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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Мотричука Романа Генійовича 

«Громадські об’єднання національних меншин України у 20-30 роки ХХ 

століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

 

Необхідною умовою мирного розвитку будь-якої держави у світі є 

міжетнічна злагода та взаєморозуміння між представниками різних народів, які  

проживають  у цій країні, що можливо лише при повазі до історії кожного з 

них. Забезпечення інтересів всіх національних меншин – один з показників 

рівня демократії в державі. Обов’язок істориків – допомогти самопізнанню 

народів, розглядаючи етнічні групи не стільки як об’єкт державної політики, 

скільки як суб’єкт історичних процесів. З наукового погляду дослідження 

проблем різних етносів є потребою відтворення цілісної і неупередженої картини 

історичного розвитку української держави. При цьому особливе значення має 

період 1920-1930-х років, наукове пізнання якого незважаючи на критичні оцінки 

багатьох подій, є важливим для нашого часу. Актуальним, у зв’язку з цим, є 

вивчення історичного досвіду українського минулого у площині 

етнонаціональних відносин, зокрема функціонування системи громадських 

об’єднань етноменшин Ці проблеми якраз і стали в центрі уваги дослідження 

Романа Генійовича Мотричука. 

Структура дисертації не викликає заперечень, є продуманою і такою, яка 

допомагає автору, розкрити особливості функціонування системи громадських 

об’єднань етноменшин та з’ясувати суть  політики компартійних органів щодо 

непровладних національних громадських організацій. Не викликають 

заперечень також мета і завдання дисертації, які повністю узгоджені з її 

науковою темою й є цілком адекватними внутрішньому змісту роботи.  

 У розділі І – “Історіографія та огляд джерел”, вважаємо, 

переконливо обґрунтовано недостатній рівень вивчення та значущість теми, 
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докладно схарактеризовані праці попередників і проаналізовано використаний 

документальний матеріал. Завдяки вдало проведеному синтезу відібраного 

матеріалу автором викладено власне поліаспектне бачення проблеми.  При 

цьому не можемо не зазначити, що дисертант використав значну кількість 

архівних та опублікованих документів та матеріалів органів державної влади. 

Йдеться зокрема про залучення в дисертаційній роботі матеріали фонду 1 

Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету (ЦДАВО України),  які 

містять цінну інформацію стосовно діяльності виконавчих структур при 

компартійних органах влади серед національних меншин республіки, 

статистичних даних про чисельність осередків громадських організацій, їх 

національний, партійний, соціальний склад. 

Важливе значення для розкриття теми мали також документи і 

матеріали фондів Центрального Комітету Компартії України, що зберігаються у 

ЦДАГО України. Опрацювання фондів Житомирського, Київського обласних 

архівів дало можливість Р.Г.Мотричуку описати суспільно-політичний 

розвиток етноменшин на Правобережній Україні, ґрунтовно висвітлити 

діяльність польських, німецьких, єврейських, чеських кооперативів у 

зазначеному регіоні. Архівні матеріали з фондів Державного архіву Російської 

Федерації дозволили простежити особливості реалізації тогочасним правлячим 

режимом переселенської політики стосовно польської та єврейської громади 

України. Разом із тим, залучення матеріалів фонду 13 Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України суттєво б збагатили  джерельну базу 

дослідження, дозволили автору більш ґрунтовніше розкрити репресивні акції 

сталінського режиму, спрямовані на ліквідацію  громадських об’єднань 

етноменшин.  

У другому розділі «Розвиток громадської ініціативи національних меншин 

підрадянської України»  Р. Г.Мотричук дуже розлого розглядає соціально-

економічну ситуацію, яка склалася у місцях компактного проживання 

етноменшин на початку 1920-х років (с. 56-80), поглиблено з’ясовує наслідки 
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масового голоду 1921-1922 років для життя різних національностей 

південноукраїнського регіону (с. 84-87), піддає характеристиці  соціальну 

структуру німецьких та єврейських земельних колоній у період « воєнного 

комунізму». У підрозділі 2.1 дисертантом досліджуються особливості та 

результати реформування повітово-волосної ланки адміністративно-

територіального устрою в Україні на початку 1920-х років (с. 63). При цьому 

здобувач слушно звертає увагу на те, що адміністративно-територіальна 

реформа 1921-1923 років  не враховувала інтереси нацменшин. 

У підрозділі 2.2 та 2.3 автор детально розглянув передумови виникнення 

національних благодійних товариств, культурних, господарських громадських 

об’єднань у підрадянській Україні (с. 92-157). Опираючись на низку  ново 

виявлених документів Р.Г.Мотричук дослідив особливості розвитку 

громадських організацій нацменшин, їх структуру, визначив основні вектори 

діяльності об’єднань, а також намагався проаналізувати їхню динаміку 

чисельності та соціальний склад. Маючи на меті не лише охопити, але й 

узагальнити основні риси устрою різнотипних добровільних товариств, автор 

наголошує на прагненні більшості об’єднань до консолідації, що проявлялася у 

намаганні уніфікувати діяльність розрізнених організацій на рівні спільних 

координаційних центрів. Разом з тим, на нашу думку, варто було приділити 

більше уваги адміністративно-організаційному нагляду за громадськими 

об’єднаннями національних меншин, який здійснювала міжвідомча комісія з 

розгляду справ товариств і спілок при НКВС. 

