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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і пред-

мет, мету і завдання дослідження, хронологічні та територіальні межі, 
відображено наукову новизну, практичне значення та зв’язок з наукови-
ми програмами, подано відомості про апробацію. 

У першому розділі “Стан наукової розробки проблеми, її джере-
льна база та методологія дослідження” аналізується література, пода-
ється короткий огляд джерел, теоретико-методологічних засад та вико-
ристаних методів пізнання для виконання поставлених завдань. 

Історіографічний огляд досліджуваної теми відображає ступінь і 
глибину здобутків науковців у розкритті даної проблеми, стан і рівень її 
висвітлення у радянській та сучасній вітчизняній і російській науковій 
літературі. Оскільки тема дисертації включає розгляд двох головних 
складових – міграційних та етнічних, вся наявна література відповідно 
розподілена на чотири основні групи за проблемно-тематичним принци-
пом та хронологічними періодами.  

1   Винниченко І.І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання і виселення. – К., 1994. – 
125 с.; Він же. Україна 1920-1930-х: трагічні сторінки формування східної діаспори // 
Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 21-27. 

2   Коник Ю.О. Рееміграція шведського населення Херсонського округу в 1929 р. за 
документами Державного архіву Херсонської області // Південний архів. Зб. наук. праць. 
Історичні науки. – Вип. 9. – Херсон, 2002. – С. 60-65; Кривець Н. Німецьке населення в 
Україні між двома світовими війнами // Вісник НАН України. – 1995. – № 9-10. – С. 52-59; 
Хонігсман Я.С. Єврейське землеробство в Україні // Філософська і соціологічна думка. – 
1993. – № 9-10. – С. 160-167; Шайкин И. Еврейские земледельческие колонии в Херсонс-
кой и Николаевской областях // Єврейська історія та культура в Україні. – К., 1996. –  
С. 108-114; Земсков В.Н. “Кулацкая ссылка” в 30-е годы // Социологические исследова-
ния. – 1991. – № 10. – С. 3-21; Сидьолкіна С.Л. До питання про незаконні політичні репре-
сії серед узбецьких і киргизьких спецпереселенців у Каховському районі в 1937-1938 рр. // 
Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць. – Херсон, 2000. – С. 56; Чирко Б.В. Політичне тав-
ро: “спецпереселенці”. Документальна розповідь про депортацію національних меншин 
(1930-ті роки) // Відродження. – 1993. – № 10. – С. 73-75. 

3   Пронь Т.М. До історії міграційних процесів на Півдні України // Наукові праці. Т. ІІ. 
– Миколаїв, 1999. – С. 51-56. 

4   Марочко В.І., Чирко Б.В. Національні виміри голодомору в Україні 1932-1933 рр. // 
Відродження. – 1993. – № 8. – С. 57-65; Кульчицький С.В., Максудов С. Втрати населення 
України від голоду 1933 р. // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 3-10; Шитюк М. Голодомо-
ри ХХ століття. – К., 1997. – 60 с.; Він же. Голод – геноцид 1933 року: історико-
політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків на 
території Миколаївщини // Миколаївщина: літопис історичних подій. – Миколаїв, 2002. – 
С. 344-362; Тригуб П.М. Проведення колективізації на Півдні України: нові факти і підхо-
ди // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 2. Історичні науки. – Миколаїв, 
2002. – С. 126-135. 

5   Історія міст і сіл Української РСР. – У 26-ти т. – Миколаївська область. – К., 1971. – 
772 с.; Херсонская область. – К., 1983. – 688 с. 
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Першу групу досліджень представляють роботи вітчизняного вченого 
І. Винниченка1 та тематичні статті Ю. Коник, К. Кривець, Я. Хонігсмана, 
І. Шайкіна, В. Земскова, Л. Сидьолкіної, Б. Чирко2, що розкривають реемі-
граційний рух колоністів, єврейське землеробське переселення у 20-х ро-
ках, примусове виселення селян під час колективізації, вказують на націо-
нальний склад організованих та самовільних переселенців сільської місце-
вості. Спеціальних робіт, присвячених історії переселенського руху на 
Півдні України, в доступній нам літературі не знайдено. Виключення ста-
новить лише стаття автора дисертації (1999 р.)3. Опосередковано торка-
ються зазначеної проблематики В. Марочко та Б. Чирко, С. Кульчицький 
та С. Максудов, М. Шитюк, П. Тригуб4 та ін. У їх роботах чітко простежу-
ється мотивація спорадичного механічного руху населення, висвітлюють-
ся деякі явища складної етнічної історії народів Півдня України. Певний 
науковий інтерес представляє багатотомне фундаментальне видання 
“Історія міст і сіл Української РСР”5, оскільки вміщує короткі відомості 
щодо масового заснування нових поселень на Півдні у 20-30-х роках селя-
нами – вихідцями правобережних районів України. 

