
ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію Танасюк Вікторії 
Леонідівни «Створення та функціонування Українського 
представництва Всесоюзного об’єднання по торгівлі з 
іноземцями «Торгзін» (1931-1936 рр.)», представлену на 
здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні 
науки, за спеціальністю 032 – Історія та археологія 

 
Вивчення строкатого радянського минулого продовжує 

приваблювати до себе дослідників. Цьому сприяє багато факторів – 
від відкритості українських архівів, до історіографічних 
експериментів із застосуванням міждисциплінарних підходів і 
використанням західного концептуального бачення. Звісно, таким 
чином, українська історіографія збагачується, заповнюються лакуни 
історичного минулого радянського тоталітаризму, пізнаються 
закономірності державно-суспільної взаємодії тощо. Але при цьому, 
якщо окремі теми вже налічують десятки (якщо не сотні) 
ґрунтовних монографічних досліджень (НЕП, колективізація, 
селянство міжвоєнної доби, Великий терор і т.д.), то інші лише 
починають свій сміливий поступ в історіографію. До таких, звісно, 
відноситься і тема «Торгзіну», що запропонована Вікторією 
Леонідівною Танасюк. 

Слід відзначити, що рецензована дисертація виконувалася в 
рамках науково-дослідної проблематики кафедри історії України 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини «Історико-регіональні аспекти історії України» (номер 
державної реєстрації 0116U004805). 

Враховуючи ступінь вивченості зазначеної проблеми, автор 
поставила метою свого дослідження науково-історичну 
реконструкцію організації та діяльності системи Всесоюзного 
об’єднання «Торгзін» в УСРР першої половини 1930-х рр. У 
відповідності з метою, в дисертації сформульовано такі завдання: 

– з’ясувати стан наукової розробки проблеми в історіографії, 
систематизувати й охарактеризувати джерела, окреслити теоретико-
методологічні засади дослідження; 

– вивчити організаційно-правові засади, що вплинули на 
поширення діяльності системи «Торгзін» в УСРР, проаналізувати 
основні етапи її становлення; 

– дослідити процес просторового розширення мережі та 
особливості її кадрового забезпечення; 

– з’ясувати політику цін у системі та встановити особливості 
здійснення розрахунків; 

– дослідити обмінно-валютні операції, що здійснювалися 
«Торгзіном» в Україні, з’ясувати основні напрямки надходження 
іноземної валюти до УСРР з-за кордону, висвітлити процедуру 
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оформлення грошових переказів, показати їх місце у загальних 
показниках валютних надходжень; 

– дати характеристику кадрового складу торгзінівської системи, 
встановити чисельність і заходи з покращення його якості; 

– проаналізувати фінансово-господарські форми й особливості 
організації діяльності мережі; 

– з’ясувати місце і роль торгзінівської торгівлі у житті 
українського суспільства першої половини 1930-х рр. 

Аналіз дисертації, її основного змісту дозволяє зробити 
висновок, що в основному з поставленими завданнями В.Л. Танасюк 
справилася успішно. Вона ґрунтовно і критично проаналізувала 
наукову літературу зі своєї теми, поділивши її на 4 групи: зарубіжну, 
сучасну російську, праці української діаспори та сучасну українську, 
що дозволило їй аргументувати свою тезу про недостатність 
наукового дослідження зазначеної проблеми та й джерельна база 
для її вирішення була для багатьох праць явно недостатня. 

Звертає на себе увагу джерельна база дисертації, яка 
складається з різноманітних документів і матеріалів, як друкованих, 
так і архівних. Використані документи з фондів 4 архівосховищ 
України – Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління України, Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, обласних держархівів Одеси та Вінниці, 
статистичні матеріали, радянська періодика тощо, при цьому значну 
частину документів введено до наукового обігу вперше. Джерела 
належним чином класифіковані за видовою ознакою на 4 групи: 
нормативно-правові акти, діловодна документація, статистичні 
матеріали та преса. Слід зазначити, що джерельна база дисертації 
цілком достатня для виконання поставлених завдань. Основні 
положення та висновки дослідження здобувачки базуються на 
об’єктивних історичних даних, які не викликають сумніву в їх 
достовірності. 

Важливе місце у дисертації В.Л. Танасюк займає підрозділ 1.3. – 
«Теоретико-методологічні основи дослідження». Методологічні 
засади дослідження логічно орієнтовані на вирішення поставлених 
завдань. У дисертації доречно використані концептуальні ідеї 
представників школи Аналів - засновників соціальної історії та 
історії повсякденності. Спираючись на них, здобувачка «намагалася 
відтворити «тотальну» історію, тобто у досліджуваній проблемі 
відтворити всі існуючі суспільні зв’язки – історичні, економічні та 
культурні. Використання принципів соціальної історії дозволило 
наповнити дослідження атмосферою того часу» (с. 45). 

