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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Протягом тривалого часу участь неурядових 

міжнародних організацій філантропічного характеру у міжвоєнній історії 

України всіляко применшувалася і, навіть, приховувалася. У той же час на 

сьогодні важлива роль неурядових організацій не лише зберігається, а 

продовжує посилюватися. У даному контексті важливою є участь й активна 

позиція сучасної України у міжнародних організаціях, яка повинна 

ґрунтуватися не лише на сучасних реаліях, а й враховувати плідний 

історичний досвід співпраці, у тому числі, й практику 1920-х років. З іншого 

боку діяльність неурядових гуманітарних організацій у 1920-х роках як на 

теренах УСРР, так і в регіональному розрізі, до сьогодні залишається у колі 

маловивчених, а окремі аспекти і зовсім недосліджених проблем.  

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

Дисертаційну роботу виконано у рамках наукової теми кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили «Українські землі у системі міжнародних відносин: 

історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0112U000324 від 

20.01.2012 р.). Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням 

Вченої ради ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 4 від 12.12.2013 р.). 

Мета дисертації полягає у тому, щоб всебічно проаналізувати та 

висвітлити діяльність міжнародних філантропічних організацій на Півдні 

України у зазначений період. Для досягнення цієї мети визначені такі 

наступні завдання: 

 з’ясувати рівень вивчення проблеми, визначити та проаналізувати 

джерельну базу; 

 розкрити процес появи представництв від міжнародних організацій на 

Півдні України; 

 висвітлити основні напрями діяльності організацій, умови їх 

функціонування та співпраці з радянською владою; 

 реконструювати діяльність Американської адміністрації допомоги, як 

однієї з найбільших допомогових організацій, через висвітлення передумов її 

появи в УСРР, процесу допомоги та наслідків їхньої діяльності; 

 визначити роль різних неурядових міжнародних організацій, що 

надавали допомогу голодуючому населенню Південної України («Місія 

Нансена», Вереліф, Міжнародних союз допомоги дітям, Американський 

єврейський розподільчий комітет Джойнт, національні організацій 

Міжнародного Червоного хреста тощо) під час голоду 1921–1923 рр.  

 простежити місце міжнародних гуманітарних організацій у подоланні 

наслідків розрухи в УСРР (1923–1924 рр.) у регіональному розрізі; 

 з’ясувати значення єврейських міжнародних організацій Джойнт та 

Агро-Джойнт у розбудові господарства та соціокультурної сфери у регіоні у 

відбудовчий період 1923–1929 рр. 
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Об’єктом дослідження є міжнародні організації на Півдні України, як складова 

частина історико-політичного розвитку України ХХ ст., а предметом – 

діяльність, організаційні форми й основні закономірності функціонування 

міжнародних організацій на Півдні України зазначеного періоду. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1921–1929 років – 

період найбільш активної діяльності низки міжнародних організацій на 

теренах радянської України. Нижня межа пояснюється початком діяльності 

АРА в Одесі (грудень 1921 р.) та підписанням перших договорів між 

організаціями та РСФРР й УСРР, а верхня межа обґрунтовується фактичним 

згортанням більшості діяльності міжнародних організацій як в Українській 

СРР, так і в регіоні (насамперед єврейської філантропічної організації 

Джойнт (Агро-Джойнт), діяльність якої було значно обмежено). 

Територіальні рамки дослідження охоплюють переважно Північне 

Причорномор’я, яке на сьогодні складають Одеська, Миколаївська та 

Херсонська області. Автором також частково охоплено південну частину 

Кіровоградської області з м. Кропивницький, які належали протягом першої 

половини 1920-х років, період найбільшого підйому діяльності міжнародних 

організацій у справі допомоги голодуючим УСРР, до Миколаївської  

(до 1922 р.) та Одеської (1922–1925 рр.) губерній. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

вивчених праць попередників (радянська, українська сучасна та зарубіжна 

історіографія) і власних досліджень (архівні матеріали, друковані документи, 

археографічні публікації, преса) зроблено узагальнення, сформульовано 

висновки, надано практичні рекомендації, що дозволило автору 

сформулювати наступні положення, які становлять наукову новизну: 

Вперше: 

– досліджено організацію взаємодії міжнародних організацій з діючими 

органами державної влади, що були створені для координації дій 

міжнародної допомоги та радянської влади (Допгол, Наслідгол, Повноважні 

представники різних рівнів); 

– вивчено місце та роль міжнародних гуманітарних організацій у 

подоланні наслідків голоду та розрухи (медичне обслуговування Вереліф, 

харчування та забезпечення студентів і професорсько-викладацького складу 

ВНЗ тощо); 

– визначено організацію та значення «реконструктивної» допомоги 

Єврейського об’єднаного розподільчого комітету Джойнт у створенні 

єврейських національних поселень на Півдні України та відновлення 

господарства регіону в єврейських колоніях. 

Подальший розвиток дістали: 

– вивчення діяльності Американської адміністрації допомоги, організація 

її роботи, проблеми у взаємовідносинах з радянською владою у центрі та на 

місцях, погляди на «буржуазний» характер допомоги, що переважав у 

радянській історіографії та наявний в окремих працях сучасної російської 

історіографії; 
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– дослідження місця та ролі Джойнт у житті єврейських громад 

південного регіону; 

– структура та діяльність радянських органів допомоги голодуючим. 

Уточнено: 

– соціально-економічні передумови співпраці УСРР з міжнародними 

організаціями та ситуацію, що склалася у національних громадах регіону, які 

залучали міжнародну допомогу; 

– кількісні показники й обсяги міжнародної допомоги як під час голоду 

1921–1923 рр., так й у відбудовчий період 1922–1929 рр.; 

– керівництво міжнародних організацій на центральному та регіональному 

рівнях. 

