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4.2. Діяльність міжнародної комісії 
з розслідування голодомору 
1932-1933 рр. в Україні  

 
Малодослідженим залишається в наш час національно-етнічний 

аспект трагедії, повної з голодомором 1932-1933 рр. в Україні. На 
Заході ж вказана проблема вивчається тривалий час. Зокрема, можна 
згадати про діяльність Міжнародної комісії з розслідування голоду 
1932-1933 рр. в Україні. Підсумковий звіт цієї організації вийшов 
друком у Канаді в 1990 р. й у Києві – в 1992 р. Експертами комісії 
були відомі на Заході дослідники української трагедії, зокрема Д. Мейс 
(США), М. Царинник (Канада), Р. Конквест (Великобританія).  

Почнемо з аналізу матеріалів міжнародної комісії. Своїм 
існуванням вона зобов’язана Світовому конгресові вільних українців 
(СКВУ), який ще в 1984 р. закликав юристів усього світу створити 
комісію для вивчення причин і наслідків голоду в Україні. Працювати 
у ній погодилися провідні спеціалісти з багатьох країн – полковник 
І. Джеральд, Д. Дрейпер, професор права Сассекського університету 
(Великобританія), колишній прокурор на Нюрнберзькому процесі; 
професор Манільського університету (Канада) Джон П. Хамфрі, 
колишній директор відділу прав людини секретаріату ООН у 1946-
1966 рр.; професор Паризького університету Джордж Левассер, 
колишній член комісії по перегляду французького кримінального 
кодексу (1981-1986 рр.); професор Буенос-Айреського університету 
Рікардо Левєне (Аргентина), колишній голова апеляційного суду, 
президент верховного суду Аргентини; професор Пенсільванського 
університету (США) Ковей Т. Олівер, колишній посол у Колумбії; 
професор Стокгольмського університету Джейкоб В.Ф. Сандберг 
(Швеція); професор Католицького університету Лувена (Бельгія) Джо 
Верховеп. Організаційна нарада відбулася 12 лютого 1988 р. у 
Торонто, а 14 лютого комісія розпочала свою діяльність. Вона 
оголосила себе незалежною від будь-яких організацій, обрала свого 
генерального адвоката. Головним обвинувачем виступив Всесвітній 
конгрес вільних українців. Адвокатами були Іван Сопинка та Василь 
Лібер. Відповідальність за підготовку доказів з боку СКВУ взяв на 
себе Юрій Данилів – президент палати українських адвокатів Канади. 
Комісія провела два слухання: 23-27 травня 1988 р. у Брюсселі й             
31 жовтня-4 листопада того ж року в Нью-Йорку. Заключне засідання 
її відбулося 15-18 листопада 1989 р. у Лондоні. 
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Члени Міжнародної комісії прагнули з’ясувати істину, а не 
виголосити судовий вирок сталінському режимові. Вони 
проаналізували документи, свідчення очевидців голоду, пояснення 
експертів. Комісія ставила за мету встановити причини і наслідки 
голодомору, визначити його основних винуватців, мотиви 
замовчування цієї трагедії урядом СРСР. 

Після тривалої дискусії члени комісії дійшли до висновку, що в 
1932-1933 рр. проти українського народу було вчинено акт геноциду. 
При цьому вони спиралися на Конвенцію про геноцид, ухвалену 
Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 р., а також цілий ряд 
міжнародних угод щодо прав людини. Об’єктивний аналіз постанов 
ВКП(б) та КП(б)У, директив і наказів державних органів, а також 
архівних документів свідчить про антинародну політику тодішнього 
керівництва. Власне, протягом 1928-1933 рр. був сформований 
репресивний механізм фізичного винищення й духовного 
покріпачення великих груп населення в Україні. Жертвами 
тоталітарного режиму стали мільйони людей, які репрезентували 
різні національні, етнічні та релігійні групи. 

