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Хто б міг передбачити, що слово «війна» увійде в життя й свідомість мого 
покоління і покоління молодого, зокрема, як головна й болюча щоденна 
новина в мас-медіа жахливою статистикою загиблих, поранених, взятих у 
полон; у повсякденних волонтерських практиках; у саможертві добровольчих і 
парамілітарних формувань, які на перших порах російсько-української війни 
XXI ст. взяли на себе відповідальність держави; у болі і переживаннях від 
втрат на фронті, і що вкрай надривало і надриває душу патріотичного українця 
і виявляється конфліктом реальностей, це те, що проявляється у глибокому 
пофігізмі значної частки і соціуму, і політикуму, для яких Україна не є 
Батьківщиною, а лише територією мешкання, бізнесу тощо. Війна з 2014 року 
увійшла у наше життя об’єктивною реальністю. Вона з її смертоносною 
сутністю стала явною, однак суспільство, з його стратами, соціальними 
групами, етносами, конфесійними групами, окремими усвідомленими і не 
усвідомленими особистостями, як і 75 років назад по різному рефлексує на цю 
політику, перефразовуючи слова одного класика, у проявах іншими 
способами. Історію нинішньої війни наступним поколінням ще доведеться 
дослідити і написати.

Імперії, які б вони не були -  середньовічні, модерного, постмодерного 
часу, чи сьогоднішні, число яких з кожним роком стає все менше, -  однак, все 
ще залишаються маргінально-деструктивними політичними формами. Вони, 
як і в минулому несуть людству загрози політичного, мілітарного, соціального, 
культурного тощо плану. Що ми на власному національному досвіді 
спостерігаємо і відчуваємо з боку наших східних сусідів. Імперії вбивають 
Правду, як абсолют, і водночас, вбивають право на Правду у проекції на кожну 
людину окремо! І на історичну Правду зокрема. Через заборони і обмеження 
доступу до архівосховищ, закриття бібліотек і національних музеїв, через 
нав’язування імперської версії історичного минулого, через репресивну 
політику щодо правдивих дослідників і таке інше. Хто, як не ми це добре 
знаємо!

Відтак наша історія, наша історична пам’ять жахливо дисонує у часі із 
західною і європейською. І якщо для пересічного поляка, німця чи француза 
вже не існує концептуальних питань у їх власній історії XX ст. -  для французів 
події і результати Першої світової війни, навіть витіснивши наполеонівський
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період французької історії; для німців -  нацистський період, злочини III райху, 
і, зокрема, геноцид -  спокутані повоєнною денацифікацією політики пам’яті. 
Так і багато європейських народів, за словами Я. Грицака, «здолали свою 
власну історію». Однак вітчизняна історична наука лише останні роки, дехто 
визначає у чверть століття, таки пристала до поступального хоч і 
поляризованого з т.з. націоцентричного, загальноцивілізаційного, людського, 
гуманістичного etc. руху. Потуги істориків 90-х років минулого століття були 
спрямовані переважно на «білі плями» Другої світової війни, і радянського 
ідеологічного бренду -  «Великая Отечественная война», яка явно такою не 
була для мільйонів українців, як власне, і не тільки для них.

До теми окупаційної політики підходили обережно, потайки, напівголосо, 
іноді сидячи у президіях чи трибунах, пошепки, адже озиралися на думки «за 
поребріком», звірялися з побажаннями ветеранських та громадських 
організацій, заідеологізованих різноманітних лівих партій, груп, об’єднань та 
блоків тощо. З часом, відкриття архівних фондів (особливо спецхранів) 
періоду 1939-1945 pp. спричинило дослідницький бум, висунуло як напрямок 
соціальну історію війни, історію повсякдення, тендерний напрямок у війні, 
усну історію, спогади ветеранів дійсних, а не фальшивих, на кшталт тих, які з 
кожним роком на парадах в РФ лише за віком молодшають у прямій 
залежності від зростання в офіцерських чинах та бутафорських нагородах...