Доповнено: 

– аналіз історіографічного доробку теми; 

– окремі аспекти міжнародної допомоги за часів голоду 1921–1923 рр. у 

регіональному та мікрорегіональному розрізах – на рівнях губернія-повіт-

населений пункт; 

– наявні відомості про ключові фігури, що діяли у структурі міжнародних 

організацій та їх роль у допомоговій програмі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості використання матеріалів при написанні підручників з історії 

України, політології, курсу «Міжнародні організації», узагальнюючих праць 

з історії голодоморів в Україні, у визначені напрямків по удосконаленню 

співпраці України з міжнародними організаціями, у краєзнавчій і музейній 

роботі, при підготовці лекційних курсів і семінарських занять. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

наукового дослідження знайшли відображення у доповідях на 8 міжнародних, 

всеукраїнських і регіональних конференціях: II міжнародна науково-практична 

конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та 

релігійний виміри» (Одеса, 10–11 квітня 2009 р.); «Могилянські читання – 

2010» (Миколаїв, жовтень 2010 р.); «Південна Україна в міжнародних 

відносинах: історія та сучасність». ІV регіональна студентська науково-

практична конференція (Миколаїв, 21–22 квітня 2011 р.); «Могилянські 

читання – 2011» (Миколаїв, листопад 2011 р.); II Міжнародна наукова 

конференція «Аркасівські читання» (м. Миколаїв, 27–28 квітня 2012 р.); 

«Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність». 

V регіональна студентська науково-практична конференція (Миколаїв,  

15–16 березня 2012 р.); «Південна Україна в міжнародних відносинах: історія 

та сучасність». VІ регіональна студентська науково-практична конференція 

(Миколаїв, 8 лютого 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична краєзнавча 

конференція «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» 

(м. Каховка, 16–17 вересня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано  

14 наукових праць, з них 5 – у наукових фахових виданнях України з 

історичних наук та 1 – у зарубіжному виданні (Республіка Польща). 
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Структура та зміст дисертації визначені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (дев’яти 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (271 назва) 

і додатків (13 позицій) у вигляді таблиць, фотографій і фрагментів з 

документальних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок 

друкованого тексту, з них основного тексту – 205 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, визначено об’єкт і предмет, сформульовано мету, завдання 

роботи, окреслено хронологічні та територіальні межі, методологічну основу, 

розкрито наукову новизну, практичне значення, уміщено інформацію про 

апробацію та структуру дисертаційної роботи. 

Перший розділ «Стан наукової розробки проблеми, джерельна база та 

методологія дослідження» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» зазначено, що 

історіографія проблеми пройшла у своєму розвитку, в основному, ті ж етапи, 

що й уся вітчизняна історична наука у цілому. Можна виділити наступні 

чотири етапи вітчизняної історіографії у вивченні нашої проблематики: 

Перший етап – 1920-ті роки – період накопичення фактичного матеріалу 

та публікацій агітаційного характеру, коли сучасники намагалися показати 

місце та роль усіх, хто брав участь у боротьбі з голодом і відновленні 

народного господарства. При цьому ключова роль відводилася роботі 

більшовицького уряду та партії, але автори не забували і про іноземну 

допомогу. Серед подібних праць необхідно виділити роботу А. Сафронова. 

Другий етап – 1930-ті – кінець 1950-х років – період майже повного 

забуття як проблематики голоду, так і допомоги голодуючим з боку 

іноземних організацій. Натомість окремі аспекти проблематики вперше 

отримали своє висвітлення у дисертаційній роботі І. Л. Портного, який 

торкнувся проблеми діяльності АРА на Півдні України у руслі класичної 

марксистсько-ленінської історіографії, доводячи антирадянську сутність 

допомоги АРА. 

Третій етап – 1960–1980-ті роки – період часткового переосмислення 

причин голоду, накопичення нових матеріалів та їх обробка. Так у 1960-і рр. 

причини голоду, як і раніше, зводилися до природних катаклізмів, наслідків 

Першої світової війни й іноземної інтервенції, діяльність іноземних 

благодійних організацій оцінювалася як ворожа, контрреволюційна, 

заснована на втручанні у внутрішні справи радянської держави (Ш. Ланда, 

Н. Ф. Городничий, Д. М. Сташевський, Ю. О. Поляков, О. А. Поляков). 

Початок 1990-х років відкрив новий – четвертий етап розвитку 

вітчизняної та пострадянської історіографії, який характеризується 

відмовою від принципів марксистсько-ленінської ідеології, активним 

вивченням проблем голодоморів в Україні з нових позицій, відкриттям 
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засекречених архівних фондів і використанням новітніх методологічних 

принципів. Серед авторів, що досліджували дану проблему з нових позицій 

можна виділити О. М. Мовчан, Б. Б. Драмарецького й ін.  

Справжній прорив у вивченні проблеми відбувся на межі ХХ–ХХІ ст., 

оскільки на той час вже остаточно було розсекречено усі фонди, які 

стосувалися діяльності міжнародних організацій. З того часу і дотепер 

з’явилася низка робіт різної тематики, автори яких тією чи іншою мірою 

торкалися нашої проблематики (М. М. Шитюк, О. П. Тригуб, Ю. В. Котляр, 

І. С. Міронова, В. П. Кириленко, В. О. Погромський, С. Гейко, В. Сахно).  

Відносно пострадянської історичної науки у вивченні проблематики іноземної 

допомоги голодуючим різних регіонів СРСР, то необхідно відзначити, що 

сучасна російська історіографія вже налічує десятки монографій і дисертацій, 

більше сотні публікацій у періодичних виданнях газетного та журнального 

типу, електронних виданнях, матеріалах конференцій тощо (Н. Ш. Цихелашвілі, 

Р. Латипов, Н. В. Усманов, В. О. Кнурова, Т. С. Космачова, А. Ю. Федотова, 

О. І. Помогалова). 

Окремою групою стоїть західна історіографія (переважно американська), 

яка веде свій початок з 1920-х років. Так, у 1927 р. у США вийшло відразу 

дві праці учасників допомогової операції АРА в Росії й Україні Х. Фішера та 

Ф. Голдера і Л. Хатчінсона, які представляють собою важливі джерела до 

історії діяльності АРА на теренах радянських республік. 

