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Регулювання економічних процесів є однією із форм участі держави в 

господарському житті суспільства, а її активне втручання у ці процеси 

посилюється у часи нестабільності. На період 1920–1930-х рр. в історії 

України припало формування державної моделі радянської влади, здійснення 

соціально-економічних, політичних та культурних експериментів. Тому 

дослідження цього періоду вітчизняної історії вважаємо важливим для 

оцінки складності й суперечливості сучасного соціально-економічного та 

політичного становища України.  

Перша половина 1930-х рр. об’єктивно стала важливим періодом 

вітчизняної історії, який змінив, без перебільшення, усі сторони життя 

суспільства і держави. Інтерес до цього періоду новітньої історії України з 

боку наукового співтовариства визначається усією внутрішньою логікою 

розвитку історичної науки, яка прагне вирішити низку фундаментальних 

проблем генезису і функціонування радянської соціально-економічної 

системи. Разом з тим, будучи перехідним, період «соціалістичного наступу» 

непросто піддається теоретичному вивченню і, з усього видно, не може бути 

зведеним до якогось одного розуміння.  

Важливий аспект актуальності теми полягає в необхідності вивчення 

становища суспільства, що перебувало в умовах тривалої і важкої кризи, 

однією зі сторін якої стала криза постачання населення в період 

соціалістичної модернізації. Необхідним є у цьому аспекті вивчення досвіду 

становлення та функціонування системи «Торгзін» в УСРР першої половини 



1930-х рр., що  дасть можливість простежити характер взаємодії радянської 

влади з суспільством, з’ясувати специфіку функціонування командно-

адміністративної системи, яка намагалася демонструвати доступність цін і 

якість товарів на внутрішньому споживчому ринку. У тогочасних умовах 

сама радянська держава виступила комерсантом. Саме через діяльність 

магазинів системи «Торгзін» держава показала себе самим великим 

спекулянтом в умовах нею ж створеного продовольчого дефіциту та 

голодомору. Така державна комерційна діяльність стала важливим джерелом 

наповнення бюджету. Історія створення та діяльності торгзінівської системи 

в УСРР першої половини 1930-х рр. – це переважно історія людських 

стратегій у боротьбі за виживання.  

Сучасний стан української економіки, занедбаність промислових 

об’єктів, нищення майна веде до практичної втрати створеного і збудованого 

попередніми поколіннями та потребує з’ясування ціни, яку заплатили 

мільйони людей за реалізацію радянської програми модернізації країни в 

період перших п’ятирічок. Актуальність теми дослідження зумовлена 

недостатнім рівнем висвітлення проблеми в українській історіографії.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

систематизований у дисертації матеріал, її основні положення та висновки 

можуть бути використані у подальших дослідженнях соціально-економічної 

історії України та історії повсякдення міжвоєнного періоду. Результати 

дослідження можуть мати прикладне значення і використовуватися при 

підготовці навчальних курсів з історії України, Росії, СРСР, історичного 

краєзнавства, джерелознавства, для укладення програм для закладів вищої та 

загальної середньої освіти.  

Проведений історіографічний аналіз проблеми діяльності системи 

«Торгзін» в УСРР першої половини 1930-х рр. дозволяє констатувати 

відсутність  праць істориків радянської доби. Наявні історичні праці 

зарубіжних та вітчизняних науковців лише частково висвітлюють окремі 

аспекти проблеми. 



Дисертаційна робота виконана із застосуванням широкої джерельної 

бази. Використані документи уможливили комплексне і цілісне вивчення 

діяльності «Торгзіну» в Україні. Більшість джерел, залучених до написання 

дисертаційної роботи, раніше не публікувалися і введені до наукового 

вжитку вперше. Їх інформаційні можливості, поєднання та взаємоперевірка 

дозволили створити відносно повну і всебічну картину завдань та діяльності 

торгівельної мережі «Торгзіну» в Україні першої половини 1930-х рр., що 

сприяло вирішення поставлених в дисертації завдань. Ступінь достовірності 

результатів проведеного дослідження визначається правильним вибором 

теоретичних підходів і методів історичного дослідження, які послідовно 

використовувалися у роботі.  