У науковій літературі більше висвітлені міграційні процеси 60-80-х 
років. Вони представляють другу групу досліджень. Найбільш ґрунтовно 
займалися цією проблематикою не історики, а демографи та економісти. 
Одним із перших провів порівняльний аналіз етнічної структури населен-
ня за переписами 1926, 1939 і 1959 років етнограф В.І. Наулко6, виділя-
ються монографія Т. Петрової7 та фахові статті О. Хомри і Л. Глуханової8. 
Спираючись на дані Всесоюзних переписів населення 1959, 1970, 1979 і 
1989 років, дослідники показали динаміку демографічного росту та стан 
міграційного обміну населення Миколаївської та Херсонської областей 
між республіками СРСР і областями України. Підкреслюючи певні здобу-

6   Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР: статистично-картографічне 
дослідження. – К., 1965. – 136 с. 

7   Петрова Т.П. Механизмы миграционного обмена: методы исследования. – К., 1992. – 153 с. 
8   Хомра А.Я. Миграция населения Украины в 1959-88 гг.: основные закономерности и 

тенденции развития // Миграция и урбанизация населения (на материалах Украины и 
Польши). Сб. научных трудов. – К., 1992. – С. 33-52; Глуханова Г.Л. Демографические 
аспекты урбанизации Украинской ССР в 1959-1989 гг. // Там само. – С. 83-141. 

9   Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний 
нарис. – К., 2000. – 447 с. 

10   Земсков В.Н. К вопросу о репатриации советских граждан. 1944-1951 годы // Исто-
рия СССР. – 1990. – № 4. – С. 24-41. 

11   Буцко О.В. Украина – Польша: миграционные процессы 40-х годов. – К., 1997. –  
149 с.; Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке 
переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 
роках. – К., 1999. – 170 с.; Горун Д. Вимушені міграції 1940-х років та їх вплив на розвиток 
сучасних українсько-польських відносин // Проблеми міграції. – 1998. – № 4(7). – С. 30-36. 
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тки вчених радянського часу, зазначимо, що історична наука, обмежена в 
доступі до архівних джерел та творчого пошуку, залишила поза своєю 
увагою величезну низку нез’ясованих питань.  

Своєрідний інформаційно-дослідницький прорив щодо означеної 
проблеми здійснили українські та російські науковці у 90-х роках ХХ – на 
початку ХХІ століть. Помітним явищем у сучасній вітчизняній історіогра-
фії став вихід у 2000 р. монографії О. Рафальського9. Головна заслуга вче-
ного полягає в тому, що він фактично вперше поставив питання про ком-
плексне вивчення міграційних та етнічних процесів у контексті національ-
ної політики радянської влади. Особливої уваги заслуговує його думка 
про те, що без з’ясування етнічних наслідків національної політики щодо 
українців не можна збагнути її наслідки щодо неукраїнського населення.  

Перспективи подальших регіональних досліджень висвітлили  
В. Земсков10 (повернення репатріантів та реемігрантів), О. Буцько,  

12   Сінкевич Є.Г., Покачалова А.Г. Становище переселенців із Польщі на теренах 
Херсонської області УРСР в 1944-1946 роках (за архівними матеріалами) // Південний 
архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. – Вип. 9. – Херсон, 2002. – С. 74-77. 

13   Кабачій Р. Деякі морально-етичні аспекти акції переселення польських українців на 
Херсонщину в 1945 р. // Південний архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. – Вип. 5. – 
Херсон, 2001. – С. 170-176; Кучер В.І. До питання про “добровільне” переселення україн-
ців з Польщі до УРСР // Збірник наукових праць “Питання гуманітарних наук”. – Микола-
їв: Український державний морський технічний університет, 1994. – С. 79-86. 

14   Дорошенко В.І., Макарчук С.С., Ташлай Л.Б. Переселення українців із Польщі до 
УРСР // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. V Миколаївська обласна 
краєзнавча конференція, Миколаїв, 2004. – С. 125-127. 

15   Кляшторна Н. “Запорожець” – не машина, виселенець – не людина” // Політика і 
культура. – 2001. – № 43. – С. 32-34; Романюк І. Репресивна політика держави стосовно 
селянства на початку 1950-х років // Геноцид українського народу: історична пам’ять та 
політико-правова оцінка: Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матері-
али. – К.; Нью-Йорк, 2003. – С. 547-551. 

16   Бугай М.Ф. Депортації населення з України в 30-50-ті роки // Укр. іст. журн. – 1990. 
– № 11. – С. 20-31; Волков І.М. Виселення селян України у віддалені райони СРСР напри-
кінці 40-х років // Укр. іст. журн. – 1993. – № 7-8. – С. 37-43; Земсков В.Н. Массовое осво-
бождение спецпоселенцев и ссыльных (1954-1960 гг.) // Социологические исследования. – 
1991. – № 1. – С. 5-26. 

