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Актуальність питань, пов’язаних з утвердженням комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні у 1920—30-ті рр., не втрачає актуальності ані 

з академічної точки зору, ані зі світоглядних викликів сьогодення. 

Осмислення витоків, ґенези, трансформації тоталітарних практик радянської 

держави, соціального експерименту з конструювання «радянської людини», 

маніпуляцій зі свідомістю населення важливі з огляду на живучість багатьох 

ідеологем «сильної руки», «порядку», радянського патерналізму тощо. 

Науково виважена рефлексія щодо тоталітарного режиму в СРСР має 

підважувати ціннісний вибір на користь європейського вектору розвитку 

України, слугувати міцним інструментом протидії російській медійній 

політиці.

З огляду на ці обставини, важливим є звернення до одного з цікавих і 

водночас маловивчених елементів радянської соціально-політичної та 

економічної системи 1930-х рр. -  Всесоюзного об’єднання по торгівлі з 

іноземцями «Торгзін» та його українського представництва.

Сам вибір теми Вікторією Танасюк є свідченням зрілості молодої 

дослідниці та її наукового керівника, адже у фокусі дослідницького аналізу 

конкретний історичний феномен «Торгзін», український вимір якого явно 

відстає за ступенем наукової розробленості від вивченості загальносоюзної 

системи. Тема дослідження є лабораторією для кропіткого, ретельного 

аналізу джерел і створення класичного історичного дослідження, що з 

успіхом зреалізовано Вікторією Танасюк.

Дисертація виконувалася відповідно до наукової проблематики кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені



Павла Тичини «Історико-регіональні аспекти історії України» (номер 

державної реєстрації 0116U004805).

Дисертантка чітко визначила предметно-об’єктне поле дослідження, 

належним чином обґрунтувала його хронологічні й територіальні межі. 

Висунуті авторкою мета та завдання покликані охопити суттєві компоненти 

досліджуваної проблеми, їх реалізація зумовлює відповідну структуру 

дисертації.

Вагомим є практичне значення роботи, положення якої можуть бути 

використані в рамках подальших досліджень соціально-економічної історії 

України та історії повсякдення міжвоєнного періоду, при підготовці 

навчальних курсів з історії України, історичного краєзнавства, 

джерелознавства.

Апробація роботи є достатньою. Наукова громадськість мала 

можливість ознайомитись з основними положеннями роботи завдяки 13 

публікаціям авторки, у т.ч. статті, опублікованій у виданні, що включене до 

бази Web of Science.

Історіографія проблеми проаналізована цілісно, кваліфіковано. Авторка 

має право на власний поділ праць на 4 групи (зарубіжна історіографія; 

сучасна російська історіографія; праці представників української діаспори; 

сучасна українська історіографія). Усвідомлюючи що послідовність 

виділення груп є до певної міри умовною, висловимо думку, що роботи 

українських авторів заслуговують на першорядний аналіз.

При характеристиці російської історіографії, зокрема фундаментальної 

роботи О. Осокіної «Золото для индустриализации: «Торгсин»

(М.: РОССПЗН, 2009. 592 с.), варто було б вказати, які аспекти дисертанткою 

розширені, поглиблені порівняно з доробком О. Осокіної.

З точки зору канонів академічного письма звертаємо увагу, що у тексті 

дисертації зустрічається чимало посилань на вищезазначену роботу 

О. Осокіної, тоді як не завжди фрагменти взяті у лапки, оформлені як цитати, 

що може викликати дискусію про те, чи В. Танасюк на підставі позицій



О. Осокіної формулює власні судження чи цитує окремі сюжети її 

монографії.

Оскільки у Вікторії Танасюк є попередники, які присвятили свої 

дослідження регіональному виміру «Торгзіну» в Україні (О. Мельничук, 

М. Горохом та ін.), варто було б навести більш детальний аналіз захищених 

ними дисертацій.

Опонентом позитивно оцінено архівну евристику дослідниці, яка 

опрацювала фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, державних архівів Вінницької та Одеської областей. 

Погоджуючись, що матеріали названих архівних установ є достатніми для 

рельєфного відображення українського ракурсу проблематики «Торгзіну» на 

рівні РЬБ дисертації, виникає питання про перспективи залучення до 

наукового обігу архівних документів з досліджуваної проблеми, зокрема з 

фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Методологічна основа дисертації обґрунтовано професійно. Її основну 

становить система загальнотеоретичних та спеціально-історичних методів 

дослідження, принципів наукового пізнання. Позитивним є прагнення 

авторки залучити елементи соціальної історії та історії повсякденності, а 

також міждисциплінарний підхід.

У другому розділі дисертації висвітлено організаційно-правові засади 

становлення «Торгзіну» в Українській СРР, зокрема формування 

торговельної мережі та її кадрове забезпечення, описано грошові знаки, ціни 

та систему розрахунків. Авторка справедливо зауважує, що в умовах 

гострого валютного дефіциту «Торгзін» став рятівним колом для держави в 

отриманні додаткових, позабюджетних надходжень. Дослідниця вписує 

розвиток «Торгзіну» у проблематику Голодомору 1932-1933 рр., зауважуючи, 

що «позбавивши селян хліба та інших засобів до існування, уряд потім 

змусив їх купувати через магазини системи «Торгзін» у них же вилучений 

хліб за сімейні цінності та валюту».