Основне завдання офіційного опонента – визначити, що нового 
вніс дослідник в історичну науку, як він розв’язав конкретну 
поставлену проблему. 
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По-перше, дослідниця створила нове у вітчизняній історіографії 

комплексне спеціальне дослідження, яке присвячене проблемі 
організації діяльності представництва Всесоюзного об’єднання 
«Торгзін» в УСРР першої половини 1930-х рр. При цьому 
здобувачка вирізняється самостійністю суджень, оригінальністю 
оцінювання явищ і подій. Авторка не боїться сперечатися із 
попередниками, які вже стали «класиками» даної тематики, 
спростовуючи їх висновки та твердження. Це дає підстави говорити 
про створення свого концептуального підходу та власного бачення 
проблеми.  

По-друге. Обґрунтування висунутої концепції потребувало 
залучення великої кількості конкретного фактичного матеріалу, 
який був добутий в архівах, друкованих виданнях минулого століття, 
у більшості випадків вперше введений до наукового обігу. Особливе 
місце у цьому плані займають архівні документи, якими авторка 
дуже вміло оперує, підводячи фактичний матеріал на 
підтвердження власних позицій з того чи іншого питання. 

По-третє. Особливо слід відзначити добре охарактеризований 
теоретико-методологічний інструментарій дисертаційного 
дослідження. Виділено різноманіття методологічних підходів і 
принципів, чітко визначено методичний апарат дослідницької 
праці, розкрито ключовий дефініційний ряд. У результаті уточнено 
зміст та обсяг низки понять: «радянська торгівля», «Торгзін», 
«торгзінівська система», «магазин», «універмаг», «торгова точка», 
що покращує розуміння предмета дослідження. 

По-четверте. Використовуючи опубліковані й архівні 
документи, а також праці попередників, дисертантка дала критичну 
оцінку діям радянської влади, висвітлила негативний вплив системи 
«Торгзін» на українське суспільство, яскраво підкресливши її 
грабіжницький характер і цинічність у часи Голодомору 1932-
33 років. 

Натомість у цьому розрізі треба було підкреслити, що саме 
стійкі характерні риси українського національного менталітету 
(терплячість, сумління, бажання уникати відповідальності за стан 
громадських справ тощо) дозволили правлячій партії провести в 
життя серію експериментів у галузі економіки, до яких беззаперечно 
відноситься і радянський «насос» викачування людських збережень 
під яскравою вітриною та назвою «Торгзін». 

По-п’яте. Дослідниця переконливо розкрила особливості 
поширення й основні напрями діяльності системи «Торгзін» в 
УСРР; комплексно дослідила організаційно-правові засади 
становлення та функціонування торгзінівської мережі в Україні, її 
кадрового забезпечення (як з просопографічної позиції, так і через 
статистичні показники); окреслила особливості здійснення обмінно-
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валютних операцій і заходів з вилучення у населення валюти та 
цінностей. 

Таким чином, переважна частина одержаних результатів є 
новими, що свідчить про значний внесок здобувачки в історичну 
науку. Одержані дисертантом результати є важливими, значущими і 
можуть знайти застосування у подальших наукових пошуках з 
метою вивчення історії української повсякденності радянського 
часу, причин і рушійних сил Голодомору 1932-33 рр., цинічно-
антилюдського характеру сталінського тоталітаризму. Практичне 
значення дисертації полягає в тому, що конкретний фактичний 
матеріал, її основні положення та результати, методологічні підходи 
можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з 
історії України, етнографії України, народознавства, підготовці 
спецкурсів, при написанні курсових і дипломних робіт, у 
краєзнавчій роботі, при оформленні стендів музеїв і виставок.  

Крім того, слід відзначити, що дисертація написана хорошою 
українською літературною мовою, хоча інколи в ній трапляються 
помилки та зустрічаються русизми на кшталт «виключно» 
(винятково), «ряд» (низка) тощо. 

Зауваження опонента зводяться в основному до побажань чи 
визначення дискусійних моментів та окремих недоліків. 

По-перше, не зовсім коректно виглядає у дисертації твердження 
про те, що «вперше в українській історіографії порушено та 
висвітлено питання організації діяльності представництва 
Всесоюзного об’єднання «Торгзін» в УСРР першої половини 1930-
х рр.» (с. 23). Адже наявність двох дисертаційних досліджень 
(О. Мельничук і М. Гороха), великої кількості статейних публікацій 
(В. Марочко, М. Горох) тощо, про які сама здобувачка пишк в 
історіографічному дискурсі (§1.1), вже порушили це питання 
вперше. 