У другій половині ХХ ст. за кордоном з’являються наукові роботи 

присвячені діяльності АРА (Б. Вейсман, Д. Бьорнер, Г. Фостер). Усі вони 

мають всеохоплюючий характер і дають загальну картину допомоги США 

голодуючим Росії та України у 1921–1923 рр. На фоні цих робіт яскраво 

виділяється ґрунтовна праця Б. Патенода, що присвячена діяльності АРА. 

Окремо треба виділити працю Б. Родса, що присвячена рятувальній 

діяльності АРА на Миколаївщині та ґрунтується винятково на американських 

архівах.  

Аналіз наукової літератури засвідчив відсутність у вітчизняній історіографії 

комплексного дослідження діяльності міжнародних гуманітарних організацій 

у зазначених хронологічних і територіальних рамках. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дисертаційного дослідження» 

проаналізовано використані джерела дисертації, що складають комплекс 

неопублікованих (архівних) та опублікованих документів.  

Увесь корпус джерел автор вважає доцільним класифікувати на такі види: 

міжнародні договори; діловодна документація партійних і виконавчих 

органів, адміністративних органів міжнародних організацій; статистика; 

періодична преса; мемуаристика; зображувальні джерела. Кожна з цих груп 

джерел має свої особливості, ступінь достовірності, значення для розкриття 

теми тощо.  

У процесі її опрацювання вивчено та використано неопубліковані архівні 

документи з 25 фондів 4 архівосховищ України: Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, державних архівів 
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Миколаївської, Одеської та Херсонської областей і матеріли Архіву 

Єврейського розподільчого комітету Джойнт (Нью-Йорк, США).  

Загалом джерельна база представлена вітчизняними та зарубіжними 

архівами, радянською й американською періодичною пресою і цілком 

достатня для максимально об’єктивного та неупередженого розкриття 

заявленої теми та поставлених задач.  

У підрозділі 1.3 «Методологічна основа та методи дослідження» 

розкрито методологічну основу дисертаційного дослідження, яку складають 

основні принципи історичної науки: історизму, об’єктивності, системності та 

плюралізмі, використання яких спрямоване на об’єктивне, всебічне 

висвітлення подій, фактів та явищ. Як інструментарій були використані 

загальнонаукові (методи наукового аналізу та синтезу) та спеціально-

історичні методи: хронологічний, порівняльно-історичний, статистичний, 

ретроспективний, комплексного підходу, історико-біографічний.  

Поєднання означених принципів і методів дало можливість досліднику 

уникнути суб’єктивних оцінок, залишатися на об’єктивно-науковій точці 

зору та забезпечило наукову достовірність результатів дослідження. 

Другий розділ «Соціально-економічні передумови й організація 

роботи міжнародної допомоги в Україні» складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Соціально-економічні передумови та перші кроки 

співпраці УСРР з міжнародними організаціями» висвітлено ситуацію у 

соціальній та економічній сфері, що склалася упродовж національно-

визвольних змагань 1917–1921 рр. Зазначається, що воєнні дії, що точилися 

майже безперервно протягом семи років (з літа 1914 р.), завдали величезної 

шкоди господарству України. Додатковим тиском на економіку республіки 

була недолуга політика воєнного комунізму. 

Загалом тогочасна економіка радянської України була у надзвичайно 

скрутному стані. Загальні збитки народного господарства республіки сягали 

10 млрд. золотих крб., промислове виробництво скоротилося у 9 разів 

порівняно з 1913 р., а у деяких галузях ще більше. Посівні площі зернових 

скоротилися порівняно з довоєнними на 30 %, виробництво технічних 

культур зменшилося на 75–90 %. Продукція тваринництва і рільництва 

зменшилася майже на третину. У 1920 р. в Україні було зібрано лише 

768,5 млн. пудів зерна – менше половини середньорічного валового збору 

1909–1913 рр., який складав 1,7 млрд. пудів. У 1921 р. до вищезазначених 

аспектів додалося природне лихо – посуха в основних аграрних районах. У 

результаті в УСРР було зібрано лише 27,7 % від урожаю 1916 р.  

Становище у південних губерніях України, які постраждали від посухи 

одночасно з Поволжям, трагічно погіршувалося. У середині осені 1921 р. 

населення південноукраїнських губерній почало голодувати, а у грудні 

почалася масова смертність селян від голоду. Так, наприклад, станом на 

1 квітня 1922 року у Миколаївській губернії голодувало 719 728 осіб, 

померлих було 10 444, у тому числі 2 368 дітей, допомогу отримували лише 

42 258 осіб, тобто за даними комітету, тільки 5 % голодуючих. В Одеській 
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губернії на цей час голодувало 555 тисяч осіб. Загалом по республіці навесні 

1922 р. було 5,6 млн. голодуючих (25 % населення республіки). 

Важливу роль у залученні міжнародних організацій відігравала і 

національна складова краю. Присутність менонітів, єврейського населення, 

поселень німців, шведів та інших національностей у подальшому сприяло 

залученню іноземних організацій з національною чи релігійною окраскою. 

Ще у роки громадянського протистояння за кордоном почали 

перейматися долею єврейського населення, яке потерпало від погромів. Від 

грабунку єврейства не відмовлялись ні війська місцевих отаманів, ні місцеве 

населення. Особливо дісталось єврейству від погромів, влаштованих 

військами 1-ї Кінної армії. Відповідно більшість населених пунктів Південної 

України, де проживали євреї, зазнавали по декілька погромів на рік від різних 

армій. 

Така складна ситуація потребувала міжнародної допомоги, яка почала 

надходити ще до 1922 р. Першими на народну біду відгукнулися національно 

орієнтовані міжнародні організації – Американський єврейський об’єднаний 

розподільчий комітет Джойнт і Німецький Червоний хрест. Лише у 1920 р. на 

допомогу євреям України було зібрано та виділено 976279,02 дол. У грудні 

1921 р. першу допомогу, у вигляді розподілу посилок, почала надавати 

Американська адміністрація допомоги.  