Сьогодні опонована дисертаційна робота пана Тішина Олександра 
Володимировича у нас не викликає жодного сумніву у актуальності її теми, 
що, власне, добре обґрунтовано дослідником у вступній частині. Дуже вдало 
закцентовано увагу дисертанта на саме регіональному вимірі окупаційної 
політики, взявши до наукового вивчення південно-східні терени України.

З нашого розсуду хотілося б зупинитись на двох традиційних сторонах 
наукових проектів такого типу: на формі і змісті. Щодо першого, зазначу, що 
робота виконана за вимогами і загальноприйнятими нормами. Однак, на 
початку тексту, ані наприкінці його не запропоновано ніякого переліку 
абревіатур, скорочень, найбільш вживаних словосполучень, назв чи 
історичних імен тощо. Так, на с.с. 27, 28, 109 було б можливо подати 
прийнятні абревіатури: «Надзвичайна державна комісія зі встановлення і 
розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників» -  НДК ВРЗ НФЗ; 
«Президія Верховної Ради СРСР» -  ПВР СРСР; «Рада Народних Комісарів» -  
РНК; «Вище армійське командування» -  ВАК; «Українська народна 
республіка» -  УНР та інше. Ще один формальний момент, який лише б додав 
більшої науковості дисертаційній роботі, яка у деяких підрозділах аж занадто 
перенасичена цифрами, статистичними даними, показниками тощо. До 
прикладу, у підрозділі 3.2, визначаючи адміністративно-територіальну 
структуру досліджуваного регіону, дисертантом наводиться площа, 
чисельність населення, кількість адміністративних одиниць (гебітів) та районів 
в них. Взагалі у всій дисертації запропоновано лише дві таблиці (с. 115 і 
с. 167). Нам бачиться, що адміністративно-територіальну структуру 
Дніпропетровської області, так само й Миколаївської та інших, структурні 
трансформації напередодні II світової війни, і в німецький окупаційний період



також, можна було б подати не виключно суцільним текстом у вигляді 
перелічених районів, які перейшли від однієї області до іншої, або гебітів, 
округів та районів, що зайняло кілька сторінок дисертаційного тексту до ряду 
(сс. 116-117; 119-121), а подати у вигляді таблиць або діаграм, що покращувало 
б наукове сприйняття тексту і, відповідно, ілюструвало б здатність дисертанта 
до систематизації.

Водночас, трапляються й прикрі помилки стилістичного 
(публіцистичного), графічного характеру на с. 28 (після слова «наприклад» 
потрібна «,»; с. 31 -  1 Ой рядок зверху у слові «Центральний» дефіс-перенос; 
с. 36 -  2й абзац «У 2004 р. миколаївські вчені...» і далі за текстом 
простежується несуголосність слів у реченні; на с. 37, 39 трапляються часто 
вживані словосполучення «різноманітні аспекти», «вивчення різноманітних 
аспектів», «певних категорій населення»; на с. 8 різне написання регіону 
«Південь України», то з маленької літери, то з великої; на с. 42 «Православна 
церква» як духовна інституція має писатися з великої літери. А 
словосполучення «єврейське питання» потрібно брати в лапки, «новий 
порядок» пишеться у тексті у різних лапках... На с. 131 Зй рядок знизу -  
помилка у відмінюванні назви «Верхнєдніпровської газети». Трапляються й 
стилістично-лексичні шаблони шляхом вживання словосполучень. Наприклад, 
на стор. 3 3 - 5  разів вживається словосполучення «німецька окупація» і ще два 
рази -  «нацистська окупація», так само й на стор. 35 дуже часто фігурує 
ідеологема «нацистський окупаційний режим» та «нацистська окупаційна 
політика». Ось тут, або у методологічному підрозділі було би доречним подати 
власне потрактування цього наріжного категоріального сегменту дисертації.