Однак комісія, яка цілком покладалася на свідчення експертів і 
наявні документи, допустила ряд прикрих помилок. Причина цього 
полягала в тому, що до цієї справи не були залучені дані з архівів 
СРСР, а також радянські експерти. Хибним, на нашу думку, є 
визначення тривалості голоду в Україні. Зокрема, члени комісії 
вважають, що він розпочався влітку 1932 р., досяг свого апогею 
весною й завершився влітку 1933 р. Така оцінка не зовсім відповідає 
дійсності. Фактично голод настав уже в грудні 1931 р., а масова 
смертність почалася ще зимою 1932 р. Мізерний розподіл зерна на 
трудодні, а згодом його масове вилучення хлібозаготівельними 
загонами посилили голодомор. Нова хвиля масової смертності від 
голоду розпочалася з осені 1932 р., а взимку та навесні 1933 р. він 
охопив усю Україну. Влітку, особливо в червні 1933 р., голодомор 
досяг апогею. Від нього помирали протягом літа, а від тифу і 
кишково-шлункових отруєнь – навіть на початку 1934 р. 

Слушною та науково обґрунтованою є оцінка комісією основних 
причин голоду: здійснення суцільної колективізації, проведення 
горезвісних хлібозаготівель, масове розкуркулення. Експерти дійшли 
до висновку, що голод був спричинений і боротьбою уряду проти 
“традиційного” українського націоналізму. Таке тлумачення досить 
поширене в зарубіжній історіографії, а тому не випадково його 
поділяли також члени комісії [1]. 
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Голод збігся із знищенням української інтелігенції. Її 
звинувачували в поширенні націоналізму й шовінізму. Ідеологів 
тоталітарної системи непокоїла і господарська самобутність 
українських селян, їх одвічна прив’язаність до власної землі, 
негативне ставлення до комуністичних “дослідів”. Національне та 
соціальне питання в Україні були тісно взаємозв’язані, оскільки 
селяни становили основу нації. Волелюбні українські землероби 
заважали здійсненню сталінських соціально-економічних 
експериментів у сільському господарстві. 

Встановлення державної власності на засоби виробництва й 
монопольного права на розподіл виробленого суспільного продукту, 
формування позаекономічного механізму примусу сприяли 
утвердженню тоталітарної системи. Для досягнення цієї мети 
проводилася і суцільна колективізація селянських господарств. 
Навмисне загострення так званої “класової боротьби” призвело до 
соціального протистояння в українському селі, а поділ селян, 
здебільшого штучний, на бідняків, середняків та куркулів 
унеможливив єдиний загальнонаціональний опір наступу 
тоталітарного режиму. До речі, селянський опір належним чином ще 
недосліджений. Селяни, як свідчать масові джерела, захищали власне 
життя, господарство, майно, землю, батьківщину, а не абстрактні 
націоналістичні почуття. Не можна ототожнювати соціально-
економічні й духовні підвалини національної самобутності 
українських селян з якимось одвічним націоналізмом. Віками вони 
жили мирно з іншими народами в Україні, а іноземним поневолювачам 
давали рішучу відсіч. Масовими репресіями і штучним голодом, 
духовною руїною тоталітарний комуністичний режим викоренив 
економічні та соціальні підвалини саме національної самобутності 
українського селянського господарства, а не почуття войовничого 
націоналізму. Селяни України стали колгоспниками, а їхні 
господарства були колективізовані. Відбувся великий соціально-
психологічний злам в історії українського народу. Рух селян в Україні 
проти сталінського режиму мав більше соціальне, ніж національне 
забарвлення. Стихійний опір їх суцільній колективізації й репресіям 
був спорадичним, у них не було ні єдності, ні національних ватажків. 
Обіцяне більшовиками комуністичне царство для бідних і 
пригноблених обернулося для українського народу страшним лихом. 
Причини його слід шукати серед основних догматів комунізму. 

Голодомор 1932-1933 рр. був величезною трагедією українського 
народу, селян зокрема. Проте, він був такою ж трагедією для 
представників інших етносів, які проживали на території України. 
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Злочинність політики тодішнього уряду легко довести, якщо 
уважно й об’єктивно вивчити партійні документи. Чого, скажімо, 
була варта лише постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1932 р. 
“Про заходи до посилення хлібозаготівель”, яка націлювала на 
вилучення зерна з колгоспів та одноосібних господарств без будь-
яких обмежень. А подібних постанов було багато [2]. 