У підрозділі 2.2 «Взаємодія міжнародних організацій з державними 

органами влади» розглядаються державні структури, які створювалися 

більшовиками для допомоги голодуючому населенню та їх підрозділи, що 

регулювали співпрацю з міжнародними організаціями. 

Для координації й організації допомоги голодуючим і нужденним 

більшовиками створювалися радянські органи влади, які постійно 

змінювалися та реорганізовувалися, що пов’язано було із ситуаційними 

змінами. При цьому створення координуючих органів при уряді УСРР було 

наслідком створення подібних структур у Москві. Так у 1921 р. для загальної 

координації допомоги голодуючим було створено ЦК Допгол, який створив 

розгалужену інституційну мережу по всій країні до нижчого рівня сільських 

рад. У 1922 р. даний орган було перетворено у ЦК Наслідгол. Не дивлячись 

на те, що Допгол-Наслідгол здійснював загальне керівництво та координацію 

взаємодій і взаємозв’язків з міжнародними організаціями, для контролю над 

іноземною допомогою було створено окремий орган – Повноважне 

представництво при закордонних організаціях, що через мережу своїх 

уповноважених здійснював не лише координуючу та зв’язуючу роль,  

а й виконував обов’язки спостерігача над іноземними організаціями, 

підтримуючи тісний зв’язок з органами ВЧК-ГПУ. 

Позаяк у 1923 р. держава не відмовилася від співпраці з низкою 

міжнародних організацій, то це спричинило появу нового органу координації 

роботи з ними – Комісії закордонної допомоги, яка мала своє відгалуження і 

в Україні. У кінці 1924 р. радянський уряд майже повністю відмовився від 

закордонної допомоги, що і привели до згортання усіх особливих органів 
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підтримку зв’язку з іноземними організаціями. Усі важелі переходили до 

виконавчих органів влади. 

Третій розділ «Міжнародні філантропічні організації у боротьбі з 

голодом у Південній Україні (1921–1923 рр.)» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Американська адміністрація допомоги (АРА) на Півдні 

України (1921–1923 рр.)» розкрито діяльність однієї з ключових міжнародних 

організацій допомоги у південноукраїнському регіоні – Американської 

адміністрації допомоги (АРА). Початком співпраці АРА і радянських 

республік стало звернення М. Горького «До всіх чесних людей» (13 липня 

1921 р.), на яке відгукнувся Г. Гувер і наслідком чого стала Ризька угода 

20 серпня 1921 р. Після її підписання АРА у гранично короткий термін 

сформувала свій апарат у Москві та 12 відділень у районах РСФРР та 

радянських республіках. 10 січня 1922 р. між Уповноваженим АРА у РСФРР 

В. Хаскелом і Головою Уряду УСРР Х. Раковським у Москві було підписано 

договір, подібний до Ризької угоди.  

На початку 1922 р. уся територія УСРР, що потребувала допомоги, була 

поділена на дистрикти (округи, райони), або відділення. На Півдні України 

було створено 3 дистрикти: Одеський, Миколаївський та Єлисаветградський. 

На чолі дистрикту стояв окружний супервайзер, у рамках свого дистрикту він 

мав вищі повноваження. Кожне відділення мало розгалужену структуру, 

кожен відділ якої займався окремою ділянкою роботи. Для координації дій 

районних відділень АРА у квітні-травні 1922 р. головна московська контора 

АРА організувала в Одесі так званий «Український відділ АРА», на чолі з 

полковником В. Р. Гров. Отже для забезпечення допомоги голодуючому 

населенню АРА створила в УСРР добре структуровану організаційну 

структуру.  

Першим завданням, яке стояло перед АРА у регіоні, було годування дітей, 

розгорнувши мережу їдалень, а з 1 червня 1922 р. і дорослого населення. 

Перші їдальні з’явилися навесні-влітку 1922 р.: 30 квітня (Одеса), 18 травня 

(Миколаїв), 27–28 травня (Херсон), кінець травня (Єлисаветград). До кінця 

літа у Миколаївській та Одеській губерніях було відкрито 820 їдалень, де 

харчувалося 192 774 дітей і 1 045 дорослих. Також сухі пайки й обіди 

отримували діти та дорослі закритих установ (дитячих будинків, лікарень, 

санаторіїв, студентських їдалень тощо). Загалом отримували допомогу 

427 624 особи.  

Наряду з позитивною статистикою були в організації роботи АРА на 

першому етапі формування харчувальних пунктів і певні негаразди: 

крадіжки, охорона складів, конфлікти працівників їдалень та американської 

адміністрації, керівництва АРА й органів влади тощо. 

Окрім харчування АРА розподіляла продуктові та речові посилки, 

надавала медичну допомогу (організація медичних пунктів, лазень, поставки 

медикаментів, лікування хвороб, профілактика захворювань, поширення 

медичної літератури тощо).  
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З 1 січня 1923 р. уся організаційна робота з харчування передавалася 

місцевим органам Післяголу, але за рахунок продуктів АРА. Навесні 1923 р. 

АРА годувала, наприклад, в Єлисаветградському повіті 4 725 дітей і 

313 дорослих (хворих у лікарнях), на Дніпровщині близько 26 тисяч, а станом 

на квітень 1923 р. АРА мала на Миколаївщині 112 їдалень і лише у кінці весни 

їдальні АРА поступово переходили під контроль Джойнт, Місії Нансена й 

Українського товариства Червоного Хреста, до яких радянська влада ставилася 

лояльніше. Продовжували реалізовуватися й інші програми допомоги. 

Згортання роботи АРА почалося навесні 1923 р. Першим припинив свою 

діяльність медичний відділ АРА 15 травня 1923 р., а 15 червня припинилася 

видача посилок. Надалі почали ліквідовувати регіональні відділення. 