17   Хомра О. Роль міграції у формуванні сучасного етнічного складу населення Україн-
ської РСР // Вісник АН України. – 1992. – № 2. – С. 33-37; Котигоренко В. Тенденції в 
етнічній та етномовній динаміці населення України у 1959-2001 рр. (за матеріалами 
переписів) // Людина і політика. – 2003. – № 2. – С. 12-24; Чирков О. Внешняя миграция – 
главная причина наличия этнически неукраинского населения в современной Украине // 
Зеркало недели. – 2002. – 26 января. 

18   Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні. – К., 1997. 
– 69 с. 

19   Джаман В.О. Особливості географії міграцій населення України // Укр. географ. журн. – 
2002. – № 1. – С. 31; Шатохин А. Украинское село: поселенческая сеть в региональном срезе // 
Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 181-182. 
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В. Сергійчук, Д. Горун11 (українсько-польський трансфер населення 
1944-1946 рр.). До праць безпосередньо регіонального спрямування, що 
показали становище переселенців з Польщі у південних областях, слід 
віднести публікації Є. Сінкевича та А. Покачалової12, Р. Кабачія, В. Ку-
чера13, В. Дорошенко, С. Макарчука та Л. Ташлай14. Частково питанням 
“добровільно-примусового руху” приділяли увагу Н. Кляшторна, І. Ро-
манюк15, російські вчені М. Бугай, І. Волков, В. Земсков16 та автори но-
вітніх підручників з історії України. Значний науковий інтерес представ-
ляють публікації О. Хомри, В. Котигоренка, О. Чиркова17, надруковані у 
1992-2003 роках, та монографія О. Малиновської18. В них подана автор-
ська оцінка міграцій радянського часу в формуванні сучасного етнічно-
го складу населення України, що, безперечно, збагачує концептуальні 
погляди науковців щодо зазначеної теми. Складні процеси, що відбува-
лися у сільській місцевості у 50-70-х роках, аналізуються у статтях еконо-
містів В. Джамана, А. Шатохіна19, істориків В. Шкварця, П. Соболя,  
Н. Горло20. Вони звернули увагу на невиправдані з економічної та соціаль-
ної точки зору внутрішньообласні переміщення населення. 

Заслуговують на увагу дисертаційні дослідження В. Скляра21, В. Барана 
та О. Григоренка22, в яких висувається ряд змістовних положень щодо сутно-

20   Шкварець В.П. Миколаївщина в 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст. / Микола-
ївщина: літопис історичних подій. – Миколаїв, 2002. – С. 484-496; Соболь П.І. Соціально-
економічний і культурний розвиток Миколаївщини в часи “хрущовської відлиги” // Там 
само. – С. 457-496; Горло Н.В. Позиція громадськості щодо спорудження Каховського водо-
сховища (50-ті рр. ХХ ст.) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологі-
чний аспекти в умовах Півдня України. Зб. наук. праць V Всеукраїнської науково-
практичної конференції 2-3 жовтня 2003 року / Запоріжжя, Сімферополь, 2003. – С. 161-164. 

21   Скляр В.М. Зміни національного складу та мовної структури населення України за 
1959-1989 рр.: Дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12. – К., 2001. – 181 с. 

22   Баран В.К. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / Автореф.  
дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 
– Львів, 1997. – 45 с.; Григоренко О.П. Участь молоді в сільськогосподарському виробниц-
тві України: проблеми, уроки (1960-1980-ті рр.) Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / 
Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 36 с. 

23   Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття). – К., 1995. – 215 с. 
24   Національні меншини в Україні, 1920-1930-ті роки: Іст.-картогр. атлас. – К., 1995. – 

104 с.; Гусєва С.О., Цобенко М.М. З досвіду розв’язання національного питання на Півдні 
України (1920-1930 рр.) // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 45-56; Виноградова Л.В., Михай-
лова Г.О. З історії національного будівництва в 20-ті – на початку 30-х років (на матеріалах 
Державного архіву Херсонської області) // Константи. Альманах соціальних досліджень. – 
Херсон, 1996. – № 2 (5). – С. 47-54; Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних 
меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // Укр. іст. журн. – 1998. – 
№ 6. – С. 22-36; Данильченко О.П. Національні меншості Півдня України в 20-х роках 
(історико-географічний огляд) // Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. 
– К., 1994. – С. 47-172; Тригуб П.М. Польське населення Миколаївської округи у 20-х рр. ХХ 
ст. // Південний архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. Вип. 5. – Херсон, 2001. – С. 143-147. 
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сті міграційних процесів в Україні у 60-80-х роках. Таким чином, аналіз нау-
кової літератури з проблеми свідчить про те, що дослідження, які б подавали 
наскрізну концепцію міграційних процесів на Півдні України за радянської 
доби, поки що відсутні, як рівноцінно й ті, що простежують етнічні процеси.  