Зарубіжні дослідники не завжди підтверджують свої висновки 
відповідними джерелами. Наприклад, члени Міжнародної комісії з 
розслідуваня голоду в Україні погодилися з твердженнями своїх 
наукових експертів про те, що голод був на території з неросійським 
населенням. А дослідник з Канади Є. Слонівський переконаний, ще 
голод в Україні був здійснений для “добробутного існування 
російської нації”. Його колега з тієї ж країни історик В. Мороз взагалі 
вважає, що голод в Україні був спричинений “боротьбою нації проти нації”. 

Насправді Україна була й залишається республікою 
багатонаціональною. За переписом населення 1926 р., етнічні 
меншини становили тут 12,3 % всього сільського населення, а 
росіяни, які мешкали на селі, – 5,5 % від їх загальної кількості в 
Україні. Всього, враховуючи і мешканців міст, етнічні меншини 
становили майже п’яту частину населення України – 6 млн чол. З них 
росіян було 2,6 млн, євреїв – 1,5, поляків – 0,4, німців – 0,3, греків – 
0,1 млн чол., а болгар, молдаван, білорусів – менше 100 тис. Росіяни 
осіли переважно на Лівобережній Україні, євреї – здебільшого у 
великих та дрібних містах, а німці, болгари, поляки й греки – в 
основному на селі. У 1930 р. у дев’яти російських національних 
районах налічувалося понад 86 тис. селянських господарств з 
населенням 474 тис. чол. Більшість сільського російського населення 
була розпорошена по всій Україні. Серед росіян, які мешкали в 
сільських районах України, землеробством займалися 83,4 %, серед 
поляків – 91,7 %, серед німців – 93,7 %, серед євреїв – 29 %. Серед 
сільського українського населення хлібороби становили 95,4 % [3]. 
Між представниками різних національностей не було ніякої 
боротьби, оскільки всі вони були однаково покріпачені сталінською 
колгоспною системою. Майже всі селянські господарства етнічних 
меншин в Україні були насильно об’єднані в колгоспи. Темпи ж їх 
суцільної колективізації перевищували навіть загальноукраїнські 
показники. 

Етнічні меншини мали свої сільські ради, які були під контролем в 
уповноважених по хлібозаготівлях. На січень 1932 р. в Україні діяли: 
російських рад – 381 сільська і 9 селищних, німецьких – 258, 
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польських – 170, єврейських – 113 сільських та 55 селищних, 
болгарських – 47, грецьких – 31, чеських – 12, білоруських – 2, 
албанських – 3 й одна сільська рада шведська. З 25 районів 
компактного проживання національних меншин в Україні було                 
8 російських, 7 німецьких, три болгарських, три грецьких, три 
єврейських райони та один польський (Мархлевський на 
Житомирщині) [4]. У республіці існували також змішані за 
національним складом села й райони. Жодного з них не обійшли 
хлібозаготівельні загони, а відтак і голод. Отже, не можна однозначно 
стверджувати, не вивчивши цілого комплексу архівних джерел, про 
“боротьбу нації проти нації”, що призвела до голоду. Проблема 
русифікації має досить опосередкований зв’язок з голодом. Не слід 
також ототожнювати партійно-державну номенклатуру тоталітарної 
системи, до того ж багатонаціональну за своїм складом, з російським 
народом. Він також відчував на собі тягар сталінського режиму. 

Історики ще не готові назвати точної кількості жертв голодомору 
серед етнічних меншин в Україні, але факт їх масової смертності 
очевидний. Від голоду, як свідчать архівні джерела, масово гинули й 
російські селяни, зокрема, Великописарівського, Олексіївського, 
Чугуївського районів Харківської області. Аналогічна картина 
спостерігалася і по всій Україні. 