Першим – 20 червня 1923 р. було ліквідовано Єлисаветградський дистрикт, а 

25 червня – Миколаївсько-Одеський. 15 липня 1923 р. рішенням Раднаркому 

України було ліквідовано український осередок організації, а 20 липня 

1923 р. було закрито центральний офіс місії у Москві. 

У підрозділі 3.2 «Міжнародні організації у боротьбі з голодом у регіоні 

(1922–1923 рр.)» показано, що окрім АРА допомогу населенню здійснювали 

й інші філантропічні організації: Джойнт, Місія Нансена, Вереліф , 

національні Червоні Хрести тощо. 

Однією з найпотужніших організацій, яка почала свою допомогову 

діяльність на теренах України ще у 1920 р., був Американський єврейський 

об’єднаний розподільчий комітет Джойнт. Починаючи з червня 1922 р. 

Джойнт, через мережу АРА, допомагав їжею й одягом як окремим персонам, 

так і сім’ям. Лише протягом червня-вересня було роздано 5238 посилок.  

У жовтні 1922 р. Джойнт улаштував власне відділення та розпочав свою 

діяльність як окрема та самостійна організація, відкривши «Одеський офіс» 

як центр допомоги у Північному Причорномор’ї. Станом на початок 1923 р. 

організацією було роздано (разом з АРА) 15395 посилок. Крім того 

організація брала участь у медичній програмі АРА, опікувалася дитячими 

будинками, розподіляла паливо, одяг і взуття.  

Значну допомогу надавала Місія допомоги Ліги Націй (Місія Нансена), 

яку очолював відомий полярник Ф. Нансен. «Місія Нансена» представляла 

15 різних політичних і гуманітарних організацій, включаючи національні 

товариства Червоного Хреста. Свою діяльність Місія Нансена здійснювала 

через Український Червоний хрест. Основними напрямками діяльності була 

організація їдалень і розподіл посилок. Перші їдальні з’явилися в Одесі та 

Миколаєві лише у червні 1922 р. На 1 січня 1923 р. Місія Нансена надавала 

харчування 9 442 особам, а на квітень – 14 315 осіб у 47 їдальнях.  

Цільова допомога студентству Одеси та професорсько-викладацькому 

складу ВНЗ надавалася організацією Європейська студентська допомога – 

ЄСД та її американським сателітом – Американською секцією ЄСД. ЄСД 

здійснювала продовольчу допомогу, організовувала безкоштовне харчування 

студентів в їдальнях, що перебували під контролем Місії Нансена. У середині 

1922 р. діяло 3 їдальні в Одесі, де постійно харчувалося 2 731 особа. 
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У 1922–1923 рр. розгорнув роботу Шведський Червоний хрест. Головна 

увага даної організації була прикута до шведської колонії Альт-Шведендорф – 

Старошведське на Херсонщині. Офіційно допомога почала надаватися 

15 грудня 1922 р. Загалом, станом на 1 квітня 1923 р. Шведський Червоний 

хрест кормив 4510 осіб. Окрім харчової та матеріальної допомоги Шведський 

Червоний хрест надавав досить дієву медичну допомогу, допомагаючи 

Бериславській лікарні. 

У регіоні діяли також Міжнародний союз допомоги дітям (МСДД), 

Всесвітня єврейська конференція допомоги «Вереліф», Німецький Червоний 

хрест, Датський Червоний хрест та Американська менонітська організація.  

Так, наприклад, МСДД протягом серпня 1922 р. на Півдні України 

відкрив 5 їдалень у Миколаєві (на 500 дітей), дві в Єлисаветграді (1 000), 

Херсоні (500) й Одесі (500). На 1 травня 1923 р. МСДД харчував в Одеській 

губернії 16 650 дітей. «Вереліф» на 1 травня 1923 р. надавав харчову 

допомогу в об’єднаній Одеській губернії у 20 їдальнях, де харчувалося 

6 575 дітей. Організація також розподіляла одяг, взуття, медикаменти. 

Певний внесок у справу допомоги внесли Німецький Червоний хрест та 

Американська менонітська допомога. 

Четвертий розділ «Міжнародна допомога у подоланні наслідків 

розрухи та розбудові народного господарства регіону (1922–1929 рр.)» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Міжнародні організації у подоланні наслідків розрухи 

Південного краю (1923–1924 рр.)» зазначено, що не дивлячись на те, що 

влітку 1923 р. більшовицька влада заявила про повне подолання голоду та 

його наслідків, низка організацій – Джойнт, Вереліф, Місія Ф. Нансена, 

Міжнародний союз допомоги дітям, Європейська студентська допомога  

та Німецький Червоний хрест продовжили участь в організації адресної 

допомоги, розбудові господарства та соціальної сфери (насамперед 

медичних, санаторних і дитячих закладів) в УСРР. 

Однією з перших висловила бажання продовжувати свою роботу 

організація Міжнародний союз допомоги дітям. Вона тісно співпрацювала із 

Вереліф та Українським Червоним Хрестом. Головна увага організації була 

зосереджена на харчуванні дітей, утриманні харчових пунктів, постачанні 

медикаментів і медобладнання, наданні речової допомоги (одяг, взуття, 

постільна білизна для молодих матерів тощо), періодичному наданні пайків 

вдовам, що мали великі сім’ї тощо. Допомога організації тривала з 1 вересня 

1923 р. по листопад 1924 р. на суму до 4,5 млн. французьких франків. Лише у 

різних населених пунктах Південної України МСДД підтримував медичну 

мережу із 42 закладів. 

У тісній спайці з МСДД працювала Всесвітня єврейська конференція 

допомоги «Вереліф». Головними напрямками роботи організації було 

харчування дітей і постачання медичних закладів. Через радянські структури 

та МСДД з її складів розподілялися речові вантажі: мило, одяг, взуття, 

халати, рушники, дитячі речові комплекти тощо. Окремим напрямком була 
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дотаційна підтримка дитячих санаторіїв і санаторних колоній, яке 

здійснювалося через місію Нансена в Україні. На 1 червня 1923 р. мережа 

допомоги Вереліф охоплювала 70 медичних закладів у 40 населених пунктах, 

на яку щомісячно витрачалося 20 тисяч доларів. 