Застосування повноцінного методологічного інструментарію, 

критичний, об’єктивний аналіз та синтез різнопланових джерел посприяли 

відтворенню реальної картини діяльності системи «Торгзін» в Україні. 

Поєднанням усіх вищеозначених методів, принципів та підходів 

забезпечувалася науковість дослідження та достовірність його результатів. 

Використана методологічна основа дисертації, що ґрунтується на 

філософських гносеологічних підходах діалектики та історизму, створили 

умови для застосування низки загальнонаукових та спеціальних методів. 

Вони дали можливість для здійснення комплексного, об’єктивного та 

всебічного висвітлення обраної для дослідження історичної проблеми та 

цілісного аналізу діяльності торгзінівської системи в Україні.    

У ході дослідження встановлено, що валютно-фінансова криза в СРСР 

кінця 1920-х – початку 1930-х рр., спричинена як міжнародною ситуацією, 

так і внутрішніми соціально-економічними протиріччями, спонукала 

радянську владу шукати ефективних шляхів виходу. Замість пошуку 

альтернативи недолугій соціально-економічній політиці та приведення 

економічних важелів у відповідність із законами ринкової економіки, влада 

вдалася до війни з власним народом. «Ефективними» заходами стали 

колективізація, яка була покликана зламати опір селянства, голодомор, для 



знищення непокірних українців та створення «Торгзіну», як альтернативи 

голодній смерті, змушуючи людей віддати останнє. У такий спосіб усі 

цінності,  збережені населенням після більшовицьких революційних 

потрясінь, накопичені за непу, були вилучені державою. Пошук радянською 

владою можливостей отримання додаткових валютних надходжень для 

потреб індустріалізації породив систему «Торгзіну». Розпочавши свою 

діяльність на початку 1930-х рр. з невеликих магазинів з обслуговування 

іноземців, «Торгзін» був перетворений у систему викачування у населення 

золота, фамільних цінностей, антикваріату в обмін  на продукти харчування 

та товари першої необхідності. Розквіт торгівельної мережі «Торгзіну» та 

його прибутків припав на голодні 1932–1933 рр.  

Доведено, що джерела фінансування індустріалізації були 

різноманітними. Поряд з політикою розкуркулення та колективізацією 

селянських господарств, яка дозволила державі викачувати ресурси села для 

потреб міста та експорту, «Торгзін» відіграв свою ключову роль у валютному 

забезпечені держави. Він став феноменом економічно успішного, хоча і 

вкрай цинічного масштабного державного ринкового підприємництва в 

соціалістичній «неринковій» економіці. Саме в «Торгзіні» не було ні грама 

соціалізму. Політику його цін визначали виключно валютні інтереси 

держави. 

Ключовим чинником у розвитку системи «Торгзін» та її поширенні на 

територію України стало формування дієвої торгівельної мережі  та кадрове 

забезпечення. Створення системи «Торгзін» розпочалося у Москві з 

формування його правління, яке поширило свою діяльність і на радянські 

республіки, призначивши там своїх уповноважених з обмеженими 

функціями, підпорядкування яким республіканських контор було 

номінальним. Україна стала другою, після СРСР, радянською республікою, 

що мала добре розвинену торгзінівську мережу, пік результатів діяльності 

якої припав на голодні 1932–1933 рр. Організація діяльності Всеукраїнської 

контори «Торгзін» та її обласних осередків напряму залежали від позиції 



правління Всесоюзного об’єднання у Москві. Основним критерієм у 

формуванні кадрової політики системи стала партійна приналежність, за 

національним складом переважали євреї. Регулярні «чистки» апарату 

«Торгзіну» органами ОДПУ від «соціально-чужих» елементів» спричиняли 

кадровий голод, долати який керівництво намагалося системою 

стимулюючих заходів.  

