реабілітовані історією. Полтавська область : у 5 кн.; упоряд. О. А. Білоусько. Київ ; 
Полтава : Оріяна, 2007. Кн. 5. 720 с.   
21

 Граб В. В лавах революційної демократії. Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву 
Полтавської області : матеріали наук. конф. Полтава, 1998. С. 57–67; Полтавські меншовики. Зоря 
Полтавщини. 1997. 19 верес. (№ 148). 
22

 Ревегук В. Я., Кочерга Н. К. В. Г. Короленко в Полтаві (громадсько-політична діяльність. 1917–1921 
роки). Полтава : Дивосвіт, 2009. 124 с.  



 10 

Першою спробою стислого узагальнення політики більшовиків щодо інших 

партій стало дослідження Л. Бабенко та С. Ляхівненка «Ліквідація 

небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-их 

років»
23

. Опубліковане як навчальне видання, воно залишалося єдиною працею, 

у якій фрагментарно знайшов відображення майже увесь політичний спектр 

1920-х рр.  

Найменш дослідженою сторінкою регіонального аспекту теми залишався 

сіоністський суспільно-політичний рух, розробкою якого займався А. Мучник
24

. 

Отже, у процесі роботи над дисертаційним дослідженням нами виявлено 

значну кількість праць, які прямо чи опосередковано стосуються проблем 

становлення монопартійної більшовицької диктатури та політичних репресій  у 

період 1920-х рр. здебільшого в загальноукраїнському масштабі. Водночас 

констатуємо відсутність ґрунтовного узагальнюючого дослідження, 

присвяченого встановленню більшовицької владної монополії на Полтавщині 

упродовж 1920-х рр. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази» розкрито використані 

для розкриття теми дисертаційного дослідження опубліковані та неопубліковані 

документи і матеріали.  

Залучені для розкриття теми дослідження джерела включають такі групи: 

документи актового характеру, діловодну документацію, матеріали архівно-

кримінальних справ, періодичну пресу та публіцистику, статистичні матеріали, 

документи особового походження, агітаційно-пропагандистську літературу. 

Опубліковані джерела складають видані вченими тематичні збірки 

документів і матеріалів діловодства більшовицької партії, вищих радянських 

органів влади та управління, карально-репресивних структур режиму, а також 

джерела, створені небільшовицькими політичними партіями та організаціями. 

Утім вони здебільшого стосуються загальноукраїнських, загальноросійських та 

загальносоюзних аспектів, залишаючи при цьому осторонь події на Полтавщині. 

Основу джерельної бази дослідження складають неопубліковані документи 

та матеріали з фондів центральних та місцевих архівних установ – Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України, 

м. Київ), Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України, м. Київ), Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України (ГДА СБУ, м. Київ), Державного архіву Полтавської області (ДАПО), 

галузевих державних архівів Служби безпеки України в Одесі, Полтаві, Чернігові. 

Джерела актового характеру, як правило, сконцентровані в опублікованих 

збірниках. Діловодна документація, на якій базується дисертаційне дослідження, 

здебільшого розпорошена поміж фондів центральних та місцевих архівних 

установ. Вона охоплює документацію як державних (радянських) установ, так і 

політичних партій та організацій, у т.ч. правлячої більшовицької. Так, 

використані матеріали фонду 1 ЦДАВО України дають уявлення про кількісне 

                                                           
23

 Бабенко Л. Л., Ляхівненко С. М. Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в 
першій половині 1920-их років : навч. посіб. Полтава : АСМІ, 2009. 120 с. 
24

 Мучник А. Борьба советской власти с молодежным сионистским движением в Украине 
(Харьковщина и Полтавщина). Архивы ГПУ свидетельствуют. Полтавський краєзнавчий музей : зб. 
наук. ст. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Полтава, 2006. С. 175–193.   
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представництво членів партій та організацій на Полтавщині навесні 1920 р. у 

місцевих радах, виконавчих комітетах, Всеукраїнському з’їзді рад. Джерела 

фонду 2360 ЦДАВО України розкривають діяльність Всеукраїнського ревкому, 

Полтавського губернського ревкому, конструювання органів радянської влади 

на Полтавщині, атмосферу взаємовідносини більшовиків з боротьбистами і 

борьбистами. Для написання роботи також використано окремі матеріали фонду 

24 ЦДАВО. 

Документи та матеріали фонду 8 ЦДАГО України розкривають діяльність 

Української комуністичної партії на Полтавщині.  

Численний масив джерел, використаних у роботі над дисертаційним 

дослідженням, складається з документів і матеріалів, які знаходяться на 

зберіганні у фондах Державного архіву Полтавської області. Документи і 

матеріали фонду 1 ДАПО допомогли розкрити діяльність сіоністських та 

анархістських організацій у молодіжному середовищі на Полтавщині, а також 

заходи структур правлячого режиму щодо їхньої ліквідації. Документи фонду 5 

ДАПО містять інформацію про стан сіоністського руху в Кременчуцькому 

окрузі у другій половині 1920-х рр. та механізми протидії йому. Окремі 

використані документи фонду 1503 ДАПО містять інформацію про результати 

виборів у Полтавській губернії у 1921 р.  

Найчастіше у дисертаційній роботі використовувалися джерела фонду 9032 

ДАПО (Полтавський губернський комітет КП(б)У, 1919–1925 рр.). Зокрема, 

опрацьовано документи та матеріали ЦК КП(б)У та місцевих більшовицьких 

партійних органів директивного характеру (протоколи засідань, циркуляри та 

ін.). Особливу значущість мала періодична інформаційно-аналітична звітна 

документація, підготовлена місцевими структурами органів державної безпеки. 