Жертвами голоду були і селяни-євреї. У 1930 р. вони становили 
8,7 % єврейського населення України – 145 тис. чол. Решта євреїв 
були зайняті дрібним ремеслом, а також працювали в державних 
органах та торгівлі. Вони мешкали переважно в містах, а дрібні 
ремісники – у містечках, яких теж не обминув голод. В Україні було 
три райони компактного прожинання євреїв-селян: Калініндорфський 
Одеської, Ново-Златопільський і Сталіндорфський Дніпропетровської 
областей. У них налічувалося близько 9 тис. господарств, 44 сільські 
ради з населенням 54 тис. чол. Переважна ж більшість селян-євреїв 
селилася по всій Україні. Факти голоду, як свідчать архівні джерела, 
зафіксовані були не лише в трьох єврейських районах, а також й у 
інших місцях їх щільного проживання [5]. 

Внаслідок суцільної колективізації та політики розкуркулення, 
голоду й масової депортації зникли з України і німецькі колоністи. 
Вони вели досить замкнений спосіб життя, а їхні господарства до 
колективізації були зразковими. Німці жили переважно на Півдні 
України – у сільських районах Дніпропетровської та Одеської 
областей. Зокрема, в 7 національних районах їх щільного проживання 
мешкали понад 154 тис. чол., тобто майже половина всіх німців в 
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Україні. У Люксембурзькому районі Дніпропетровської області, 
наприклад, працювали 10 сільських рад, з них 9 – німецьких і одна – 
греко-татарська. Німці становили 81,3 % населення цього району, а 
українці – 5 %” [6]. 

Господарства німецьких селян-колоністів були колективізовані, а 
найбільш заможні хазяї – розкуркулені та виселені. Населення 
німецьких національних районів теж голодувало. Зокрема, навесні 
1933 р. керівництво Дніпропетровського облвиконкому повідомляло 
уряд про тяжке становище в селах Високопільського, Молочанського, 
Люксембурзького районів. Отже, голод в Україні був також трагедією 
національних меншин, які мешкали тоді у республіці. Це 
беззаперечний історичний факт. 

Тоталітарна система не прагнула створити умов для всебічного 
розвитку однієї нації. Вона була насамперед інституцією соціально-
політичного змісту, а не мононаціональною. Ідеологи комунізму 
прагнули звести соціально-національне розмаїття народів СРСР до 
єдиної соціально-інтернаціональної спільності – радянського народу. 
І вони своєї мети досягли: ліквідували приватну власність, 
багатоукладність як економічну основу соціального розмаїття, а 
відтак унеможливили відродження багатопартійності. Непокірних 
фізично знищили, а решту – закріпачили. Тоталітарний режим 
монополізував усі сторони суспільного життя, духовно обікрав цілі 
народи. Й. Сталін та його радники дбали лише про зміцнення своєї 
необмеженої влади, а не про розбудовану мононаціональну державу. 
Колишній СРСР був за змістом “соціалістичний”, а за формою – 
абсолютистською комуністичною тиранією. 

Етнічний аспект будь-якого соціального чи політичного явища 
суспільного розвитку – справа складна, особливо за трагічного збігу 
обставин. Дослідник має бути максимально об’єктивним, виважено 
обґрунтовувати свої висновки, спираючись на архівні джерела. 
Здебільшого наші зарубіжні колеги нехтують архівними матеріалами, 
а можливо, вони їх просто не мають. А це призводить до прикрих 
помилок, а подекуди до умоглядних висновків і спотворених оцінок 
історичних подій. На жаль, певних неточностей припустилися, 
особливо у назвах прізвищ, датах, статистичних підрахунках, 
упорядники підсумкового звіту Міжнародної комісії з розслідування 
голоду в Україні.  