Історіографічний доробок переважно сучасних вчених щодо цієї 
частини теми складає третю (20-30-ті) і четверту (40-80-ті роки) групу 
досліджень. Наголосимо, що етнічні процеси в краї висвітлені ґрунтовні-
ше, ніж міграційні, але це стосується переважно розвитку освіти та націо-
нально-культурного будівництва 20-30-х років. Питань щодо заселення та 
розвитку національних меншин Південного регіону в 20-30-х роках торк-
нувся у змістовній монографії Б.В. Чирко23. Деякі аспекти проблеми по-
рушуються авторами історико-картографічного атласу “Національні мен-
шини в Україні, 1920-1930-ті роки”, у наукових публікаціях С. Гусєвої та 
М. Цобенка, Л. Виноградової та Г. Михайлової, Л. Якубової, О. Даниль-
ченка, П. Тригуба24 та ін.  

За радянської доби опосередковано окремих аспектів міжетнічних 
зв’язків у 70-х роках на Півдні торкнулися етнографи В.І. Козлов, 
Л.М. Чижикова25 та В.І. Наулко26, проте перші ґрунтовні публікації, що 
започаткували нові підходи до висвітлення суспільно-політичних та 

25   Козлов В.И. Изменения в расселениях и урбанизации народов СССР как условия 
и факторы этнических процессов // Современные этнические процессы в СССР. –  
М., 1977. – С. 137-153; Чижикова Л.Н. Русско-украинские этнокультурные связи в  
южных районах Украины // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М., 1979. – 
С. 13-73. 

26   Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине: Историко-этнографический 
очерк. – К., 1975. – 276 с. 

27   Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні. – К., 1998. – 79 с.; Він же. Євреї у кон-
тексті сучасних етнічних процесів // Людина і політика. – 2003. – № 3 (27). – С. 3-12; Він 
же. Динаміка етнічного складу населення України в ХХ столітті // Укр. географ. журн. –
1997. – № 2. – С. 17-27. 

28   Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. – 293 с. 
29   Ребкало В.А., Обушний М.І., Майборода О.М. Етнонаціональні процеси в сучасній 

Україні: Досвід, проблеми, перспективи. – К., 1996. – 116 с. 
30   Скляр В.М. Зміни національного складу та мовної структури населення України за 

1959-1989 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12. – К., 2001. – 20 с.; Шевчук Ж.А. 
Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
07.00.01. – Харків, 2001. – 19 с. 

31   Шевченко А. Етнічні аспекти міграційних процесів в Україні // Етнонаціональні 
процеси в Україні: історія та сучасність... – С. 121-157; Демченко В.М. Проблеми форму-
вання національно-мовної особистості мешканця Півдня України (за матеріалами соціоло-
гічних досліджень на Херсонщині) // Південний архів. – 1994. – № 3-4. – С. 25-35. 
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етнонаціональних процесів в Україні у 40-80-х роках, були надруковані   
в останнє десятиріччя ХХ ст. До них, зокрема, відносяться новітні праці 
В.І. Наулка27 та статті співавторів колективної монографії “Етно-
національні процеси в Україні: історія та сучасність”28. Узагальнюючу 
характеристику етнодемографічної ситуації у Південному регіоні пода-
ють В.А. Ребкало, М.І. Обушний та О.М. Майборода29. Досить логічним 
видається їх висновок щодо низького рівня національної свідомості 
серед українського населення Південного регіону, здебільшого байду-
жого до проблеми збереження власної етнічної ідентичності та причин 
цього явища. 

Зміни національного складу та мовної структури населення обох 
центральних південних областей протягом 1959-1989 рр. знайшли висві-
тлення у дисертаційних роботах В.М. Скляра, Ж.А. Шевчук30, публікаці-
ях А.А. Шевченка та В.М. Демченка31. Етнолінгвістичні дослідження 
мовознавців А.М. Поповського, В.М. Баденкової, О.А. Болдецької, Т.Г. 
Глубокової32 та інших дозволяють з’ясувати процес формування етно-
мовних особливостей регіону. Етнокультурні традиції краю висвітлю-
ють О.П. Макаренко та Т.Є. Чернявська33, В.Я. Дрізо та О.М. Карауль-
на34, В.І. Гамза35 й інші дослідники. 

32   Поповський А.М. Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні 
літературно-національної мови. – Дніпропетровськ, 1988. – 88 с.; Баденкова В.М. До етніч-
но-лінгвістичної характеристики Бузько-Інгульського ареалу // Історія Півдня України від 
найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, еконо-
мічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку. Зб. наук. праць. В 3 ч. 
– Ч. 1. – Миколаїв; Одеса, 1999. – С. 144-149; Болдецкая О.А., Глубокова Т.Г. Этнокультур-
ные особенности региона и проблемы функционирования языков // Заселення Півдня Украї-
ни: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доповіді міжнародної наук.-
практ. конф. (21-24 травня 1997 р). – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С. 181-185. 