Остання містить інформацію про політичний стан губерній, округів, фактичне 

становище осередків та вияви діяльності політичних сил, існуючих на 

Полтавщині, персональний, кількісний склад їхніх членів та співчуваючих, 

динаміку змін в особовому складі, роботу окремих членів організацій, особливо 

з когорти активу, вжиті спецслужбами заходи, використані методи тощо. У 

справах фонду також наявні програмні матеріали небільшовицьких політичних 

партій та організацій, які чекісти подавали як додаток до своїх звітів.  

Окрему специфічну групу джерел складає корпус розсекречених архівних 

слідчо-кримінальний справ репресованих реабілітованих та нереабілітованих осіб 

із фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України в Києві, Одесі, 

Чернігові, а особливо в Полтаві. Уведення їх до наукового обігу дозволило на 

конкретних прикладах показати механізми та інструментарії реалізації розправи 

радянської карально-репресивної машини з політичними та ідеологічними 

опонентами, а також персоніфікувати, антропологізувати тему роботи. 

Для розкриття окремих аспектів теми дослідження використано періодичні 

видання та публіцистику 1920-х рр. Вказана група джерел охоплює офіційну 

пробільшовицьку періодику, зокрема, газету «Вісти-Известия», «Більшовик 

Полтавщини», «Наш путь», а також часописи інших партій і організацій – 

друкований орган Полтавського губкому УКП(б) «Боротьбист», видання 

УПЛСР(б) «Борьба».   
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Статистичні матеріали представлені «Списком залюднених місць 

Полтавської округи за Всесоюзним переписом на 17 грудня 1926 року», у якому 

подано інформацію про кількісний та національний стан населення вказаного 

округу. 

Документи особового походження складають мемуари та приватне 

листування окремих осіб. Зокрема, у роботі використано матеріали 

опублікованого щоденника та кореспонденції відомого письменника-гуманіста 

В. Короленка, а також перлюстровану спецслужбами приватну кореспонденцію 

представників різних партій та організацій.  

Група агітаційно-пропагандистських джерел включає друковані та рукописні 

брошури, листівки, прокламації, відозви різних політичних партій та організацій. 

В основному вони містяться в опублікованих збірниках документів, у статтях та 

монографіях як додатки, що їх доповнюють, в архівних фондах, зокрема як 

додатки до службової звітної документації радянських спецслужб, а також у 

архівно-кримінальних справах, де вони перебувають у якості речових доказів. 

Отже, для розкриття теми дослідження залучено значну джерельна базу, що 

включає різноманітні за своїм характером і походженням документи і матеріали. 

Вона дозволила вивчити та сконцентрувати фактологічний матеріал, з’ясувати 

різні аспекти ліквідації більшовиками опозиційних сил упродовж 1920-х рр. у 

масштабах Полтавщини. При цьому основна частина джерел є неопублікованою 

і знаходиться на зберіганні у фондах державних та відомчих архівних установ.  

У другому розділі «Сходження осередків українських прорадянських 

партій», що складається з трьох підрозділів, з’ясовано умови сходження 

осередків Української комуністичної партії (боротьбистів), Української партії 

лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів) та Української комуністичної 

партії.  

У підрозділі 2.1 «Українська комуністична партія (боротьбистів)» 

досліджено шляхи сходження з суспільно-політичної арени Полтавщини 

осередків УКП(б). 

Встановлено, що на Полтавщині наприкінці 1919 – початку 1920 рр., 

незважаючи на співучасть боротьбистів у поваленні білогвардійського режиму 

та відновленні радянської влади, формальну угоду про співпрацю з КП(б)У, між 

боротьбистами та більшовиками склалися напружені, конфліктні відносини. У 

деяких випадках більшовики вдавалися до заборони видання боротьбистської 

преси.  

Відповідно до рішень, прийнятих на вищому партійному більшовицькому 

рівні, було вирішено почати «ідейну боротьбу» проти боротьбистів, що 

передбачала їхню дискредитацію. На початку березня 1920 р., враховуючи 

постанову ЦК КП(б)У, пленум Полтавського губернського комітету КП(б)У 

затвердив рішення про початок «боротьби» проти КП(б)У з метою розколу й 

дезорганізації її лав. Відтак повітовим комітетам КП(б)У пропонувалося негайно 

припинити контакти з боротьбистами, вихід боротьбистської преси, 

відмовляючи їм у видачі паперу, терміново призначити членів КП(б)У на всі 

відповідальні посади в цивільних та військових установах. У зв’язку з 

прийняттям Всеукраїнською конференцією УКП(б) у березні 1920 р. рішення 
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про саморозпуск партії і вступ боротьбистів у КП(б)У, на Полтавщині в березні–

квітні відбувся процес ліквідації місцевих партійних структур УКП(б) і 

входження колишніх боротьбистів у лави більшовицької партії. Зокрема,  

1 квітня 1920 р. на засіданні президії Полтавського губернського комітету 

КП(б)У було ухвалено рішення про припинення існування губернського 

комітету УКП(б). Отже, партійні осередки боротьбистів були усунуті з 

політичної арени шляхом поглинання більшовицькою партією.  

У підрозділі 2.2 «Українська партія лівих соціалістів-революціонерів 

(борьбистів)» проаналізовано процес сходження осередків партії борьбистів у 

досліджуваному регіоні. 

Встановлено, що на території Полтавщини УПЛСР(б) не вступала у відкрите 

протистояння з більшовиками, мала незначне представництво в органах влади. 

Під тиском більшовиків керівна верхівка УПЛСР(б), а також рада УПЛСР(б) 

обрали курс на самоліквідацію партії та входження в КП(б)У. Утім така 

перспектива не знайшла одностайної підтримки борьбистів на Полтавщині. 

