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Дисертаційне дослідження Т.О. Михайловського  «Діяльність 

міжнародних організацій на Півдні України (1921–1929 рр.)» присвячене 

цікавій й актуальній темі. Сьогодні населення Сходу України потерпає від 

наслідків гібридної війни із Російської Федерацією. Сотні тисяч громадян 

України змушені були полишити свої домівки і стали переселенцями. Значна 

частина населення окупованого Донбасу зубожіє через відсутність 

нормальних умов життя і праці, медичного, соціального забезпечення. У цих 

умовах активну позицію допомоги обрали структури Організації Об’єднаних 

Націй, Європейського Союзу, благодійні організації, що займаються 

підтримкою населення у кризових ситуаціях, зокрема у зонах військових дій. 

Окремі структури продовжують свою гуманітарну діяльність у незалежній 

Україні. Тому оцінка співпраці із міжнародними організаціями у кризових 

1920-х рр. нагальна не лише як минулий досвід, а й можливість використати 

певні принципи їх діяльності у сьогоденні.  

Діяльність міжнародних організацій як на теренах радянської України, 

так і СРСР загалом у міжвоєнний період замовчувалося керівництвом 

Комуністичної партії й обмежувалося закритістю джерельної бази. Вагома 

робота із порятунку голодуючого населення кваліфікувалися як 

«антирадянська», «шпигунська», а сама допомога визначалася як «незначна». 

Тому історична реконструкція реального внеску урядових і неурядових 

закордонних організацій стала одним із напрямів вивчення історії 

міжнародних відносин. 

Дотримуючись чинних вимог, автор подав до захисту дослідження, що 

має усі необхідні атрибути. Дисертація має логічну композицію, що сприяє 

системному висвітленню теми, відзначається багатоплановістю та цілісністю, 



органічним підпорядкуванням меті дослідження всього комплексу 

розглянутих питань та фактологічних даних. Дисертант чітко визначив 

об’єкт, предмет, мету, хронологічні межі дослідження. Сформульовані 

завдання розкривають та охоплюють коло питань, що не вивчені в 

українській історіографії. 

Новизна дисертаційної роботи полягає у проведенні комплексного 

дослідження взаємодії міжнародних організацій із радянськими урядовими і 

громадськими структурами (Допгол, Наслідгол та ін.) щодо подолання 

наслідків голоду початку 1920-х рр., руйнування господарства у результаті 

військових дій.  

Дисертантом виявлено й уведено до наукового обігу  цікаві архівні 

документи, визначено вплив допомоги окремих організацій, зокрема 

«Джойнта» у відновленні господарства у єврейських колоніях Півдня 

України.  

Аналізуючи стан наукової розробки проблеми, Т.О.Михайловський 

стандартно визначив чотири хронологічні етапи вітчизняної історіографії у 

вивченні вказаної проблеми. Окремі праці слугували історичним тлом 

досліджуваної проблеми. Проаналізувавши радянську і пострадянську 

історіографію, дисертант зробив висновок про необхідність комплексного 

дослідження діяльності міжнародних організацій на Півдні України в 

окреслений хронологічний період. 

Основою написання дисертаційного дослідження стали архівні документи 

чотирьох державних архівів України, архіву Американського єврейського 

об’єднаного розподільчого комітету Джойнт (м.Нью-Йорк, США), використано 

статистичні довідники, документальні збірники, періодичні видання 1920-х рр.  

У підрозділі «Методологічна основа та методи дослідження» дисертант 

чомусь обмежився коротким описом основних принципів історичної науки: 

«історизм», «об’єктивність», «системність» та «плюралізм», переліком і короткою 

загальновідомою характеристикою загальнонаукових і спеціально-історичних 

методів.  



 

 У розділі «Соціально-економічні передумови й організація роботи 

міжнародної допомоги в Україні»  Т.О.Михайловський  аналізував економічний 

стан Півдня України після тривалих військових дій. Автор слушно зауважив про 

масове вилучення більшовицькою владою хліба із українських губерній у 1921 р. 