Активно діяла протягом 1923–1924 рр. і Європейська студентська допомога. 

Так протягом осені 1923 р. Американська секція ЄСД продовжувала 

утримувати в Одесі 3 їдальні; займалася розподілом одягу, зібраного 

студентами європейських країн; забезпеченням радянських вузів необхідною 

літературою; допомогою професорам Одеси. 

Серед організацій, які практично завершували свою роботу на теренах 

Одеської губернії, були: Німецький Червоний хрест, Місія Ф. Нансена, 

Американська організація «Форвардс» та Організація допомоги закордонних 

баптистів «Баптистська організація допомоги».  

У підрозділі 4.2 «Джойнт у розбудові народного господарства регіону 

(1922–1929 рр.)» показано реконструктивну допомогу Джойнт єврейським 

громадам південної України.  

19 вересня 1922 р. Комітетом Джойнт було прийнято план по 

реконструктивній (відновлювальній) роботі в Україні та Білорусії на суму у 

1,29 млн. дол. 20 вересня 1922 р. було підписано «Тимчасовий договір між 

російським урядом (РСФРР) та Єврейським об’єднаним комітетом допомоги 

(Джойнт) в Америці», де передбачалося надання реконструктивної допомоги, 

яка реалізовувалася у трьох напрямках: а) сільськогосподарська робота та її 

налагодження; б) економічне відновлення на основі спільних кредитних 

товариств; в) професійне навчання єврейської молоді. Так у 1923 р. робота 

здійснювалася у напрямку забезпечення господарств тракторами, чистосортним 

насінням, поставках і розподілі живого запасу, створення сироварних 

кооперативів, розподілі сільськогосподарських машин та інвентарю, 

допомозі переселенцям тощо.  

Для реалізації поставлених завдань у 1924 р. було створено філіал 

Комітету – Агро-Джойнт, головним завданням якого стало надання фінансової і 

технічної допомоги у реалізації проекту єврейської землеробської колонізації 

в СРСР. Аж до 1938 р. Агро-Джойнт активно працював на території СРСР, 

переважно в Україні, постачаючи єврейським переселенцям насіння, 

сільськогосподарську техніку й інвентар, будівельні матеріали, а також 

організовуючи позичкові каси, професійно-технічні училища та курси. Лише 

у першій половині 1925 р. Джойнт надав допомоги єврейським переселенцям 

до України на суму 800 000 крб. (для порівняння – держава надала допомоги 

на 500 тисяч крб.). Завдяки позикам і допомозі Джойнт старі єврейські 

колонії Південної України перетворилися на процвітаючі господарства 

країни, а також виникла низка нових колоній у сучасному Снігурівському 

районі, які належали до Калініндорфського національного району. 

У висновках узагальнено результати дослідження, сформульовано 

положення, які виносяться на захист. 
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1. Історіографічний огляд свідчить, що окремі аспекти проблематики 

цікавили істориків як вітчизняних, так і зарубіжних. Натомість комплексної 

праці, яка б висвітлювала діяльність міжнародних організацій на 

північночорноморських землях, до сьогодні не створено. Аналіз джерельної 

бази дає підстави стверджувати, що у вітчизняних і зарубіжних  

архівосховищах зберігається значний масив невикористаних документів, які 

представляють можливість досить ґрунтовного вивчення тематики у 

регіональному розрізі.  

2. Вивчення ситуації, яка склалася в УСРР у 1921–1922 рр. свідчить, що 

соціально-економічне становище було катастрофічним. Жах положення був у 

тому, що у 1921 р. московський більшовицький уряд не бажав офіційно 

визнавати наявність голодуючого населення в окремих регіонах УСРР. Лише 

завдяки наполегливості єврейських гуманітарних організацій і, насамперед, 

Джойнт, до України було направлено експедицію АРА у складі Л. Хатчінсона 

та Ф. Голдера. Останні підтвердили наявність голодуючих регіонів, 

підкресливши важке становище південноукраїнських губерній. Саме АРА 

дала старт широкомасштабної допомоги Україні з боку міжнародних 

організацій. 

3. На першому етапі діяльності міжнародних організацій у розпал голоду 

1921–1923 рр. їх основними напрямами роботи було харчування дітей (АРА, 

МСДД, Вереліф, Місія Нансена, Джойнт, МЧХ), підтримка студентства та 

викладачів (ЄСД, АС-ЄСД), харчування дорослих (АРА, Джойнт, Місія 

Нансена, МЧХ), надання адресних посилок (АРА, Джойнт, Місія Нансена, 

«Форвардс»), забезпечення речами дітей і дорослих (АРА, Джойнт, Вереліф, 

Місія Нансена, МСДД), підтримка єврейських колоній (Вереліф, Джойнт), 

підтримка дитячих будинків (Вереліф, МСДД, АРА), надання медичної 

допомоги (АРА, Вереліф, Місія Нансена, Джойнт). 

Для координації й організації допомоги голодуючим і нужденним 

більшовиками створювалися радянські органи влади, які постійно змінювалися 

та реорганізовувалися, що пов’язано було із ситуаційними змінами. Увесь час 

співпраці більшовицької влади з міжнародними організаціями, перші постійно 

обтяжувалися цією співпрацею. Партійні органи намагалися знайти потаємні 

плани у роботі міжнародних організацій, вистежували адміністративний 

апарат, упроваджували агентів до управлінь тощо. Острах втрати авторитету в 

очах населення, відчуття небезпеки від ідеологічно чужих «капіталістів» 

приводили до постійних конфліктів на різних рівнях і бажання «видворити» 

гостей з території молодих радянських республік. 