Зокрема, під час проведення Полтавської губернської конференції УПЛСР(б) у 

липні 1920 р. стався внутрішній розкол. Прихильники ліквідації партії виявилися 

в меншості, зібравши всього 3 голоси з 22-х. У результаті противники ліквідації 

провели власну губернську конференцію, на якій ухвалили окрему резолюцію про 

бойкотування партійного з’їзду в Харкові, що скликався «ліквідаторами». Згодом 

вони увійшли в лави партії лівих есерів-синдикалістів. Прибічники злиття з 

більшовиками здійснили в липні–серпні 1920 р. ліквідацію губернської партійної 

організації УПЛСР(б) та в підсумку були прийняті в лави КП(б)У. 

У підрозділі 2.3 «Українська комуністична партія» проаналізовано 

особливості діяльності та сходження з політичної арени укапістів.  

З’ясовано, що Українська комуністична партія на Полтавщині не 

відрізнялася ні численністю, ні політичною активністю. Наприкінці 1921 р. її 

губернську організацію охопив внутрішній розкол і розклад лав, які 

супроводжувалися виходом членів із партії. Установлено, що радянські 

спецслужби – органи ВУЧК–ГПУ – тримали укапістів під зовнішнім і внутрішнім 

спостереженням, упроваджували в їх середовище своїх секретних співробітників. 

У випадку публічних виступів укапістів із критикою влади їх залучали до 

відповідальності. Наприкінці 1922 – початку 1923 р. губернський відділ ДПУ з 

метою «… остаточної дискредитації УКП» безуспішно намагався виявити зв’язок 

укапістів з «шовіністично національними угрупованнями», «петлюрівцями», 

«автокефалістами». Акцентована увага на тому, що проведення спецслужбами на 

Полтавщині у 1923 р. на виконання вказівок «Центру» роботи з підготовки з’їзду 

УКП не мало успіху у зв’язку з відсутністю партійних організацій УКП. Також у 

1923 р. чекісти, згідно вказівки «Центру», з метою боротьби проти УКП 

здійснювали роботу з агітації за розпад УКП шляхом контакту з організаціями 

КП(б)У. У зв’язку з цим спостерігався вихід окремих осіб з лав УКП і вступ у 

КП(б)У з публікацією відповідних заяв у пресі. Останнє, як свідчать 

документально підтверджені в тексті роботи факти, використовувалося для 

психологічної деморалізації, сприяло розкладу серед укапістів. 

Встановлено, що до початку 1925 р. на Полтавщині існувало дві організації 
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УКП – у Полтаві та Лохвиці, з яких остання фактично не діяла. У результаті 

обраного верхівкою УКП курсу на самоліквідацію партії, схваленого 

Всеукраїнським з’їздом УКП у березні 1925 р., партійна організація УКП на 

Полтавщині також була розпущена, а її члени перейшли до лав КП(б)У.   

Отже, усунення осередків українських ліворадикальних партій відбувалося 

відповідно до обраних на вищому рівні рішень, мало форму поглинення їх 

більшовиками.  

У третьому розділі «Усунення та ліквідації осередків соціал-демократів 

(меншовиків), соціалістів-революціонерів, анархістів», що складається з 

трьох підрозділів, з’ясовано методи оперативної діяльності структур 

більшовицького режиму, спрямовані на ліквідацію осередків соціал-демократів 

(меншовиків), правих есерів (ПРС), лівих есерів-синдикалістів та 

інтернаціоналістів, есерів-максималістів, а також анархістів. 

У підрозділі 3.1 «Соціал-демократи (меншовики)» проаналізовано методи 

тиску більшовицької влади та її структур на осередки та окремих представників 

РСДРП, які призвели до припинення існування на Полтавщині меншовицької 

опозиції.  

З’ясовано, що Російська соціал-демократична робітнича партія 

(меншовиків) була опозиційною до більшовицького режиму. Вона мала 

популярність у робітничому середовищі, міцні позиції в профспілках. Щодо неї 

влада використовувала дискредитацію в пресі, звільнення меншовиків з різних 

приводів із державних установ, витіснення їх із профспілок, органів влади та 

управління, а також індивідуальні та масові арешти членів та співчуваючих 

РСДРП з наступною ізоляцією в концтаборах, політізоляторах, висланням за 

межі губернії. Так, у Харкові в серпні 1920 р. були арештовані учасники 

Всеукраїнської партійної конференції РСДРП, серед яких були делегати з 

Полтавщини. У березні 1921 р. в загальнореспубліканському масштабі відбулися 

арешти меншовиків і співчуваючих їм у Полтаві та Кременчуці. Серед них 

опинився авторитетний діяч, керівник Полтавської організації РСДРП, зять 

письменника В. Короленка Костянтин Ляхович. У результаті репресивних дій 

залишки партійних осередків РСДРП, зокрема в Полтаві, перейшли до 

підпільних форм існування. Зі свого боку співробітники спецслужб здійснювали 

за меншовиками зовнішнє спостереження. У березні 1922 р., керуючись 

вказівками ВУЧК, чекісти провели обшуки в активних меншовиків,удавшись до 

арешту лише лідерів. Але це не зупинило соціал-демократів. Зокрема, у Полтаві 

продовжувало існувати меншовицьке підпілля, до керівництва якого входила 

донька В. Короленка Софія.   

На початку 1923 р. чекісти згідно з пропозицією ДПУ УСРР ужили заходів 

з «видалення» членів РСДРП з державних установ, підприємств, організацій, де 

було можливе контактування з «масою». Восени 1923 р. спецслужби прямо 

звітували про те, що займалися роботою зі створення розколу в низці політичних 

угруповань та серед духовенства. Зокрема, було організовано групу колишніх 

меншовиків, яка вела роботу з втягнення до своїх лав членів РСДРП, скликання 

губернського і Всеукраїнського з’їздів колишніх меншовиків для ліквідації 

партії. Також на Полтавщині відбувалася публікація в пресі заяв про вихід із 
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РСДРП, що було складовою частиною нейтралізації опозиції.  