33   Макаренко О.П., Чернявська Т.Є. Традиції сьогодення та перспективи розвитку 
української народно-інструментальної творчості Півдня України // Матеріали ІІ Миколаїв-
ської обласної конференції. – Т. 1. – Миколаїв, 1997. – С. 89-91; Макаренко О.П. Українсь-
ка народна пісня та розвиток етнокультурних процесів на Півдні України // Багатокультур-
ність: історія, функціонування, проблеми вивчення. Зб. наук. праць за підсумками Міжна-
родної конференції “Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного 
розвитку”. – Херсон, 1997. – С. 78-84; Він же. Про народну культуру білоруської діаспори 
Причорномор’я: традиції і сьогодення // Актуальні проблеми історії та культури України. 
Зб. наук. праць. Ч. 1. – Миколаїв; Одеса, 2000. – С. 268-273; Чернявська С.М. Побут і му-
зичний репертуар чеського населення Одещини і Миколаївщини // Нар. творчість та етно-
графія. – 1988. – № 6. – С. 51-55. 

34   Дрізо В.Я., Караульна О.М. Традиції та повір’я, пов’язані з криницями на Миколаїв-
щині // Тези доповідей та повідомлень першої Миколаївської обласної краєзнавчої конфе-
ренції. – Миколаїв, 1995. – С. 34-35. 

35   Гамза В. Проблеми відродження мови і культури Тернівських болгар // Матеріали ІІ 
Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. – Т. 1. – С. 56-57.  
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Наведений огляд свідчить, що кількість наукових робіт на перший 
погляд є досить великою, але вони у більшості тільки опосередковано 
пов’язані з темою. Загалом вчені розкрили лише певні аспекти міграцій-
них та етнічних процесів. Історія формування поліетнічного складу на-
селення Півдня України за радянської доби може бути предметом спеці-
ального дослідження. 

Джерельну базу дослідження становлять насамперед документальні 
матеріали, що складаються з опублікованих (законодавчі акти, збірники 
документів, статистичні матеріали, періодична преса, адрес-календарі) і 
неопублікованих писемних та недокументальних джерел усного характе-
ру (народознавчі опитування). 

Базовими для дослідження є фонди Миколаївського, Первомайсько-
го та Херсонського виконавчих комітетів Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів (окрвиконкомів) (Державний архів Микола-
ївської області (далі ДАМО), ф. Р-161, Р-2066; (Державний архів Херсон-
ської області (далі ДАХО), ф. Р-2), документи яких дозволяють детально 
відтворити переселенський рух міжвоєнного періоду; фонди виконавчих 
комітетів Миколаївської та Херсонської обласних Рад депутатів трудящих 
(ДАМО, ф. Р-992; ДАХО, ф. Р-1979), що вміщують інформацію про органі-
зовані державні переселення у післявоєнний період радянської доби, та фо-
нди статистичних управлінь Миколаївської (ДАМО, ф. Р-2133) і Херсонсь-
кої (ДАХО, ф. Р-2000) областей. Останні містять дані щодо природного і 
механічного руху, чисельності і національної структури населення. 

Малодослідженість питання про спецпереселенців зумовила звер-
нення до фондів спеціалізованих відомств землеустрою СРСР у 
м. Херсоні (ф. Р-433, Р-453) та Управління КДБ УРСР по Херсонській 
області (ф. Р-4033). В цілому автором було проаналізовано 47 фондів (203 
справи) державних архівів Миколаївської і Херсонської областей, перева-
жна більшість документів яких введена до наукового обігу вперше.  

Частину джерельної бази становлять законодавчі матеріали (ре-
золюції, розпорядження, тексти угод), надруковані у спеціальних збір-
никах органів державної влади, та сучасні видання, присвячені темі го-
лоду і колективізації, депортації та національним процесам.  

Найбільш важливими джерелами, що містять дані про чисельність, 
структуру та мовні уподобання населення округ, міст і областей, є мате-
ріали Всесоюзних переписів населення 1920, 1923 (міського), 1926, 
1939, 1959, 1970, 1979 і 1989 років, довідкові видання (путівники, адрес-
календарі) краєзнавчого спрямування. В дисертації також використано 
публіцистичні статті з періодичних видань радянського часу. Останню 
групу джерел складають недокументальні джерела усного характеру: 
розповіді сільських жителів про збереження національних звичаїв та 
традицій, про міжнаціональну взаємодію мігрантів, зібрані дисертантом 
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та групою студентів Миколаївського державного університету під її ке-
рівництвом шляхом проведення народознавчих опитувань. Вони допов-
нюють загальну концепцію викладу теми. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять його 
базові принципи: історизму, об’єктивності, системності та всебічності, що 
ґрунтуються на пріоритеті документальних фактів. Автор використовує 
різні пізнавальні засоби, розглядаючи предмет дослідження в конкретно-
му історичному середовищі, в розвитку і причинно-наслідкових взаємо-
зв’язках. У роботі застосовуються такі наукові методи пізнання, як аналіз 
і синтез, історико-порівняльний, історико-генетичний, синхронний, про-
блемно-хронологічний, ретроспективний, структурно-функціональний, 
статистико-аналітичний, соціально-психологічний та емпіричний. 