Особливість організації та діяльності системи «Торгзін» спонукала до 

запровадження нею власних грошових знаків, здійснення виключної цінової 

політики та системи розрахунків. В усій системі заходів «Торгзіну» з 

мобілізації валютних цінностей політиці цін надавалося першочергового 

значення. Процес ціноутворення тут був далеким від досконалості, не мав 

гнучкості, був надзвичайно централізованим та уніфікованим. 

«Торгзін» був породженням індустріалізації, нещасть і бідування 

народу. За понад чотири роки своєї діяльності «Торгзін» скупив у населення 

золота на суму 127,3 млн крб., або 98,7 тон чистого золота, що склало біля 

40% промислового видобутку в СРСР за 1932 – 1935 рр. Приймали тут 

валюту, цінності, що збереглися ще з дореволюційних часів, царські золоті 

монети, столове срібло, платину, діаманти, антикваріат. Часто це були 

старовинні речі, високохудожні вироби, колекційні монети, шедеври 

мистецтва. Усе це приймалося на вагу, без врахування реальної вартості. У 

результаті «Торгзін» приймав деякі речі по вартості, що була занижена в 

десятки, а то і сотні разів. 

Голод зіграв ключову роль в бурхливому розвитку «Торгзіну». Під час 

голодомору 1932–1933 рр. мережа пунктів «Торгзіну» стала найбільш 

прибутковою серед закладів радянської торгівлі. У перший рік голодомору 

населення СРСР віднесло до «Торгзіну» 24 т золота, а у 1933 р. – 45 т. У 

піковий для голодомору 1933 р. Всеукраїнська контора прийняла від 

населення більше 9 т золота, що склало п’яту частину від усієї 

золотодобувної промисловості СРСР у той рік. Торгзінівська система, що 

існувала в першій половині 1930-х рр., у часи важкого лихоліття врятувала 



тисячі людських життів. Однак вона виривала з лещат голодної смерті лише 

тих, хто мав золото та інші дорогоцінні речі. Більше 80% проданих 

«Торгзіном» товарів складали продукти харчування, серед яких близько 60% 

припадало на хліб. За вітриною добрих намірів «Торгзіну» крилися цинічні, 

чітко окреслені меркантильні інтереси радянської держави. 

Важливу роль у фізичній підтримці українського населення (особливо 

інтелігенції) в умовах тотального дефіциту та  голоду відіграли закордонні 

перекази, що надсилалися від родичів з еміграції або українських 

закордонних організацій. Однак ця допомога зіграла двояку роль. ОДПУ 

збирало дані на таких адресатів і використало їх через кілька років під час 

масових репресій, звинувативши отримувачів допомоги у зв’язках з 

еміграцією та шпигунстві на користь іноземних держав.   

Створенням і використанням «Торгзіну» радянська влада знайшла 

легальний спосіб поповнення населенням валютних державних накопичень. 

Так держава змогла взяти під свій контроль отримання громадянами 

закордонної валюти і мати від того неабиякий зиск. Наданням «Торгзіну» 

монопольного права на отоварювання отримувачів переказів в черговий раз 

було досягнуто ціною утисків приватних інтересів радянських громадян. 

Крім того, отримання громадянами переказів та їх валютно-обмінні операції 

опинилися на контролі органів державної безпеки. Отримувачі закордонної 

допомоги піддавалися переслідуванням і репресіям та формували списки 

звинувачених у «антирадянській агентурній діяльності» в СРСР. Наркомат 

внутрішніх справ СРСР розгорнув масштабну роботу з пошуку отримувачів 

закордонних переказів. До кінця 1933 р. множилися дані незапитуваних 

переказів. Тисячі українців так і не дочекалися закордонного порятунку від 

страшної голодної смерті. 