Ретельно висвітлено географічне розмаїття мережі, організаційне 

формування обласних контор «Торгзін», Всеукраїнської контори, спектр їх 

повноважень та взаємостосунків, проблеми кадрового складу. На сторінках 

дослідження постає добротний калейдоскоп цифр, статистичних показників у 

хронологічних та- просторових вимірах. Цікавими є сюжети про одну з 

важливих функцій «Торгзіну» -  обслуговування іноземних суден.

Авторкою звернуто увагу на представництва «Торгзіну» за кордоном.

У третьому розділі дисертації відтворено окремі аспекти діяльність 

мережі «Торгзін» в Україні, так як джерела доходу української мережі 

«Торгзін», здійснення обмінно-валютних операцій, товарна номенклатура та 

організація обслуговування клієнтів.

Інтерес викликає номенклатура дефіцитних товарів повсякденного та 

підвищеного попиту, що виводить досліджень у рамки історії 

повсякденності.

У дослідженні звернуто увагу на «стиль епохи», коли користування 

«Торгзіном» могло стати приводом до уваги органів держбезпеки першої 

через отримання допомоги від рідних, друзів чи благодійних організацій з-за 

кордону.

В. Танасюк звертається й до питання про походження цінностей, які 

населення несло на скупку до «Торгзіну». Авторка обґрунтовує доповідними 

записками співробітників правоохоронних органів про масові випадки 

обкрадання храмів той факт, що не завжди до «Торгзіну» потрапляли сімейні 

реліквії, а часто це були речі, здобутті незаконним, а то й кримінальним 

шляхом. Цей аспект роботи може бути поглиблений у разі виявлення 

відповідних джерел.

Переконливо звучить одна з висновкових тез, що через систему 

«Торгзін» держава виступала спекулянтом, перепродуючи втридорога 

закордонні товари та власні експортні товари радянським покупцям і маючи 

на цьому відчутний економічний зиск



Крізь роботу проходять кілька аргументів щодо ліквідації у січні 

1936 р. «Торгзіну». Серед них: покращення постачання населення

продуктами харчування та товарами першої необхідності, поява магазинів 

загального доступу; прагнення держави повернути собі валютну монополію 

шляхом припинення використання іноземної валюти в торгових операціях на 

території СРСР; вирішення державою своєї золотовалютною проблеми, з 

огляду на що потреба в діяльності «Торгзіну» з його вадами, що не 

відповідали «моралі» радянської торгівлі, відпала.

Висвітлюючи діяльність магазинів «Торгзіну», дисертантка зауважує 

на вадах, які можна вважати системними для радянської торгівлі, зокрема 

обважування покупців, низька якість товарів і послуг, хамство 

обслуговуючого персоналу, масові розкрадання товарів.

Окрім певних зауваг, висловлених вище, вважаємо за доцільне 

сформулювати окремі дискусійні положення та зауваження.

На наш погляд, висвітлюючи внутрішнє життя «Торгзіну», варто було в 

ширше і глибше зупинитись на історичному тлі, суспільно-політичних 

умовах, в яких виникла ця мережа та в яких вона функціонувала. Ключове 

питання -  що нового дає всебічна інформація про структуру «Торгзіна» для 

прирощення наукових знань істориків про епоху 1930-х рр. в Україні? 

Видається, що у дослідниці є резерви для посилення аналітичності, навіть 

сміливості, виходу на вищий рівень теоретичних узагальнень, для 

подальшого наукового поступу

Вважаємо, що робота виграла б у разі насичення додатків візуальними 

джерелами -  фото магазинів, автентичними документами «Торгзіну», його 

рекламними листівками тощо. Тим більше сьогодні потужним є запит на 

діджитал-історію, який дозволяє вивести історичну науку з суто 

академічного річища.

Принагідно зазначимо, що вищим рівнем закріплення історичного 

матеріалу у свідомості населення є художній образ (кінематографічний,



літературний). Тому вартим уваги є російський телесеріал «Торгсин» 

(режисер Дмитро Петруня), який вийшов на екрани у квітні 2017 р.

Для майбутнього оформлення дослідження у вигляді монографії 

порадимо звернути увагу на архітектоніку роботи. Розділи і підрозділи 

сформульовані, на наш погляд, логічно і системно, натомість контент часто 

перегукується, повторюється сюжетно, не становлячи певної чіткості та 

релевантності конкретним назвам підрозділів.

Вартим доповненням роботи, на наш погляд, могло б бути її т.зв. 

«олюднення», насичення спогадами (на кшталт спогадів Варвари Ластовець), 

у т.ч. іноземців, які обслуговувались в магазинах «Торгзіна».

Попри висловлені дискусійні питання та зауваження, дисертація 

оцінюється нами позитивно. Робота є завершеним і самостійним 

дослідженням, вирізняється науковою новизною, суттєвим прирощенням 

наукового знання.

Дисертація написана відповідно до норм сучасної української мови, 

мовні огріхи є поодинокими.

З огляду на вищезазначене вважаємо, що дисертація «Створення та 

функціонування українського представництва Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгзін» (1931-1936 рр.)» відповідає вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (зі 

змінами), а її авторка Вікторія Леонідівна Танасюк заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора філософії у галузі 03 Гуманітарні науки за 

спеціальністю 032 Історія та археологія.
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