Діяльність міжнародної комісії знайшла своє логічне продовження 
на початку ХХІ ст. 7 листопада 2003 року двадцять п’ять держав-
членів ООН видали Заяву до 58-ої Сесії Генеральної Асамблеї 
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Організації Об’єднаних Націй (пізніше ще чотирнадцять країн-членів 
підписали заяву або прислали листи підтримки), яка була передана 
Генеральному Секретарю Організації Об’єднаних Націй Постійним 
Представництвом України до ООН, в якій було вказано: “У 
колишньому Радянському Союзі мільйони чоловіків, жінок і дітей 
стали жертвами жорстоких дій і політики тоталітарного режиму. 
Голодомор – Великий голод 1932-1933 років в Україні – забрав життя 
від 7 до 10 млн ні в чому не винних людей та став національною 
трагедією для українського народу. У цьому зв’язку ми беремо до 
уваги заходи з нагоди сімдесятої річниці голоду, зокрема заходи, 
організовані Урядом України”.  

Росія, хоч і приєдналася до Спільної заяви, чинила значний опір 
продовженню Україною роботи щодо міжнародного визнання 
голодоморів. Зокрема, Міністерство закордонних справ Російської 
Федерації у письмовій формі виклало свою позицію щодо 
відповідного положення виступу Міністра закордонних справ на 59-й 
сесії Генеральної асамблеї, де російська сторона наголосила, що 
вважає питання закритим після схвалення Спільної заяви на 58-й сесії 
Генасамблеї і “подальше обговорення цієї теми в ООН є 
контрпродуктивним”. У МЗС РФ однозначно негативно сприйняли 
ідею щодо приділення уваги проблемі голодоморів з боку 
спеціального радника Генсекретаря з питань геноциду. 

10 листопада 2003 року Світовий Конґрес Українців (далі СКУ) 
видав Заяву на підтримку та в пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні. У Заяві, яка була розповсюджена в ООН, було сказано: “У 
цьому році відзначаємо 70-ліття насильного голоду 1932-1933 рр, 
спричиненого радянським режимом, під час якого загинуло від 7 до 
10 млн українців”. 

29 січня 2008 року Комітет Організації Об’єднаних Націй по 
неурядових організаціях під час своєї чергової сесії 21-30 січня 2008 
року розглянув чотирирічний звіт СКУ за 2003-2006 рр. Зокрема, в 
ньому говорилося: “Кількість – від семи до десяти мільйонів – 
наведена у нашій Заяві 10 листопада 2003 року, було взято з різних 
джерел, таких як: книга Роберта Конквеста “Жнива скорботи“, 
остаточний звіт Комісії Конґресу США по Голоду в Україні та з 
даних, одержаних Міжнародною Комісією визначних міжнародних 
юристів, скликаних Світовим Конґресом Українців, які представили 
свій остаточний звіт у 1990 році. Кількість 7-10 млн включає сім 
мільйонів з території колишньої Української РСР та три мільйони з 
інших територій СРСР – з Кубані, Північного Кавказу в Росії та 



 
Ю.В. Котляр, І.С. Міронова 

 

124 

Казахстану. Регіони за межами Української РСР, де найсильніше 
лютував Голод, у переважній більшості були густо заселені 
українцями. Звіт Міжнародної Комісії включає статистичні дані, взяті 
з двох переписів населення СРСР про етнічне населення до і після 
голоду 1932-1933 рр., які підтверджують вищеназвану кількість”. 

Кількість жертв Великого Голоду 1932-1933 рр. є предметом 
багатьох дискусій та різних оцінок. Знаємо щонайменше дві 
декларації проти власного інтересу, які цікавлять нас. У. Черчилль у 
своїх мемуарах, опублікованих у 1959 році, посилається на розмову з 
Й. Сталіним у серпні 1942 року про жахи війни у порівнянні з 
політикою введення колективних господарств. У ході розмови, як 
стверджує Черчилль, Сталін, говорячи про проведення колективізації, 
підняв дві руки зі словами: “Десять мільйонів – це було жахливо” [7]. 

У своєму звіті до Конґресу США, прийнятому і поданому в 1988 
році, Комісія Конґресу по Голодомору в Україні подала кількість 
жертв українців у широкому діапазоні з кінцевою цифрою, що 
перевищує 8 млн [8]. Джеймс Мейс, виконавчий директор Комісії 
Конґресу, раніше писав про кількість у 7,5 млн: “Насправді ця цифра 
може бути вищою. Загальна кількість жертв голодомору в десять млн, 
здається, була поширена серед радянської еліти”... [9]. 