У другому розділі “Міграційні процеси на Півдні України у між-
воєнний і воєнний періоди та їх етнічні виміри” досліджуються істори-
чні передумови стихійного та організованого державою (добровільного 
або вимушеного) переселенського руху в 1920-1930-х роках на території 
південних округ, визначаються етапи міграційних процесів, з’ясовуються 
мотиви і причини міграцій, їх етнічна спрямованість, розкриваються взає-
мозв’язки тогочасної міграційної і національної політики. 

Дисертант звертає увагу на теоретичний аспект проблеми і пропонує 
розглядати міграції до і після жовтневої революції 1917 р. як один процес, 
що продовжувався перманентно. Аналіз причин самовільної, стихійної 
міграції дозволяє зробити висновок про безперервність міграційних про-
цесів у регіоні та формування історичних передумов механічного руху 
населення у міжвоєнний та воєнний періоди (1914 – березень 1944 рр.), 
які автор поділяє на чотири етапи: 1) 1914-1919 рр.; 2) 1920-1927 рр.;  
3) 1928-1940 рр. та 4) 1941 – березень 1944 рр. Такий поділ відповідає 
тогочасним історичним реаліям, вказує на інерційний характер попере-
дніх процесів, що потребувало значного часу для зміни владою форм і 
методів управління міграцією, логічно поділяє історію ХХ століття на 
періоди війн і протистоянь та післявоєнного мирного розвитку. 

У ході дослідження були встановлені структурні складові учасни-
ків стихійного переселенського руху та масштабних державних кампа-
ній переміщення різних етнічних груп: організоване землеробське пере-
селення українських, російських селян на Південь з правобережних гу-
берній України, в тому числі масове переселення євреїв на Херсонщину, 
еміграція й рееміграція колишніх іноземних колоністів та їх переселення 
у Поволжя і на Далекий Схід, виселення під час проведення колективіза-
ції, депортація на Південь зі східних республік СРСР “розкуркулених” 
селян та ін. У 20-х роках міграційна політика радянської влади, на відмі-
ну від самодержавної політики Російської імперії та послідуючого часу, 
не ставила перед собою за мету русифікацію окраїн. 
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На стихійному масовому переселенському русі міжвоєнного періоду 
на Півдні позначилися голод 1921-1922 рр., 1932-1933 рр. та постійна 
його загроза в зв’язку з неврожаями, колективізація, екстремальні методи 
господарювання, репресії, неодноразове адміністративно-територіальне 
реформування та непослідовна політика радянської влади. Втілення в 
життя сталінської ідеї “великого переселення” відстрочили воєнні події та 
потреби значної кількості робочих рук у повоєнне десятиріччя. 

Міграційні процеси періоду окупації (червень 1941 – березень 1944 рр.) 
стали логічним продовженням злочинних дій проти населення краю фа-
шистського тоталітарного режиму. Вони завдали нищівного удару по 
демосистемі регіону. 

На формування структури населення впливають й етнічні процеси, 
які досліджуються в останніх пунктах розділів дисертації. Автор підкрес-
лює, що у міжвоєнний період, вирішуючи складні державотворчі завдан-
ня, влада знайшла не тільки ефективний спосіб радянізації, налагодження 
міжнаціональних відносин місцевого населення і переселенців, але й ство-
рила виключно сприятливі умови для національно-культурного розвитку 
українців та національних меншин і загальмувала їх асиміляцію. Відмова 
від політики національно-культурного будівництва у 30-х роках надійно 
закріплювала за російською мовою на Півдні України статус міської роз-
мовної мови, у сільській місцевості вона поступалася лише українській. 
Це означало продовження попередньої самодержавної національної полі-
тики та поглиблення етномовних асиміляційних процесів. 

У третьому розділі “Механічний рух населення повоєнного часу 
та наступних десятиліть і взаємодія етнонаціональних процесів” з’я-
совуються взаємодія і наслідки природних і штучних міграцій, соціаль-
ний і етнічний склад мігрантів, специфіка розселення й адаптації в суспі-
льстві та демографічних змін, що відбувалися під час дозаселення краю  
протягом 1944-1991 рр. Осмислюються чинники етнонаціонального роз-
витку, специфіка впровадження двох великих мовних груп, україномов-
ної та російськомовної, їх зв’язок з етнічним складом населення та роль і 
значення держави щодо прискорення формування інтернаціонального 
регіону й нівелювання національних ознак більшості етносів. 