По-друге, значним упущенням у вивченні літератури є 
неопрацювання останньої, найґрунтовнішої, книги самого плідного 
у цій темі українського дослідника Миколи Гороха «Золото – 
державі! Торгсин у радянській Україні (1931-1936)» (Київ, 2020). І 
хоча ні нових концептуальних підходів, ні значного нового 
фактологічного матеріалу, у порівнянні з попередніми працями 
автора (дисертація та статті), книга не подає, але її опрацювання 
однозначно було б на користь дисертантки та збагатило окремі 
аспекти рецензованого дослідження. 

По-третє, доречним було б використання багатих фондів 
Галузевого держархіву Служби безпеки України, наприклад, 
фонд 16 «Секретаріат», де зберігається листування та доповідні 
записки з багатьох аспектів радянського минулого. Так, справа 16 
зазначеного фонду містить матеріал про закупівлю організаціями 
м. Харкова продуктів у Торгзіні, а матеріали фонду 13 «Друковані 
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матеріали», зберігають документацію іноземних консульств, які 
давали характеристику повсякдення, у тому числі й системи Торгзін 
(див., наприклад, працю рецензента «Внутрішня торгівля в УСРР 
першої половини 1930-х років (за матеріалами німецьких 
консульств)». Старожитності Лукомор’я. 2021. № 2. С. 116-123). 

По-четверте, погоджуючись із запропонованою авторкою 
систематизацією джерел (с. 36), вважаємо, що тут має право на 
життя окрема група «боністика», оскільки автор розкриває питання 
«грошових знаків» Торгзін у дисертації (§2.3, с. 117-120). 

По-п’яте, віддаючи належне дисертантці у добре виписаних 
характеристиках кадрового складу української мережі Торгзін (§2.2), 
бажано було б унаочнити подані цифрові дані у загальній 
«просопографічній» таблиці, де б показати національний, 
соціальний, віковий, освітній, гендерний і т.д. зріз у характеристиці 
кадрового складу. Хоча б на прикладі однієї контори. 

По-шосте, слабко у дисертації простежується етно-
національний фактор діяльності Торгзіну. На наш погляд, бажано 
було б приділити увагу національним характеристикам учасників 
товарообміну, посилкових операцій, міжнародних переказів тощо, 
адже зрозуміло, що допомогу з-закордону отримували, насамперед, 
євреї, німці, поляки й інші національні меншини. Цей аспект був би 
досить доречним. 

По-сьоме, бажано було б посилити висновки до розділів, 
відокремивши їх від основного тексту, що давало б чіткіше уявлення 
про ті результати, до яких прийшла дисертантка у висвітленні того 
чи іншого дослідницького завдання. 

Однак, зазначені зауваження щодо недоліків та упущень носять 
частковий характер, вони аж ніяк не впливають на загальну 
позитивну оцінку дисертації. Дослідження Танасюк Вікторії 
Леонідівни «Створення та функціонування Українського 
представництва Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями 
«Торгзін» (1931-1936 рр.)» є завершеною працею, в якій одержані 
науково обґрунтовані результати, що дозволяють всебічно пізнати 
повсякденне життя населення України першої половини 1930-х 
років, зрозуміти нелюдську сутність сталінського тоталітарного 
режиму, простежити джерела індустріалізаційного експерименту в 
українській економіці, побачити наслідки необдуманих економічних 
«стрибків» для пересічного громадянина та суспільства загалом. 

Основний зміст дисертації викладено у 13 наукових статтях, 4 з 
яких вміщені у фахових виданнях, 1 – у науковому виданні, що 
індексується престижною наукометричною базою Scopus, 8 
публікацій додатково висвітлюють наукові результати 
дисертаційного дослідження, що, на наш погляд, цілком достатньо. 

Дисертаційне дослідження виконане на високому науково-
теоретичному рівні, основні її положення є новими й науково 
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обґрунтованими, які у сукупності розв’язують важливу наукову 
проблему, що має суттєве значення для історичної науки та може 
знайти застосування у науковій і викладацькій діяльності вищих 
навчальних закладів, краєзнавчій роботі тощо. 

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що 
рецензована дисертація Танасюк Вікторії Леонідівни 
«Створення та функціонування Українського представництва 
Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгзін» (1931-
1936 рр.)», на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – 
Гуманітарні науки, за спеціальністю 032 – Історія та археологія, за 
своїми актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною 
постановки та розв’язанням проблем, практичним значенням 
відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 40 від 12 січня 2017 року «Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 
№ 167), а її автор – Танасюк Вікторія Леонідівна заслуговує на 
присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 – 
Історія та археологія. 
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