4. На основі першоджерел автор стверджує, що першою організацією, яка 

почала свою діяльність на Півдні України, була Американська адміністрація 

допомоги, яка почала свою роботу у грудні 1921 р. Головним завданням 

організацій була допомога голодуючим південних губерній, що потерпали від 

голоду, епідемій і смертей. Саме АРА досягла у цьому найбільших успіхів, 

годуючи у кінці 1922 р. на Півдні України близько 80 % голодуючого 

населення.  
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Окрім харчування значним напрямком роботи АРА була доставка 

посилок. На Півдні України основним посилковим центром була Одеса, яка 

направляла посилки до Миколаєва, Єлисаветграду та Херсона, де були 

контори АРА. Крім індивідуальних, практикувалися колективні посилки 

(коли одна група людей за кордоном відправляла їх іншій групі людей) та 

оптові посилки. 

Надавала АРА і медичну допомогу, що було пов’язано з величезними 

масштабами різних епідемій (тиф, дизентерія, холера, туберкульоз, віспа та 

лихоманка), відсутністю ліків і величезної нестачі лікарів.  

Величезні обсяги допомоги АРА дали можливість врятувати близько 

2 млн. осіб лише на теренах південноукраїнських губерній. 

5. Окрім АРА різнопланову допомогу голодуючим надавали й інші 

неурядові міжнародні організації (Місія Нансена, Вереліф, Міжнародний 

союз допомоги дітям, Джойнт, організації Міжнародного Червоного хреста 

тощо). 

Партнером АРА протягом весни-літа 1922 р. був Джойнт, який, не 

дивлячись на свою етнічну орієнтацію, активно включився у допомогу 

голодуючим Південної України незалежно від національності. Активна 

робота цієї організації розпочалася восени 1922 р. Треба відзначити, що 

станом на грудень 1922 р. асигнування для харчування тільки по 

Миколаївщині сягали 50 000 крб.  

Певний внесок у допомогу голодуючим зробила Місія Нансена, хоча вона 

значно поступалася досягненням АРА – менше 10 %. Уся допомога від 

Нансена здійснювалася через апарат УТЧХ. Головну масу доставленої 

допомоги складали: борошно, крупи, рис, горох, цукор, молоко, какао, жири, 

медикаменти, взуття, одяг тощо, що надходили у вигляді вантажів для 

їдалень, або ж у формі пайків. Таким чином допомога була різноплановою, 

але надходила з великим запізненням, зумовленим злочинною політикою 

центральних органів. 

Цільову допомогу студентству та професорам м. Одеси надавала 

Європейська студентська допомога. Завдяки їй вдалося врятувати від 

голодної смерті та хвороб інтелектуальне середовище українського народу, 

яке формувалося протягом тривалого розвитку освіти та її духовної культури. 

Надавали допомогу й інші організації: Міжнародний союз допомоги дітям, 

Вереліф, Шведський Червоний хрест, Американська менонітська допомога 

тощо. У результаті, завдяки комплексній допомозі міжнародних організацій 

вдалося врятувати від голодної смерті сотні тисяч мешканців регіону.  

6. Завершення офіційної боротьби з голодом і його наслідками влітку 

1923 р. не привело автоматично до зникнення міжнародної допомоги та 

припинення діяльності філантропічних організацій. Продовжити роботу на 

Півдні України виявили бажання Місія Нансена, Джойнт, ЄСД, Вереліф, 

МСДД, «Форвардс» і Німецький Червоний хрест.  

Більшість організацій продовжили розвивати той же напрям роботи, що й 

у попередній період. Разом з тим, їхні об’єднані зусилля дали змогу 
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відродити сільське господарство, надавши як матеріальну допомогу у вигляді 

коней, тракторів, реманенту, посівних матеріалів тощо, так і у вигляді 

організаторського досвіду, базуючись на передових технологіях Заходу.  

7. Особливе місце у відбудові народного господарства регіону відіграв 

Американський єврейський розподільчий комітет Джойнт. Протягом  

1922–1924 рр. його керівник у СРСР Й. Розен розробив програму 

«реконструктивної» допомоги єврейським колоніям. Дана програма  

перетворилася на основний вид діяльності організації через створену нею 

структуру – Агро-Джойнт. Остання зосередилася на підтримці в УСРР 

єврейських сільськогосподарських колоній. Завдяки Джойнт було утворено 

низку нових колоній на Одещині та Миколаївщині, але найбільша частка 

припала на неосвоєні степи Херсонщини, де було створено національний 

Калініндорфський район. 

Під керівництвом Джойнт були відкриті у сільськогосподарських 

товариствах нові види робіт. Близько десятка артілей було забезпечено 

механічним сільськогосподарським реманентом. Лише за рік (листопад 1922 – 

листопад 1923 рр.) Джойнт асигнувала у розвиток сільського господарства 

1,5 млн. доларів, які в основному були направлені на дитячі будинки, 

професійно-технічні школи, сільськогосподарські школи та курси, 

забезпечення населення сільськогосподарським інвентарем і сортовим 

насінням. Джойнт надавав агрономічну допомогу 10 тисячам селянських 

господарств у 29 єврейських і 27 українських селах. Кошти Джойнт 

витрачалися на селекційні справи, розширення землевпорядних робіт і 

садіння виноградників.  

Досвід співпраці з міжнародними організаціями отриманий Україною 

протягом 1920-х років необхідно використати на сучасному етапі, залучаючи 

світову спільноту у майбутнє відновлення соціально-економічного потенціалу 

Сходу України, зруйнованого військовими діями. 
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АНОТАЦІЯ 

Михайловський Т. О. Діяльність міжнародних організацій на Півдні 

України (1921–1929 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню діяльності міжнародних 

філантропічних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 1920-х 

років. У роботі висвітлено основні напрями діяльності організацій, умови їх 

функціонування та співпраці чи конфліктності з радянською владою. 