Розпуск організацій РСДРП в Україні було оформлено рішенням 

інспірованого владою Всеукраїнського з’їзду колишніх меншовиків у лютому 

1924 р. у Харкові. Після цього спецслужби активізували переслідування тих 

меншовиків, які проігнорували рішення з’їзду. Зокрема, влітку 1924 р. відбулися 

арешти меншовиків та співчуваючих їм у Полтаві та Кременчуці. У подальшому 

помітної активності соціал-демократи не виявляли.   

Отже, російські соціал-демократи (меншовики) на Полтавщині були усунуті 

насамперед за допомогою використання владою репресивних заходів впливу.  

У підрозділі 3.2 «Соціалісти-революціонери (есери)» з’ясовано методи 

ліквідації осередків партій та організацій есерівського спрямування.  

Під тиском репресивних заходів російські праві соціалісти-революціонери 

(ПСР) змушені були піти в підпілля. Вони, як і меншовики, були опозиційні до 

більшовицького режиму. З’ясовано, що на початку 1922 р. чекісти констатували 

відсутність на Полтавщині організації правих есерів, а також внутрішнього 

освідомлення по правих есерах. У той самий час у Полтаві законспіровано діяла 

правоесерівська група. Як пізніше з’ясувалося, місцем об’єднання правих есерів, 

їх своєрідним організаційним центром був Полтавський політичний червоний 

хрест. Його очолювала «стара» народоволка, сестра дружини письменника В. 

Короленка Параска Івановська. Кілька разів (27 березня і в ніч на 01 травня 

1922 р.) у Полтаві з’являлися рукописні відозви за підписом Групи соціалістів-

революціонерів. 30 травня чекісти здійснили в Полтавській губернії «масову 

операцію», яка включала обшуки й арешти членів ПСР. Її метою було виявити 

компрометуючі матеріали у зв’язку з судом над ЦК ПСР, однак потрібних 

результатів операція не дала. 

З’ясовано наслідки проведеного у вересні 1922 р. за розпорядженням ДПУ 

обшуку в будинку, у якому розміщувався Полтавський політичний червоний 

хрест (власне на квартирі П. Івановської), на предмет ліквідації вказаної 

громадської організації. Зокрема, було виявлено архів місцевої організації ПСР. 

Крім цього, було здійснено обшук у правої есерки О. Селіхової. Згодом, після 

порушення нею умов підписки про невиїзд із Полтави, есерку арештували. 

П. Івановську залишили під домашнім арештом. Після цього праві есери, які 

групувалися навколо П. Івановської і О. Селіхової, розпорошилися. 

Показано, що на початку 1920-х рр. на території Полтавщини, зокрема в 

Полтаві, існували організації Союзу есерів-максималістів, а також Партії лівих 

есерів-синдикалістів та інтернаціоналістів. Їхня діяльність полягала головним 

чином у проведенні внутрішньої роботи. У есерівських угрупованнях діяло 

внутрішнє освідомлення спецслужб. З’ясовано, що в листопаді 1922 р., 

напередодні проведення в Москві Всеросійського з’їзду лівонародництва, обидві 

полтавські організації об’єдналися в одну об’єднану організацію (партію).  

Доведено, що спецслужби застосовували проти есерів заходи, спрямовані 

на внутрішнє розкладання завербованими агентами. Останні сприяли усуненню 

з політичної арени лівоесерівського середовища. Зокрема, у березні 1923 р. 

відкликаний із Зінькова освідомлювач ДПУ здійснював «… роботу по 

розкладанню організації …» шляхом доведення несуттєвості політики 
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об’єднання й т.д. Також продовжувалося вербування агентів із числа членів 

організації. У підсумку на засіданні об’єднаних організацій у березні 1923 р. 

було створено комісію з ліквідації організації й переходу в КП(б)У. З огляду на 

відмову губкому КП(б)У в прийнятті всієї групи, частина есерів була прийнята в 

лави КП(б)У в індивідуальному порядку. Незначна кількість противників 

самоліквідації організації об’єдналися в окрему групу, яку було ліквідовано 

спецслужбами на початку 1924 р. шляхом проведення арештів її учасників.  

Отже, соціалісти-революціонери не становили монолітної сили на 

Полтавщині. Одні з них (праві та окремі ліві есери) були усунуті з суспільно-

політичної арени в результаті прямих репресивних заходів, а інші (есери 

синдикалісти та есери-максималісти) – у результаті внутрішнього розкладання, 

що вилилося в проголошення саморозпуску місцевого об’єднання з подальшим 

вступом у персональному порядку в лави КП(б)У.   

У підрозділі 3.3 «Анархісти» охарактеризовано діяльність та механізми 

нейтралізації анархістських угруповань на Полтавщині. 

Встановлено, що анархісти існували в різних населених пунктах регіону. 

Зокрема відносно потужне анархістське підпілля, переважно молодіжне за 

складом, у першій половині 1920-х рр. діяло в Полтаві. Його складали 

представники різних анархістських течій. Свою позицію учасники підпільних 

груп активно доводили до суспільства шляхом випуску й поширення власних 

листівок, відозв, газет, а також за допомогою індивідуальної, усної агітації. У ній 

гостро критикували владу, її соціально-економічну політику, існуючий устрій. 

Водночас анархісти становили потенційну загрозу з огляду на застосування 

озброєних нападів/замахів, терористичних актів та експропріацій.  

Доведено, що з метою нейтралізації та розгрому анархістів режим 

традиційно застосовував репресивний (арешти, виключення з профспілок, 

звільнення з роботи тощо) та агітаційно-пропагандистський методи. 

Спецслужби застосовували ведення зовнішнього спостереження за анархістами, 

упровадження освідомлювачів у середовище анархістських груп із подальшим 

провокуванням внутрішнього розкладання.  