Незважаючи на важливу місію з акумуляції цінностей та «ефективної» 

валюти, яка покладалася на магазини системи «Торгзін», наявність 

дефіцитних для того часу товарів, ніяким чином не виправдовували 

організовану в них систему та культуру обслуговування, вірніше їх 



відсутність. «Ненав’язливий»  сервіс в закладах радянської торгівлі 

демонстрував безвідповідальне відношення чиновників та їх працівників до 

виконання своїх обов’язків і цинізм держави у продовольчій політиці, 

особливо важких голодних першої половини 1930-х рр. 

Діяльність «Торгзіну» стала унікальним фактом радянської дійсності 

першої половини 1930-х рр. Вона демонструє відсутність класового підходу, 

винахідливість радянського керівництва та масштабність валютної 

підприємливості держави. Поява такої організації стала можливою в умовах 

здійснення радянської індустріалізації, гострого валютного дефіциту і 

впровадження карткової системи. «Торгзін» працював на вичерпування і 

поглинання валютних накопичень населення. У централізованій плановій 

економіці 1930-х рр. «Торгзін» процвітав і приносив прибутки, експлуатуючи 

недоліки і використовуючи огріхи планової економіки, її нестабільність і 

гостру кризу. 

Ключові слова: «Торгзін», Всеукраїнська контора, торговельна мережа, 
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ABSTRACT 

Tanasiuk V. L. The Establishment and Functioning of the Ukrainian 

Representative Office of the All-Union Hard-Currency Stores “Torgsin” 

(19311936). – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

The thesis for a PhD in History and Archeology (032 – History and 

Archeology).  Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2021. 

Government regulation of economic processes is one of the forms of state 

participation in the economic life of society, and its active intervention in these 

processes increases sharply in times of instability. The 1920s and 1930s witnessed 

the emergence of the Soviet model in the history of Ukraine, as well as the 

implementation of socioeconomic, political and cultural experiments. Therefore, 

the study of this period of Ukrainian history is considered to be important for 

evaluating the complexity and contradictions of the current socio-economic and 

political situation in Ukraine. 

The first half of the 1930s became an important period in Ukrainian history, 

which changed, without exaggeration, all aspects of society and the state. One can 

explain the interest of the scientific community in this period of current Ukrainian 

history by the whole internal logic of history’s development. Indeed, history seeks 

to solve many fundamental issues in the establishment and functioning of the 

Soviet socio-economic system. However, the socialist offensive as a transitional 

period is not easily amenable to theoretical study and cannot be reduced to a single 

understanding. 

An important aspect of the research value lies in studying the conditions of 

the society under a long and severe crisis, including the crisis of supply in the 

course of socialist modernization. In this regard, one should study the 

establishment and functioning of state-run hard-currency stores “Torgsin” (an 

acronym for “torgovlia s inostrantsami (trade with foreigners)) in the USSR in the 

first half of the 1930s. It will make it possible to specify the character of Soviet 

authorities’ interaction with society and clarify the specifics of the command-

administrative system which strived to demonstrate the affordability and quality of 



goods in the domestic consumer market. In those days, the Soviet state itself acted 

as a businessman. It is through the activities of Torgsin that the Soviet state had 

proved to be the biggest speculator under the food shortage and famine it itself 

created. Such commercial activity became an important source of filling the 

budget. The history of Torgsin’s operations in the USSR in the first half of the 

1930s is mainly the history of human strategies in the struggle for survival. 

It must be noted that the current state of the Ukrainian economy, the 

mismanagement of industrial facilities and the destruction of the property are 

leading to the practical loss of what was created and built by previous generations. 

Therefore, it is vital to determine the price paid by millions of people for the Soviet 

modernization during the first five-year plans. The relevance of the research topic 

relies on the insufficient coverage of the issue in question in Ukrainian 

historiography. 

The practical value of the thesis lies in the fact that its main provisions and 

conclusions can be used in further research on both the socio-economic history of 

Ukraine and the history of the interwar period. Besides, the obtained results can be 

incorporated in academic courses on the history of Ukraine, Russia, the USSR, 

regional studies through history, source studies, as well as in curricula of 

universities and schools. 