для порятунку радянської Росії. Хоча південноукраїнські губернії теж вже 

страждали від посухи і голоду. Вилучення хліба, масові єврейській погроми, 

руйнування господарств  різко посилила масштаби смертності населення від 

голоду та хвороб. 

Вивчаючи важкий процес становлення і організації взаємодії міжнародних 

організацій із урядовими структурами УСРР, владними органами на місцях, 

дисертант означив типову практику більшовиків приховування самого факту 

голоду, його поширення та кількості смертей.  Так, уряд радянської Росії вважав, 

що південноукраїнські губернії здатні самі вгамувати голод і позбавитися його 

наслідків. У цьому контексті Т.О.Михайловський детально дослідив 

бюрократизацію процесу взаємодії співробітників Американської адміністрації 

допомоги, Місії Нансена і Джойнта  із Уповноваженим НКЗС УСРР, апаратом 

Уповноваженого представництва УСРР при всіх закордонних організаціях 

допомоги голодуючим, місцевими губвиконкомами у вивченні ситуації у 

Запорізькій та Одеській губерніях та налагодженні системної допомоги. Однак, 

надходження допомоги гальмувалося спочатку через небажання більшовицького 

керівництва визнати власну неспроможність ліквідувати голод, отримувати 

допомогу від «буржуазії», а потім – через бюрократизацію самого процесу 

організації допомоги. Цілком слушне акцентування Т.О.Михайловським 

механізму призначення Москвою різних «уповноважених» по роботі із 

міжнародними організаціями в радянській Україні без погодження із урядом 

УСРР. Хоча УСРР підписала власний договір із АРА. Це ще одне підтвердження 

серед десятків інших фактів про небажання Кремля визнавати існування  

української державності навіть у статусі радянської України. 

 Цікаво, що Т.О.Михайловський зафіксував початок практики залучення 



співробітників органів ВУНК–ДПУ–НКВС– МДБ–КДБ у різноманітних урядових 

і громадських структурах, що співробітничали із міжнародними організаціями. 

Яку мету переслідувало керівництво Комуністичної партії, залучаючи чекістів до 

праці у цих структурах – контррозвідувальну, перевірку на політичну лояльність  

радянських співробітників, нейтралізацію буржуазного впливу – це предмет 

подальшого дослідження. 

Автор проаналізував конкретну роботу міжнародних філантропічних 

організацій у ліквідації голоду у Південній Україні. Описуючи сюжет із листом 

М.Горького «До всіх чесних людей», опублікованим  23 липня 1921 р., відповіддю 

Г.Гувера на заклик про допомогу від 26 липня 1921 р., дисертант зробив помилку у 

датуванні (25 липня 1921 р.) відповіді М.Горького про погодження радянського 

уряду на умови американської сторони, зокрема, щодо звільнення ув’язнених 

американців (с.85). Згідно опублікованого документу у документальному збірнику 

«Документы внешней политики СССР» (т. 4. – М.: Госполитздат, 1960, с. 

246) відповідь М.Горького датована 28 липня 1921 р. До речі, автор теж 

посилається  вказаний документальний збірник (у списку джерел і літератури 

позиція 104). 

Дисертант на підставі документів дослідив низовий рівень діяльності АРА, 

створення розгалуженої мережі, на підставі статистичних даних аргументовано 

довів, що міжнародна допомога врятувала десятки тисяч людських життів. 

Водночас, він відзначив факти розкрадання і нецільового використання допомоги, 

зловживання і махінацій, що проводилися місцевими працівниками. Постійними 

були конфлікти із представниками місцевих партійно-радянських апаратів на 

ґрунті неузгодженості роботи держустанов, підозрілості у «буржуазній агітації» та 

«зміцненні симпатій населення до американців». До речі, при аналізі документів 

органів держбезпеки під час Другої світової війни співробітники НКДБ також 

відзначали схвальне ставлення місцевого населення  до американської місії  в 

районі Полтави 1944–1945 рр.  