Показано, що в результаті здійснення у квітні 1924 р. масштабних арештів 

анархістів, анархістське середовище на Полтавщині було тимчасово 

нейтралізоване. Проте вже до початку 1925 р. чекісти звітували про існування 

розгалуженої мережі підпільних анархістських організацій у різних місцях 

Полтавщини (Полтаві, Роменському, Лубенському округах). Відтак у червні 

1925 р. спецслужби здійснили «операцію по анархістах» у межах регіону, яка 

супроводжувалася масовими арештами й призвела до розгрому руху. Утім не 

виключено, що анархісти, як і сіоністи, могли продовжити підпільну діяльність і 

в другій половині 1920-х рр. 

Отже, суспільно-політична арена Полтавщини першої половини 1920-х рр. 

була представлена осередками низки партій та організацій соціалістичного 

спрямування. Поряд із ними діяли угруповання, які сповідували специфічну 

анархістську ідеологію. Усі вони були опонентами й противниками 

більшовицького режиму, а тому в результаті застосування проти них різних 

заходів припинили діяльність на Полтавщині.  



 17 

У четвертому розділі «Нейтралізація та розгром сіоністського руху», що 

складається з двох підрозділів, проаналізовано сходження з суспільно-

політичної арени Полтавщини осередків партій та організацій сіоністського 

спрямування. Останні займали специфічне місце в суспільно-політичному 

спектрі Полтавщини з огляду на наявність єврейської спільноти. 

У підрозділі 4.1 «Єврейські прорадянські партії» розкрито механізми 

усунення осередків лівих єврейських політичних партій. Установлено, що 

Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон) належала до політичних сил, 

лояльних до більшовиків. За час свого існування її охопив внутрішній розкол. 

Зокрема, у 1922 р. групи прибічників припинення самостійного існування ЄКП і 

переходу в лави КП(б)У діяли в Полтаві, Пирятині, Кременчуці. Фактично 

пробільшовицьки налаштовані єкапісти здійснювали роботу з дезорганізації і 

внутрішнього розкладання власної політичної сили. До них належав і секретар 

губернського комітету ЄКП Я. Ефроімсон. При цьому єкапісти одночасно 

співпрацювали як з виконавчим бюро лівої фракції ЄКП в Москві, члени якого 

діяли під керівництвом ЦК РКП(б) і Центрального Бюро євсекцій, так і з 

Полтавським губернським комітетом КП(б)У, повідомляючи йому про контакти 

з виконавчим бюро. У одному з листів виконавчого бюро говорилося: «… 

пам’ятайте, що Полтава є центр ЄКП на лівобережній Україні і Ви можете грати 

велику роль з ліквідації ЄКП». Зрештою, у грудні 1922 р. ЄКП обрала 

саморозпуск і входження єкапістів у більшовицьку партію. У 1923 р. колишні 

єкапісти були в індивідуальному порядку прийняті в лави КП(б)У. 

Досліджено, що Єврейська соціал-демократична робітнича партія (Поалей-

Ціон) (з 1923 р. – Єврейська комуністична робітнича партія (Поалей-Ціон) на 

Полтавщині не відзначалася ні помітною діяльністю, ні численністю лав. Вона 

перебувала під спостереженням спецслужб. Останні в лютому 1923 р. 

намагалися увести колишніх членів ЄКП в Полтавську організацію ЄСДРП з 

метою розкладання її зсередини. У одній із доповідей губернського відділу ДПУ 

за 1925 р. вказувалося, що організація ЄСДРП на Полтавщині за весь час свого 

існування «…стояла на точці замерзання». Загрози для правлячого 

більшовицького режиму вона не становила. Формально вказана політична партія 

припинила існувати в СРСР у 1928 р.  

Отже, у результаті внутрішнього розкладання, підтримуваного 

більшовицькими структурами, правлячому режиму вдалося нейтралізувати 

ідеологічно близькі та лояльні до нього ліві єврейські партії. 

У підрозділі 4.2 «Сіоністське підпілля» розкрито особливості репресивних 

дій влади на Полтавщині, спрямованих на розгром осередків сіоністських 

організацій, здебільшого підпільних, молодіжних за складом та вороже 

налаштованих до існуючого режиму.    

Доведено, що на теренах досліджуваного регіону існувало розгалужене 

сіоністське підпілля, зокрема, осередки Сіоністсько-соціалістичної 

партії (Цейрей-Ціон), Сіоністсько-соціалістичної спілки молоді (ЦСЮФ), 

Маккабі, Гістадруту, Геховеру, Гехолуцу, Організації сіоністської молоді/Єдиної 

всеросійської організації сіоністської молоді та інші. Вони здебільшого існували 

в Полтаві, Кременчуці, Семенівці, Пирятині, Миргороді та інших населених 
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пунктах.  

Установлено, що боротьба структур більшовицької влади з сіоністськими 

організаціями характеризувалася застосовуванням прямих репресивних заходів – 

перманентного вчинення обшуків, затримань, арештів та подальших висилок 

сіоністів за межі регіону, республіки та навіть СРСР. Утім сіоністські осередки 

виявилися гнучкими, обрали тактику підпільної діяльності, відзначалися 

здатністю швидко відновлюватися після завданих репресій. У підсумку 

більшовикам вдалося лише до кінця 1920-х рр. розгромити сіоністів. 
 

ВИСНОВКИ 

У висновках наведено основні результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист і зводяться до наступних положень: 

1. У дисертації проаналізовано стан наукової розробки та джерельної бази 

досліджуваної проблеми. За радянської доби проблема ліквідації осередків 

небільшовицьких партій та організацій на Полтавщині спеціально не вивчалася, 

залишаючись «білою плямою» в історії регіону. Інтерес дослідників до окремих 

аспектів комуністичного минулого зріс після проголошення незалежності 

України. З початку 2000-х рр. місцеві науковці почали звертатися до проблем 

становлення більшовицької диктатури. Утім аналіз наявного історіографічного 

доробку дозволяє констатувати недослідженість регіонального аспекту 

проблематики на фоні загалом активного інтересу науковців до розкриття 

загальноукраїнського контексту та відсутність комплексного дослідження 

проблем утвердження більшовицької владної монополії на Полтавщині. 