Аналізуючи надзвичайно активний механічний рух населення, автор 
звертає увагу на деяку анормальність цього процесу, не завжди пов’язану 
з причинами об’єктивного характеру. Катастрофічні демографічні втрати 
населення регіону в міжвоєнний період радянського владарювання та 
воєнне лихоліття автоматично визначили його статус як трудонедостат-
нього. Плановість командної економіки дозволяла маніпулювати та пере-
розподіляти матеріальні і людські ресурси з республіки в республіку, з 
регіону в регіон, з галузі в галузь. Такий підхід з часом призвів до того, 
що кількість етнічних груп у південних областях, та й у цілому в Україні, 
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зросла протягом 40-80-х років вдвічі. Отже, поняття “дозаселення” не 
вичерпало себе у попередній період історичного розвитку краю, а супро-
воджувало рух населення на Півдні і в післявоєнний період. Воно якнай-
краще відображає сутність міграційних процесів зазначеного часу.  

Передумовою інтенсивного дозаселення регіону у повоєнні роки 
стало припинення воєнних дій на території краю у березні 1944 р. Зага-
лом міграційний рух населення у післявоєнний період автор поділяє на 
три етапи: перший – квітень 1944 – 1953 рр.; другий – 1954-1964 рр.; тре-
тій – 1965-1991 рр. Вирішальну роль в його розвитку відіграли державні 
механізми регулювання міграційних процесів, спричинені не тільки соці-
ально-економічними, але й ідеологічними та політичними чинниками. 

Протягом зазначених років поповнення населення Миколаївської і 
Херсонської областей здійснювалося кількома міграційними хвилями. В їх 
складі були жителі, які поверталися додому зі звільнених територій та 
евакуації; колишні польські громадяни – спецпоселенці зі східних респуб-
лік СРСР та східних областей і країв РРФСР; евакуйовані (фактично депо-
ртовані) українці з території Західної України, що відійшла до Польщі 
(1944-1946 рр.); репатріанти із числа цивільних осіб і військовополонених, 
які добровільно поверталися на Батьківщину із таборів Німеччини, та гро-
мадяни, які перебували на правах “переміщених осіб” у зоні союзницьких 
англо-американських військ; репатріанти й реемігранти (етнічні росіяни та 
українці), які поверталися з Франції, Болгарії і Румунії; українські рееміг-
ранти з Аргентини й інших країн; демобілізовані з лав Червоної Армії і 
колишні засуджені; планові “добровільно”-примусово переселені жителі 
західних областей України (1947-1951 рр.), у тому числі бойки, русини, 
лемки з ділянки державної території Дрогобицької області, що відійшла до 
Польщі; добровільні переселенці переважно західних, а також північних 
областей України (1952-1959 та наступних років); спеціалісти і робітники 
з РРФСР, що прибули за направленнями на підприємства і в установи; 
самовільні мігранти з УРСР та інших республік СРСР. 

Однією з найважливіших ознак міграційних процесів післявоєнно-
го періоду є те, що основним джерелом поповнення чисельності україн-
ського етносу на Півдні став Західний регіон України. У структурному 
вимірі організовані державою переселення українців мали сільськогос-
подарський (сільський) характер і були пов’язані з доприселенням їх у 
колгоспи і радгоспи південних областей. У міські поселення переселен-
ців-українців не направляли. Населення містечок збільшувалося в основ-
ному за рахунок внутрішньої і зовнішньої стихійної міграції, демобілізо-
ваних і організованих направлень спеціалістів на підприємства з проми-
слових центрів Росії та інших республік СРСР.  

З середини 50-х років свобода вибору пересування стала визначаль-
ною мотивацією у русі населення. Проте у південних областях було за-
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боронено поселятися татарам, німцям, грекам, вірменам, болгарам, цига-
нам та деяким іншим національностям, які були депортовані з Криму в 
1941-1944 рр. та намагалися повернутися на Південь у 1956-1957 рр. 
після звільнення від примусового перебування на спецпоселеннях. На 
активності механічного руху населення обох областей зазначеного пері-
оду позначалася підвищена увага з боку держави до розвитку причорно-
морських областей. Однак громіздке планування і гігантоманія розпоро-
шували внутрішні трудові ресурси.  

Приплив росіян був пов’язаний в першу чергу з промисловим виро-
бництвом (суднобудування, машинобудування, металургія, електроенер-
гетика). Серед тих, хто приїжджав, значний відсоток становили пенсіоне-
ри всесоюзних відомств та військові пенсіонери. Приплив російських 
селян у сільську місцевість був стабільним, але значно меншим.  

Співвідношення українців і росіян перекривалося головним чином 
за рахунок організованих масових переселень українців у сільську міс-
цевість, стихійної міграції почасти обертового характеру та природного 
приросту. 