A historiographical analysis of Torgsin’s operations in the USSR in the first 

half of the 1930s indicates the lack of relevant works by Soviet historians. The 

available historical works of foreign and Ukrainian scholars only partially cover 

some aspects of the issue in question. 

The thesis relies on a wide source base. The analyzed documents have made 

it possible to study Torgsin’s operations in Ukraine rather holistically. Most of the 

sources have not been previously published and, importantly, have been first 

introduced into scientific use. Their combination and mutual verification have 

allowed one to create a relatively complete and comprehensive picture of the tasks 

and activities of Torgsin in Ukraine in the first half of the 1930s. In turn, it 

contributed to achieving the objectives of the thesis. The reliability of the obtained 



results is determined by the correct choice of theoretical approaches and methods 

of historical research used. 

The use of methodological tools, critical and objective analysis and synthesis 

of various sources has allowed one to specify the activities of state-run hard-

currency stores “Torgsin” in Ukraine. The combination of all the above-mentioned 

methods, principles and approaches has ascertained the scientific nature of the 

thesis and the reliability of its results. The used methodological basis which 

involves philosophical epistemological approaches of dialectics and historicism 

has created the conditions for applying many general scientific and special 

methods. They have provided an opportunity for comprehensive and objective 

coverage of the historical issue in question, as well as a comprehensive analysis of 

Torgsin’s functioning in Ukraine. 

The thesis shows that the currency and financial crisis in the USSR in the 

late 1920s and early 1930s, caused by both the international situation and internal 

socioeconomic contradictions, prompted the Soviet government to search for 

effective ways out. The Soviet authorities went to war with their own people 

instead of searching for an alternative to clumsy socio-economic policies and 

bringing economic levers in line with the laws of a market economy. “Effective” 

measures included collectivization to break the resistance of the peasantry, the 

Terror-Famine (Holodomor) to destroy the rebellious Ukrainians, as well as the 

creation of Torgsin as an alternative to starvation, forcing people to give away 

everything they owned. In this way, all the values preserved by the population after 

the Bolshevik revolutionary upheavals and accumulated in the course of the New 

Economic Policy (NEP) were confiscated by the state. The search by the Soviet 

authorities for opportunities to obtain additional foreign exchange earnings for 

industrialization led to Torgsin. In the early 1930s, these hard-currency stores first 

provided services to foreigners. Subsequently, they were transformed into a system 

of “pumping out” gold, family valuables and antiques of the population in 

exchange for food and necessities. The peak of Torgsin and its profits coincided 

with the Terror-Famine of 1932-1933. 



The thesis indicates various sources of financing industrialization. Torgsin 

played a key role in the currency supply of the state along with the policy of 

dekulakization and collectivization of peasant farms, which allowed the Soviet 

authorities to abuse rural resources for the needs of cities and exports. Torgsin 

became a phenomenon of economically successful, albeit extremely cynical, large-

scale state market entrepreneurship in a socialist “non-market” economy. Indeed, it 

was Torgsin that lacked socialism. Its pricimg policy was determined exclusively 

by the currency interests of the state. 

The key factor in Torgsin’s development and spread to Ukraine was the 

creation of an effective trade network and human resourcing. The establishment of 

Torgsin started in Moscow with the formation of its management, which extended 

their activities to Soviet republics and appointed their commissioners with limited 

functions. The subordination of republican offices to these commissioners was 

rather nominal. Ukraine became the second Soviet republic, after the USSR, which 

had a well-developed network of Torgsin stores. The organization of the All-

Ukrainian Representative Office of Torgsin and its regional branches directly 

depended on the All-Union Office in Moscow. The main criterion in shaping the 

human resourcing of the system was party affiliation dominated by Jews. Regular 

“cleansing” of Torgsin’s staff by the Joint State Political Directorate from “socially 

alien elements” caused a staff shortage, which the management attempted to 

overcome with a system of incentives. 