Важливо, що дисертант акцентував увагу на медичній складовій діяльності 

АРА, що була не менш важливою для рятування людських життів у тодішній 



ситуації. Дезінфекція води, щеплення, надання медикаментів, розгортання нових 

медичних закладів вагомо зменшували смертність населення від хвороб, надавало 

шанс на виживання.  

Для майбутніх узагальнюючих досліджень буде корисний регіональний 

матеріал, присвячений діяльності Джойнта. Незважаючи на значну кількість 

опублікованих документів, наукових праць про допомогу міжнародних 

єврейських організацій постраждалим єврейським громадам під час війни, чимало 

сюжетів залишилося поза увагою дослідників. Цілком зрозумілим, що працівники 

Джойнта були зацікавлені у підтримці єврейських громад, однак вони погодилися 

на порятунок всього голодуючого населення УСРР і БСРР, де і проживала значна 

кількість єврейського населення. Отже, можна стверджувати про певну 

регіональну специфіку використання допомоги Джойнта. Автор цілком доречно 

звернув увагу на особливості висвітлення міжнародної допомоги у більшовицькій 

пропаганді. Якщо діяльність АРА чи Джойнта практично не згадувалася у 

радянській і партійній пресі, то робота Місії Ф. Нансена  постійно висвітлювалася 

у ЗМІ. Оскільки він був представником  «бездержавної місії», критикував 

діяльність західних політиків, а головне – не мав політичних амбіцій. 

Аналізуючи діяльність міжнародних організацій у подоланні наслідків 

голоду, автор знову акцентував увагу на продовженні продовольчої і медичної 

допомоги. Але у даному випадку більшість об’єму  цього розділу варто було б 

присвятити спробам міжнародних організацій модернізувати сільське 

господарство регіону. 

У висновках Т.О. Михайловський узагальнив основні підсумки 

дослідження, що відповідають меті та розкривають поставлені завдання. 

Висновки відображають основний зміст розділів дисертаційної роботи і 

свідчать про самостійний характер роботи, наукову новизну і практичну 

цінність.  

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно викладені у 

14 наукових публікаціях дисертанта у провідних фахових виданнях України, 

одній – у зарубіжному виданні та доповідях на наукових  конференціях.  



Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 

роботи.  

Дисертаційне дослідження, проведене дисертантом, не викликає 

заперечень щодо отриманих та презентованих результатів. Але під час 

опрацювання дисертаційної роботи виникли такі зауваження та побажання : 

–  у подальшому дослідженні варто групувати історіографію за 

проблемно-хронологічним принципом. Це одразу підвищило би 

аналітичність дисертаційного дослідження, продемонструвало б динаміку 

дослідження наскрізних проблем; 

– не варто автору категорично стверджувати про відсутність 

розвідувальної складової у діяльності  АРА, оскільки неопрацьовані 

документи у Гуверовському Інституті Війни, Революції і Миру 

Стенфордського університету (Hoover Institution on War, Revolution and 

Peace), недосліджені у повному обсязі біографії працівників цієї організації, 

як, у подальшому виявилося, мали військові звання;  

– автору варто було визначити чи була присутня регіональна специфіка 

у діяльності міжнародних організацій на Півдні України; 

 – поза увагою дослідника залишилися цікаві документи про ВУНК–

ДПУ УСРР із фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, 

зокрема фонду 13, спр.426 (Материалы «АРА»), місцевих архівних 

підрозділів УСБУ в Миколаївській, Одеській областях. Їх необхідно 

використати у подальшій дослідницькій роботі чи при публікацій монографії; 

– не зовсім зрозуміла позиція автора у виявлені мети діяльності 

міжнародних організацій у Радянській Росії й УСРР. Особливо на тлі 

підтримки антибільшовицьких сил у громадянській війні, завершеної на 

Півночі Росії, Півдні України інтервенції країн Антанти. Чи це один із 

каналів налагодження контактів із більшовицьким керівництвом, чи 

філантропічна місія без політичного підтексту, чи масштабна розвідувальна 

операція із гуманітарно-дипломатичним прикриттям, чи поєднання всіх цих 

чинників; 