Важливе місце в дисертації відводиться історичному досвіду, етапам 

розвитку та форми діяльності кооперативного руху етноменшин Української 

СРР (с. 108-140). Ці сюжети викликають  особливий науковий і пізнавальний 

інтерес, оскільки дають чітке уявлення про форми соціально-економічної 

автономії і бажанням інонацональних груп розвивати власне господарство 

незалежно від політики нового більшовицького уряду. 
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Дослідник прослідкував ґенезу партійної політики відносно недержавних 

громадських об’єднань національних меншин протягом досліджуваного 

періоду. Здобувач довів, що з укріпленням влади та змінами в методах 

господарювання у кінці 1920-х рр. більшовики остаточно відмовилися від ідеї 

існування незалежних від центральної влади організацій та взяли курс на 

ліквідацію громадських об’єднань етноспільнот, який згодом переріс у 

відкритий терор проти їх членів та незгодних з цією політикою громадян.  

Заключний науковий сюжет дисертації присвячений особливостям 

формування в підрадянській Україні системи провладних громадських 

об’єднань, добровільних товариств і спілок.  Автор приділяє значну увагу 

профспілковому руху серед етнічних меншин та основних формам політичного 

впливу більшовиків на національне село. Р. Г. Мотричук зібрав змістовний, 

значною мірою оригінальний матеріал про мережу різнопланових добровільних 

товариств, до яких входили представники нацменшин в 1920-ті роки.  

Позитивно оцінюючи роботу, слід висловити деякі зауваження і 

пропозиції. 

1. Дисертація лише виграла б за рахунок залучення спогадів активних 

членів громадських організацій етноменшин. 

2.  У науковому дослідженні простежується диспропорція між розділами. 

Так, якщо другий розділ містить майже 100 сторінок тексту, то третій лише 40. 

До того ж підрозділ 3.3, який складається із 14 сторінок, видається замалим. 

3. Відзначаючи солідну джерельну базу дисертації, на нашу думку, у 

підрозділі 3.1. «Провладні профспілкові та прокомуністичні селянські 

організації етноменшин» автор занадто «занурився у статистику».  На нашу 

думку слід було залучити декілька таблиць, а підрозділ присвятити більше 

аналітичному матеріалу. 

4. На нашу думку дискусійним є твердження, яке знаходимо у шостому 

пункті «Висновків» про те, що саме у середині 20-х рр. ХХ ст. боротьба  
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бiльшовикiв з колективними виявами релiгiйного СВIТогляду представниКlВ

етноспiльнот Украi"ни CTa€бiльш активною.

5. У дисертацii" трапляються дрiбнi не~очностi, русизми, пунктуацiйнi та

граматичнi помилки. Слово «неп» в одних випадках пишеться маленькими

лiтерами (с. 63, 147), в iнших великими (с. 31, 73, 131, 151, 161). Барто

зазначити, що бiльшiсть сучасних дослiдникiв сх~ляються саме до першого

BapiaHTY написання. У списку використаних джерел та Лlтератури виявлено

кiлька пунктуацiйних неточностеЙ.

Однак вказанi зауваження i побажання не впливають на загальну

позитивну оцiнку дисертацii" Р. г. Мотричука. Вона написана на належному
..

науково-теоретичному рIВН1, € ЦIЛlСНОЮ1 завершеною lСТОРИЧНОЮпрацею.

Зробленi автором висновки достатньо apryMeHToBaHi, а результати дослiдження

належним чином апробованi. Змiст роботи вiдповiда€ шифровi спецiальностi

"iсторiя Украi"ни" i вiдображений в авторефератi та публiкацiях здобувача. На

нашу думку, дисертацiя Мотричука Романа Генiйовича "Громадськi об'€днання

нацiональних меншин Украi"ни у 20-30 роки ХХ столiття " вiдповiда€ сучасним

вимогам до таких робiт. Це оригiнальна самостiйна праця, в якiй отриманi HOBi

науково обrpунтованi результати, що в сукупностi вирiшують вагому наукову

проблему, а гi автор Роман Генiйович Мотричук заслугову€ присудження

наукового ступеня кандидата iсторичних наук за спецiальнiстю -07.00. 01 -

iсторiя Украi"ни

Кандидат iсторичних наук,

старший науковий спiвробiтник
.......
ВlДдlЛУlСТОРИЧНOlреГlOналlСТИКИ

Iнституту iCTOpii"Украi"ни

НАН Украi"ни, доцент
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