The organization and functioning of Torgsin prompted it to introduce its 

own currency units, as well as implement an exclusive pricing policy and payment 

system. It must be noted that Torgsin gave paramount importance to the pricing 

policy within the system of its measures to mobilize currency values. The pricing 

process was extremely centralized, unified and inflexible. 

Torgsin was a product of industrialization and people’s misery. For more 

than four years of its functioning, Torgsin had bought gold worth 127.3 million 

rubles, or 98.7 tons of pure gold. All this accounted for about 40% of industrial 

production in the USSR between 1932 and 1935. It collected currency and 



valuables preserved from pre-revolutionary times (royal gold coins, silverware, 

platinum, diamonds, antiques). Often it was antiques, collectable coins, 

masterpieces of art, whose price was determined by weight, not real value. 

Consequently, Torgsin obtained some values at a cost underestimated by tens or 

even hundreds of times. 

The Terror-Famine of 1932-1933 played a key role in Torgsin’s rapid 

development. The network of Torgsin hard-currency stores became the most 

profitable among Soviet trade establishments during those years. The population of 

the USSR brought Torgsin 24 tons of gold in the first year of the famine and 45 

tons in 1933. The All-Ukrainian office received more than 9 tons of gold from the 

population, which was one-fifth of the entire gold mining industry of the USSR 

that year. The Torgsin system, which existed in the first half of the 1930s, saved 

thousands of lives in times of hardship. However, it only helped those who owned 

gold and other precious things. More than 80% of the goods sold by Torgsin were 

food, of which about 60% was bread. Thus, the cynical, well-defined mercantile 

interests of the Soviet state lay behind Torgsin’s good intentions. 

Foreign fund transfers sent from relatives in exile or Ukrainian foreign 

organizations played an important role in the physical support of the Ukrainian 

population (especially the intelligentsia) under the conditions of total deficit and 

famine. However, this assistance played a dual role. The Joint State Political 

Directorate collected data on such recipients and used them several years later 

during mass repressions, accusing them of ties with emigrant organizations and 

espionage in favour of foreign states. 

Torgsin allowed the Soviet authorities to find a legal way to replenish 

foreign-currency savings with the help of the population. Thus, the state managed 

to control foreign currency earnings by citizens and benefit from them greatly. 

Torgsin’s monopoly on the redemption of transfer recipients was once again 

achieved at the cost of oppressing the private interests of Soviet citizens. Both the 

receipt of transfers by citizens and currency exchange operations came under the 

control of state security agencies. Recipients of fund transfers were persecuted and 



repressed. Furthermore, they were included in the lists of those accused of “anti-

Soviet activities” in the USSR. The People’s Commissariat of Internal Affairs of 

the USSR launched a large-scale campaign to find recipients of foreign fund 

transfers. By the end of 1933, the data of unsolicited transfers had been multiplied. 

Thousands of Ukrainians never found foreign rescue from terrible starvation. The 

availability of then-scarce products did not justify the organized system and culture 

of service, or rather their absence, despite Torgsin’s important mission of 

accumulating values and “effective” currency. The “unobtrusive” service in Soviet 

stores demonstrated the irresponsible attitude of officials and their employees 

towards their duties, as well as the state’s cynicism in food policy, especially 

during the first “severely hungry” half of the 1930s. 

Torgsin became a unique fact of the Soviet reality in the first half of the 

1930s. It demonstrated the lack of a class approach, the “inventiveness” of the 

Soviet authorities and the scale of the state’s foreign exchange campaign. The 

emergence of such an organization became possible in the context of Soviet 

industrialization, acute currency shortage and, finally, the introduction of the ration 

card system. Torgsin worked to deplete and “absorb” foreign currency savings. 

Torgsin prospered and made a profit in the centralized planned economy of the 

1930s, exploiting the shortcomings of the planned economy, its instability and the 

acute crisis. 

Key words: Torgsin, All-Ukrainian office, trade network, foreign fund 

transfers, product range, famine, currency, values. 
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