“Надзвичайно поширена цифра кількості жертв у десять млн 
змушує нас серйозно сприйняти вірогідність того, що вона насправді 
вийшла з радянських офіційних кіл, навіть якщо ми не можемо 
претендувати на її точність” [10].  

У звіті Міжнародної Комісії Розслідування Голодомору в Україні 
1932-1933 років за 1990 рік зроблено висновок, що остаточна 
кількість жертв Голодомору в Україні була не меншою ніж 4,5 млн та 
приблизно 3 млн за межами України, отже, усього не менше як              
7,5 млн. У своєму висновку Міжнародна Комісія Розслідування 
Голодомору 1932-1933 років в Україні посилається на два переписи 
населення у СРСР, один у 1926 році, другий у 1939. Важливо додати, 
що в 1937 році був детальний та повний перепис населення, який 
засвідчив величезну втрату людей, якою супроводжувався 
Голодомор, а також зазначити те, що Сталін приховав результати, а 
відповідальних за це офіційних осіб було негайно заарештовано та 
страчено [11]. У будь-якому випадку, перепис населення 1926 року, 
який не заперечується, говорить про те, що в 1926 році було 147 млн 
жителів, серед них 31 млн українців і 116 млн неукраїнців. У переписі 
населення 1939 року, який був офіційно санкціонований, загальна 
кількість населення становила 170,5 млн, з них 28 млн українців, а 
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142,5 млн неукраїнців. Це означає, що фактично населення України за 
той час зменшилося приблизно на три мільйони, у той час як 
неукраїнське населення виросло на 26,5 млн, або на 23 %. Якщо цей 
відсоток росту застосувати до українців, то в 1939 році українців 
мало бути 38 млн. Таким чином, бачимо, що у порівнянні населення 
України зменшилося на 10 млн. 

Деякі науковці твердять, що в результаті сталінських чисток у 
кінці 1937 року і в 1938 році загинула непропорційно велика кількість 
українців, особливо у виправно-трудових таборах. Отже, статистика 
перепису населення 1937 року є дуже важливою для встановлення 
жертв самого Голодомору. Розпад СРСР та відкриття архівів 
висвітлили приховані результати перепису населення 1937 року. 
Згідно з цим переписом кількість українців у СРСР у 1937 році 
становила 26,4 млн, що майже на 5 млн менше, ніж у 1926 р. [12]. Це 
вже саме по собі є приголомшуючим. Якщо ще взяти до уваги, що 
природний приріст неукраїнців у СРСР з 1926 до 1937 років був 17 %, 
кількість українців у 1937 році повинна б становити 36,5 млн. З цього 
можна зробити висновок, що за період з 1926 до 1937 рр. кількість 
усіх українців у СРСР порівняльно зменшилася на 10,1 млн. 
Зрозуміло, оцінюючи кількість самих жертв, від такого обчислення 
треба мінусувати ненароджених дітей тих жертв. 

Таким чином, незважаючи на упущення та помилки в діяльності 
комісії, її висновки мають неабияке науково-практичне значення для 
з’ясування причин і наслідків голоду. Комісія вперше дала правове 
тлумачення голоду як акту геноциду в Україні, а це важливий крок до 
міжнародного визнання трагедії. Діяльність щодо визнання 
міжнародною спільнотою голодомору 1932-1933 рр. геноцидом 
триває і зараз. 

Встановити точну кількість жертв будь-якого злочину проти 
людства чи геноциду неможливо головним чином тому, що 
злочинець намагається щось приховати та через різні переміщення 
населення і т.п. Це відноситься до колишнього СРСР, де чистки 
документів та людей, які мали доступ до них, були нормою. По 
сімдесяти п’яти роках ці намагання є ще більш проблематичними. 
Незважаючи на це, оцінка жертв у сім – десять млн представляє 
відносно докладну картину кількості жертв, які втратила Україна від 
голодомору 1932-1933 років. З них не менше 10 % були представники 
різних етносів. 