Центральна (географічно) позиція Миколаївської області на Півдні 
України визначила їй роль регіонального посередника в обміні населен-
ня. Близькість Миколаївської області до Одеської, а Херсонської до 
Криму і Запорізької області призвела до того, що в обох областях сфор-
мувалося різне співвідношення етнічних груп. Миколаївщина інтегрува-
ла склад населення Херсонської та Одеської областей. Сім найчисельні-
ших етносів області у 1989 р. були представлені у наступній послідовно-
сті: українці, росіяни, молдавани, білоруси, євреї, болгари, поляки. На 
Херсонщині їх чисельне й етнічне співвідношення було іншим: українці, 
росіяни, білоруси, євреї, молдавани, поляки, татари. 

Автор дійшла висновку, що міграційні процеси за доби радянської дер-
жавності стали визначальним чинником трансформації поліетнічного складу 
населення краю. В них проявилися майже всі види міграції. Вони позначи-
лися на демографічному та етнічному розвитку Південного регіону, кількіс-
ному і якісному відтворенні робочої сили, урбанізаційних та етнічних проце-
сах. Стимульовані радянською владою анормальні міграційні процеси  
сприяли розвитку асиміляційних та етнороз’єднавчих процесів. Регулюючи 
міграційні потоки і формуючи таким чином склад населення регіону, держа-
ва коригувала розвиток етнічних процесів. У масовій свідомості людей мі-
фологізувалися етнонаціональні цінності не етнічної, а соціалістичної нації, 
формувалося стійке сприйняття російської мови як важливого засобу міжна-
ціонального спілкування. Українська мова як мова навчання і спілкування з 
кінця 60-х років стала прерогативою виключно сільських мешканців. 

Звуження культурних функцій української мови, створення штуч-
них перешкод для її державного функціонування, використання в сур-
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жикових формах, обмеження сфер вживання її на етнічній території або 
ж повне виключення з процесу спілкування і культурно-історичного 
розвитку завдало великої шкоди внутрішньоетнічній консолідації укра-
їнців на Півдні та державному рухові в майбутньому.  

У висновках узагальнено результати дослідження, основні поло-
ження яких здобувач виносить на захист: 

• протягом усієї доби радянської державності України у Південно-
му регіоні перманентно відбувався процес дозаселення та формування 
постійного поліетнічного складу населення, що набув сучасних форм у 
60-80-х роках ХХ століття; 

• міграційні процеси міжвоєнного періоду суттєво відрізнялися від 
повоєнного часу і наступних десятиліть. В їх розвитку простежується 
сім етапів. Кожний з них набуває завершення зі зміною політичного  
курсу держави, має свої особливості не лише міграційних, але й пов’яза-
них з ними демографічних і етнічних процесів;  

• вирішальна роль у наявності великої кількості етнічних груп не-
українського населення на Півдні належить державному перерозподілу 
населення в межах СРСР. Свідомо регулюючи міграційний рух, впрова-
джуючи “прокрустову національну політику” щодо певних національно-
стей, поступово зменшуючи чисельне співвідношення автохтонного 
етносу, ведучи потужну ідеологічну обробку населення шляхом маніпу-
лювання історичними фактами, уніфікуючи життя по всій країні, актив-
но впроваджуючи російську мову в містах, держава прискорювала тем-
пи штучного створення інтернаціонального регіону; 

• постійне переміщення населення інверсійно (маятниково) розгой-
дувало сталість української етнонації, перешкоджало процесу консолі-
дації громадськості Півдня, а за умов відсутності можливості задоволен-
ня культурно-національних потреб закладало серйозні психологічні ком-
плекси національної неповноцінності в українців та національних мен-
шин краю, прискорювало мовну й етнічну асиміляцію; 

• подальший розвиток етнонаціональних відносин у Південному регі-
оні залежатиме від врахування державою інтернаціональних особливостей 
історичного минулого, впровадження зваженої політики підтримки націо-
нальної самосвідомості, перш за все чисельно переважаючого українського 
етносу, та сприяння збереженню етнічної ідентичності всіх національних 
меншин, формування у них почуття причетності до української політичної 
нації та держави України. Безперечно залишається актуальним накопичен-
ня краєзнавчих знань, що потребують видання та широкого залучення до 
досліджень утаємничених раніше документів, переосмислення доробку 
радянських науковців, поряд з необхідністю створення об’єднаними зусил-
лями істориків, етнологів, демографів, мовознавців, економістів, географів, 
культурологів та політологів всебічних аналітичних досліджень з історії 
формування поліетнічного складу населення, інтернаціоналізації суспіль-
них відносин, висвітлення як незаперечних досягнень, так і упущень, по-
милок та перекручень за весь період радянської доби державності України, 
засвоєння не завжди приємних, але реалістичних уроків на майбутнє.  