Реконструйовано діяльність Американської адміністрації допомоги, як однієї 

з найбільших допомогових організацій. Визначено роль різних неурядових 

міжнародних організацій, що надавали допомогу голодуючому населенню 

Південної України («Місія Нансена», Вереліф, Міжнародних союз допомоги 

дітям, Американський єврейський розподільчий комітет Джойнт, національні 

організацій Міжнародного Червоного хреста тощо) під час голоду  

1921–1923 рр. та у подоланні наслідків розрухи в УСРР (1923–1924 рр.) у 

регіональному розрізі. З’ясовано значення єврейських міжнародних організацій 

Джойнт та Агро-Джойнт у розбудові господарства та соціокультурної сфери 

у регіоні у відбудовчий період 1923–1929 рр. 

Ключові слова: міжнародні організації; гуманітарна допомога; НЕП; 

радянська Україна; голод 1921–1923 рр.; АРА; Джойнт; Нансен, Вереліф; 

Агро-Джойнт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Михайловский Т. О. Деятельность международных организаций на 

Юге Украины (1921–1929 гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических  

наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Черноморский 

национальный университет имени Петра Могилы. – Николаев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию деятельности 

международных филантропических организаций в южноукраинском регионе 
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в 1920-е годы. В работе освещены основные направления деятельности 

организаций, условия их функционирования и сотрудничества или 

конфликтности с советской властью. Реконструировано деятельность 

Американской администрации помощи, как одной из крупнейших 

организаций помощи. Определена роль различных неправительственных 

международных организаций, оказывавших помощь голодающему 

населению Южной Украины («Миссия Нансена», Верелиф, Международных 

союз помощи детям, Американский еврейский распределительный комитет 

Джойнт, национальные организации Международного Красного креста и 

т. п.) во время голода 1921–1923 гг. и в преодолении последствий разрухи в 

УССР (1923–1924 гг.) в региональном разрезе. Выяснено значение еврейских 

международных организаций Джойнт и Агро-Джойнт в развитии хозяйства и 

социокультурной сферы в регионе в восстановительный период 1923–1929 гг. 

Ключевые слова: международные организации; гуманитарная помощь; 

НЭП; советская Украина; голод 1921–1923 гг.; АРА; Джойнт; Нансен; 

Верелиф; Агро-Джойнт 

 

SUMMARY 

Mykhailovskyi T. O. The activities of international organizations in the 

South of Ukraine (1921–1929). – Manuscript. 

Thesis for obtaining Candidate degree in Historical Sciences, specialty 

07.00.01 – History of Ukraine. – Petro Mohyla Black Sea National University. – 

Mykolaiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the activities of 

international philanthropic organizations in the southern Ukrainian region during 

the 1920s. The paper analyzes the level of studying the problem, determines and 

analyzes the source base. The process of the establishment of representations from 

international organizations in the South of Ukraine is revealed. 

The main directions of activity of organizations, conditions of their functioning 

and interaction with the Soviet authorities are clarified. It was determined that for 

the regulation of cooperation the Bolsheviks created state structures that were 

constantly changing and reorganized. At the same time, the creation of co-

ordinating bodies under the government of the USSR was the consequence of the 

creation of similar structures in Moscow. Plenipotentiary representation at overseas 

organizations was the main public body which was operating at the height of the 

activities of international organizations. During 1923–1924, the Foreign Assistance 

Commission, which was abolished in 1924, operated. 

The activities of the American Relief Administration, as one of the largest help 

organizations, have been rehabilitated, due to coverage of the preconditions for its 

appearance in the Ukrainian SSR, assistance process and the consequences of their 

activities. The main areas of activity of the ARA were nutrition through the dining 

room and the distribution of rations, distribution of food and real parcels, provision 

of medical care, assistance to other international philanthropic organizations. 
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The role of various non-governmental international organizations that provided 

assistance to the hungry population of Southern Ukraine (Nansen’s Mission, 

Verelif, International Children’s Alliance (The Save the Children Fund), European 

Student Relief, The American Jewish Distribution Committee Joint, national 

organizations of the International Red Cross etc.) during the 1921–1923 famine 

was determined. As a result, thanks to the comprehensive assistance of 

international organizations, hundreds of thousands of residents of the region 

succeeded in saving hundreds of thousands of deaths from hunger and the help of 

the European Student Assistance made it possible to save the intellectual 

environment of the Ukrainian people from the hunger death and disease, who was 

formed during the long-term development of education and its spiritual culture. 

The place of international humanitarian organizations in overcoming the 

consequences of devastation in the USSR (1923–1924) is traced in a regional 

context. The end of the official fight against hunger and its consequences in the 

summer of 1923 did not automatically lead to the disappearance of international 

assistance and the cessation of philanthropic organizations. The mission of the 

Nansen Mission, the Joint, the ESR and the AS-ESR, Verelif, SCF, «Forwards» 

and the German Red Cross have expressed a desire to continue work in the South 

of Ukraine. Most organizations continued to develop the same direction of work as 

in the previous period. At the same time, their combined efforts have allowed to 

revive the economy of the region. 

The significance of the Jewish international organizations, the Joint and Agro-

Joint, in establishing the economy and socio-cultural sphere in the region during 

the rebuilding period of 1923–1929 was determined. Thanks to the Joint, a number 

of new colonies were formed in the Odesa and Mykolaiv regions, but the largest 

share fell on the undeveloped steppes of Kherson region, where a national 

Kalinindorf district was created. Under the leadership of the Joint, new types of 

works were opened in agricultural societies. 

The huge funds of the Joint were sent to the development of agriculture, 

children's homes, vocational schools, agricultural schools and courses, providing 

the population with agricultural inventory and varietal seeds. The American Joint 

Committee provided agronomic assistance to 10,000 peasant farms in 29 Jewish 

and 27 Ukrainian villages. The funds of the Joint were spent on breeding 

businesses, expanding land management and planting vineyards. 

Key words: international organizations; humanitarian relief; NEP; Soviet 

Ukraine; famine of 1921–1923; ARA; Joint; Nansen; Verelif; Agro-Joint. 
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