У ході роботи над темою дослідження залучено широкий масив джерельної 

бази, який здебільшого ґрунтується на неопублікованих документах місцевих та 

центральних архівних установ. Більшість таких матеріалів, зокрема, архівні 

слідчо-кримінальні справи репресованих громадян, службова звітна 

документація радянських органів державної безпеки, партійних структур тощо 

тривалий час перебувала під грифом таємності. Загалом залучені матеріали 

дозволили здійснити реконструкцію подій минулого, персоніфікувати та 

ґрунтовно розкрити предмет дослідження.   

2. З’ясовано специфіку сходження з політичної арени Полтавщини 

осередків українських ліворадикальних партій – УКП(б), УПЛСР(б), УКП. Усі 

вони припинили існувати в результаті ухвалення рішень про самоліквідацію та 

входження у лави КП(б)У. При цьому у випадку з боротьбистами такому 

рішенню передували кількамісячні конфлікті відносини, дискредитація 

більшовиками боротьбистів у пресі, ужиття заборон видання боротьбистської 

преси. Ліквідації осередків лояльних до більшовиків лівих есерів-борьбистів у 

липні–серпні 1920 р. передував розкол на рівні її губернської партійної 

організації, більшість членів якої виступала за збереження існування УПЛСР(б). 

Відтак борьбисти з числа противників ліквідації стали основою формування 

партії лівих есерів-синдикалістів.  

Навесні 1925 р. самоліквідувалася Українська комуністична партія з 

подальшим входження її членів у КП(б)У. Проти укапістів більшовики 

використовували різні методи нейтралізації, зокрема внутрішнє розкладання лав, 

дискредитацію у пресі, інспірування руху з самоліквідації.  
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3. З’ясовано методи усунення та ліквідації осередків соціал-демократів 

(меншовиків), соціалістів-революціонерів, анархістів. За винятком меншовиків, 

указані політичні сили були нечисленними й маловпливовими. У боротьбі з 

ними правлячим більшовицьким режимом традиційно застосовувалися два 

головні методи – репресивний (арешти, звільнення з роботи тощо) та агітаційно-

пропагандистський, спрямований на дискредитацію в очах населення та 

внутрішню деморалізацію.  

У результаті періодичних арештів меншовиків та співчуваючих їм осіб 

партійні організації РСДРП до кінця 1922 р. були знищені, за винятком 

підпільного осередку в Полтаві. Остаточний розгром російських соціал-

демократів (меншовиків) відбувся влітку 1924 р. в результаті проведених арештів.   

Російські праві есери (ПСР) у Полтаві під тиском репресій також змушені 

були перейти в підпілля, проте це не заважало їм вдаватися до поширення 

листівок, агітації в профспілках тощо. Фактично вони діяли під прикриттям 

Полтавського політичного червоного хреста. У результаті проведеного восени 

1922 р. обшуку в приміщенні вказаної організації, виявлення архіву Полтавської 

організації ПСР, а також арештів авторитетних лідерів місцевих правих есерів, 

останні розпорошилися й політичної діяльності практично не виявляли. 

Представники партії лівих есерів-синдикалістів та інтернаціоналістів діяли 

нелегально, але в тісному контакті з Союзом есерів-максималістів, який був 

дозволений владою. Восени 1922 р. обидві політичні сили об’єдналися в 

Полтаві, але в результаті дій завербованими агентами вказане середовище 

вдалося розкласти. Навесні 1923 р. есерами було прийнято рішення про 

ліквідацію об’єднання й перехід у лави КП(б)У. Нечисленні противники 

самоліквідації сформували окрему групу, яку спецслужби ліквідували 

репресивними заходами на початку 1924 р.  

Анархісти на Полтавщині включали представників різних течій, діяли в 

підпіллі, мали гуртки, особливо молодіжні, нерідко вдавалися до поширення 

власних листівок, відозв, газет. Після проведених влітку 1925 р. у регіоні 

арештів підпільні осередки припинили своє існування. При цьому вітчизняні 

дослідники припускають, що анархісти могли продовжити підпільну діяльність і 

в другій половині 1920-х рр.  

4. Досліджено особливості нейтралізації та розгрому сіоністського руху. 

Сіоністський суспільно-політичний спектр на Полтавщині був представлений 

осередками прорадянських та антирадянських партій і організацій у населених 

пунктах регіону зі значною концентрацією єврейського населення – Полтаві, 

Кременчуці, Семенівці та ін. Специфіка руху полягала в його соціальній   основі 

– винятково єврейській спільноті та пропагованій ключовій меті створення 

держави в Палестині.   

Осередки лівих партій (ЄКП, ЄСДРП) були нечисленними, лояльними до 

радянської влади, мали змогу діяти легально. Значною активністю, як і помітним 

впливом серед єврейського населення вони не відзначалися. Місцеві структури 

радянських спецслужб встановили над ними негласний контроль та 

застосовували методи внутрішнього розкладання. Зрештою політичний шлях 

осередків прорадянських партій завершився прийняттям рішення про 
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самоліквідацію з подальшим входженням окремих партійців у лави КП(б)У.  

У свою чергу осередки антибільшовицьких сіоністських партій та 

організацій не підтримували політику правлячого режиму. Вони мали 

централізовану ієрархічну структуру, діяли в підпільних умовах, займаючись 

культурно-просвітницькою діяльністю, гуртковою роботою, пропагандою ідей 

сіонізму, еміграційних настроїв щодо Палестини, й нерідко вдавалися до 

публічної критики більшовицького режиму та його політики. Проти осередків 

сіоністських організацій антибільшовицького спрямування спецслужби 

використовували методи внутрішнього агентурного розкладання, а також 

періодичні масові затримання, арешти, висилки найактивніших членів та 

керівної верхівки. У результаті наприкінці 1920-х рр. сіоністський рух на 

Полтавщині було розгромлено.  

5. Проаналізовано методи й структурні складники більшовицької системи з 

протидії ідеологічним союзникам та політичним опонентам у межах 

досліджуваного регіону. Суспільно-політичний спектр на Полтавщині після 

третього приходу більшовицьких військ був представлений осередками 

українських, російських, єврейських партій і організацій. Політичний процес 

початку 1920-х рр. характеризувався подвійною специфікою. З одного боку, 

одразу ж після фактичної окупації теренів краю, більшовики, зосередивши у 

своїх руках військову силу, розпочали наступ як на політичних опонентів і 

відвертих ворогів, так і на ідеологічних союзників. Сама боротьба на 

регіональному рівні відбувалася в рамках відповідних процесів формування 

більшовицької монопартійної диктатури в Україні та інших радянських 

республіках, ставши їхнім складником. 

У процесі боротьби з опонентами та союзниками застосовувалися 

адміністративні, ідеологічно-пропагандистські та репресивні методи. Вони 

включали усну та письмову дискредитацію в очах населення в пресі, під час 

організації масових мітингів, зборів населення, трудових колективів тощо. 

Адміністративні перешкоди включали закриття приміщень, друкарень, заборони 

випуску друкованих матеріалів і періодики, надання відмови в реєстрації 

осередків, а відтак позбавлення легальних умов діяльності. 

Можна констатувати, що одним із ключових інструментів переслідування, 

нейтралізації та усунення опонентів були радянські органи державної безпеки 

(ВЧК–ВУЧК–ДПУ), які застосовували репресивні та агентурно-оперативні 

методи. Їхня діяльність базувалася на рішеннях вищого партійно-політичного та 

внутрішньовідомчого керівництва. Місцеве керівництво радянських спецорганів 

на виконання отриманих вказівок здійснювало розробку та проведення масових 

репресій, затримання й переслідування окремих осіб. Крім цього, чекісти 

упроваджували до партійного середовища власних агентів – сексотів, вербували 

освідомлювачів, здійснювали моніторинг діяльності осередків та його 

найактивніших членів, підготовку до проведення ліквідаційних з’їздів, вносили 

розкол у лавах партій та організацій тощо. Примітно, що більшовики з 

допомогою спецслужб намагалися інспірувати на місцях з’їзди осередків інших 

політичних сил, а також знайти необхідних для цього осіб. Метою останніх було 

проголошення зсередини рішення про ліквідацію власних партій та організацій, 
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яке більшовики намагалися використати з пропагандистською метою, уникаючи 

звинувачень у штучному переслідуванні та усуненні опонентів.  

Отже, ідеологічна парадигма більшовицької влади була зорієнтована на 

диктатуру власної партії. Практичні заходи з ліквідації осередків 

небільшовицьких партій та організацій, навіть тих, котрі мали спільні риси 

ідейно-політичної платформи, мали наступальний репресивний характер і 

завершилися утвердженням більшовицької владної монополії на Полтавщині.  
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університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації на основі аналізу комплексу опублікованих та неопублікованих 

джерел розкрито процес утвердження більшовицької владної монополії на 

Полтавщині упродовж 1920-х рр. При цьому в тексті роботи досліджено 

сходження з суспільно-політичної арени регіону осередків не лише партій, а й 

організацій, які не мали формальної «партійної оболонки», а тому діяли в рамках 

організацій (зокрема деяких соціалістів-революціонерів, анархістів, сіоністів).  

У дисертації проаналізовано стан наукової розробки та джерельної бази 

досліджуваної проблеми. Аналіз наявного історіографічного доробку дозволяє 

констатувати недослідженість регіонального аспекту проблематики на фоні 

загалом активного інтересу науковців до розкриття загальноукраїнського 

контексту та відсутність комплексного дослідження проблем утвердження 

більшовицької владної монополії на Полтавщині.  

У дисертаційному дослідженні розкрито специфіку сходження з політичної 

арени Полтавщини осередків українських прорадянських ліворадикальних партій 

(УКП(б), УПЛСР(б), УКП), з’ясовано методи усунення та ліквідації осередків 

соціалістичних політичних сил (соціал-демократів (меншовиків), правих та лівих 

соціалістів-революціонерів), анархістських організацій, досліджено особливості 

нейтралізації та розгрому сіоністського руху, сходження єврейських лівих 

прорадянських партій (ЄКП, ЄСДРП). Встановлено, що більшість осередків 

небільшовицьких партій та організацій припинили існувати до середини 1920-х 

рр. При цьому осередки підпільних сіоністських організацій виявилися гнучкими 

до репресій з боку влади та продовжували існувати до кінця 1920-х рр.  

Разом із тим проаналізовано методи й структурні складники більшовицької 

системи з протидії ідеологічним союзникам та політичним опонентам у межах 

регіону. Досліджено, що в процесі боротьби з ними застосовувалися 

адміністративні, ідеологічно-пропагандистські та репресивні методи. Зокрема 

доведено, що одним із ключових інструментів переслідування, нейтралізації та 

усунення опонентів були радянські органи державної безпеки (ВЧК–ВУЧК–

ДПУ), які застосовували репресивні та оперативно-агентурні методи.  

Показано, що ідеологічна парадигма більшовиків була зорієнтована на 

диктатуру власної політичної сили. Практичні заходи з ліквідації осередків 

небільшовицьких партій та організацій, навіть тих, котрі мали спільні риси 

ідейно-політичної платформи, мали наступальний репресивний характер і 

завершилися утвердженням більшовицької владної монополії на Полтавщині. 

Ключові слова: радянська Україна (УСРР), Полтавщина, більшовики, 

радянська влада, небільшовицькі партії та організації, боротьбисти, борьбисти, 

укапісти, меншовики, соціалісти-революціонери (есери), анархісти, сіоністи, 

радянські спецслужби, репресія, диктатура, монополія, монопартійна політична 

система. 
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по специальности 07.00.01 – история Украины. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2020.   

В диссертации на основе анализа комплекса опубликованных и 

неопубликованных источников раскрыт процесс утверждения большевистской 

властной монополии на Полтавщине в течение 1920-х гг. При этом в тексте 

работы исследовано «исчезновение» с общественно-политической арены 

региона ячеек не только партий, а и организаций, которые не имели формальной 

«партийной оболонки», а потому действовали в рамках организаций (в 

частности некоторых социалистов-революционеров, анархистов, сионистов).  

В диссертационном исследовании раскрыта специфика ухода из 

политической арены Полтавщины ячеек украинских просоветских 

леворадикальных партий (УКП(б), УПЛСР(б), УКП), выяснено методы 

устранения и ликвидации ячеек социалистических политических сил (социал-

демократов (меньшевиков), правых и левых социалистов-революционеров), 

анархистских организаций, исследовано особенности нейтрализации и разгрома 

сионистского движения, уход еврейских левых просоветских партий (ЕКП, 

ЕСДРП). Установлено, что большинство ячеек небольшевистских партий и 

организаций прекратили существовать к середине 1920-х гг. При этом ячейки 

подпольных сионистских организаций оказались гибкими к репрессиям со 

стороны власти и продолжали существовать до конца 1920-х гг.  

Также проанализированы методы и структурные составляющие 

большевистской системы по противодействию идеологическим союзникам и 

политическим оппонентам в пределах региона. Доказано, что одним из ключевых 

инструментов преследования, нейтрализации и устранения оппонентов были 

советские органы государственной безопасности (ВЧК–ВУЧК–ГПУ), которые 

применяли репрессивные и оперативно-агентурные методы.  

Показано, что идеологическая парадигма большевиков была ориентирована 

на диктатуру собственной политической силы. Практические меры по 

ликвидации ячеек небольшевистских партий и организаций, даже тех, которые 

имели общие черты идейно-политической платформы, имели наступательный 

репрессивный характер и завершились утверждением большевистской властной 

монополии на Полтавщине.  

Ключевые слова: советская Украина (УСРР), Полтавщина, большевики, 

советская власть, небольшевистские партии и организации, боротьбисты, 

борьбисты, укаписты, меньшевики, социалисты-революционеры (эсери), 

анархисты, сионисты, советские спецслужбы, репрессия, диктатура, монополия, 

монопартийная политическая система.  
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The dissertation based on the analysis of a complex of published and unpublished 

sources reveals the process of establishing the Bolshevik power monopoly in Poltava 

region during the 1920s. At the same time, the text of this work examines the ascent of 

cells from the socio-political arena of the region not only of parties but also of 

organizations that didn’t have a formal “party shell” and therefore operated within 

organizations (including some socialist-revolutionaries, anarchists, Zionists). 

The dissertation analyzes the state of scientific development and the source base 

of the research problem. The analysis of the available historiographical work allows to 

state the unexplored regional aspect of the issue against the background of the 

generally active interest of scholars in revealing the all-Ukrainian context and the lack 

of a comprehensive study of the problems of establishing the Bolshevik power 

monopoly in Poltava region. 

The dissertation research reveals the specifics of the ascent of the cells of the 

Ukrainian pro-Soviet left-wing radical parties from the political arena of Poltava 

region (the Ukrainian Party of Socialist-Revolutionary-Borotbists, the Ukrainian Party 

of the Left Socialist Revolutionaries (the Borbysts), The Ukrainian Communist Party), 

the methods of elimination and liquidation of the cells of socialist political forces 

(social democrats (Mensheviks), right and left socialist revolutionaries), anarchist 

organizations were clarified, the peculiarities of neutralization and defeat of the 

Zionist movement are studied, convergence of Jewish left-wing pro-Soviet parties 

(Jewish Communist Party, Jewish Social Democratic Labour Party). It is established 

that most branches of non-Bolshevik parties and organizations ceased to exist by the 

mid-1920s. But at the same time, the branches of underground Zionist organizations 

proved to be flexible to repression by the authorities and continued to exist until the 

end of the 1920s. 

At the same time, the mechanisms and structural components of the Bolshevik 

system for counteracting ideological allies and political opponents within the region 

are analyzed. It is investigated that administrative, ideological-propagandistic and 

repressive methods were used in the process of struggle against opponents and allies. 

In particular, it has been proven that one of the key tools for prosecuting, neutralizing 

and eliminating opponents were the Soviet state security services (The All-Russian 

Extraordinary Commission – the All-Ukrainian Extraordinary Commission – The 

State Political Directorate) which used repressive and operational-agent methods. 

It was shown that the ideological paradigm of the Bolsheviks was focused on the 

dictatorship of their own political force. Practical measures to eliminate the branches 

of non-Bolshevik parties and organizations, even those that had common features of 

ideological and political platform, had an offensive repressive nature and ended with 

the establishment of the Bolshevik power monopoly in Poltava region.  

Keywords: Soviet Ukraine (The Ukrainian Soviet Socialist Republic), Poltava 

region, Bolsheviks, Soviet power, non-Bolshevik parties and organizations, The 

Borotbists, the Borbysts, the Ukapists, Mensheviks, socialist-revolutionaries (SRs), 

anarchists, Zionists, Soviet special services, repressions, dictatorship, monopoly, 

mono-party political system. 
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