Дещо з архітектоніки дисертаційного дослідження: можна було б 
виділити окремий підрозділ присвячений соціальній історії підокупаційного 
життя! А підрозділи 4.1 та 4.2 об’єднати. Вирішення наукового завдання саме 
у такий спосіб, нам видається як більш вдале.

Вражає категоричність дисертанта, яку він виявляє, характеризуючи 
історіографію проблеми. Дослідник виокремлює: «національну, модерну, 
російсько-радянсько-імперську». Ми би не радили робити спробу об’ярличити 
представників «національної історіографії» саме як «апологетами», хіба що 
допускаємо вживання цього слова у переносному значенні -  затятості або 
запеклості прибічників до якоїсь ідеї тощо. Не завжди й модернізм, 
наголошуваний дисертантом, не є панацеєю і відповіддю на поставлені 
історією питання. Поява нових, евристичних за змістом і наслідками 
документів, джерел тощо, використання у дослідній лабораторії історика 
широченного спектру методик може призвести до відходу від традиційних 
догм, постулатів, тверджень тощо. Пройде час і все отримає свою оцінку і 
пояснення. Головно, аби не вийшло з акцентом «Какая разніца...».

Аналіз історіографічного доробку за темою дисертації хоча й виглядає 
загалом цілісним, продуманим і зреалізованим за задумом автора, проте блідо 
виглядає період кінця 40-х початку 50-х років, для якого превалюючими 
характеристиками були глорифікація, гіперболізація та ідеологізація минулого. 
Цей відрізок часу представлено лише двома дисертаціями 1948 та 1949 років.



Особливо достеменно дисертантом розглянуто літературу кінця 50-х і 
наступного за ним десятиріччя, починаючи з праць Миколи Супруненка, проте 
нам би хотілося відчути чіткі авторські рефлексії з приводу співвідношення 
наукового vs пропагандистського. Нам зрозумілим є саме такий підхід, і 
власне, нам він певною мірою імпонує. Характеризуючи німецьку політику на 
окупованих українських землях, дисертант, нажаль, наводить аж дві, доволі 
просторі цитати з 2го тому «Історії Української PCP», а власної 
характеристики цього фундаментального видання не пропонує, обійшовшись 
наведенням тексту на цілу сторінку (с.32).

Сучасна наукова література, дисертаційні дослідження останніх років 
дисертантом вдало представлено, систематизовано й проаналізовано. З певним 
пієтетом дисертант презентує миколаївського вченого Анатолія Погорєлова, 
який захистив дисертаційну роботу з такою совковою темою -  «Південь 
України в початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 1941 -  
листопад 1942 pp.»(2008) і його думку щодо масштабів і різновидів 
колаборації серед сільського населення, яке було нібито «лояльнішим до 
німецько-румунських окупантів, аніж міське»... Що, мовляв, пояснюється 
нечисельним робітничим класом, який свій добробут пов’язував з радянською 
владою, а селян Жовтневий переворот 1917 р. позбавив права власності. На 
нашу думку, не варто так спрощувати проблему. Знов таки хотілося б 
ознайомитися тут і з власною думкою дисертанта. Але вона відсутня. З нашого 
погляду, на зазначені узагальнення потрібно дивитися з кількох ракурсів. З 
одного боку, на півдні України робітничий клас аж ніяк не становив меншості 
в містах. Візьмімо Одесу, де робітники складали майже 70% від загальної 
кількості зайнятого населення!(див.: Історія міст і сіл Української PCP. 
Одеська область. С. 126), його презентувало біля 40 професійних спілок. А, з 
іншого боку, селянство. Тут ситуація не стільки пояснюється ліквідацією 
приватної власності на землю, бо воно -  селянство і без того не надто 
жирувало, бо було малоземельним, а ось патріархальний спосіб життя, 
малограмотність, забитість та ще й совдепівське колгоспне ярмо з каральними 
методами й рабською працею, відсутність громадянських прав, бо мільйони 
були позбавленцями («лішенци») й зіграло на перших порах видимість 
лояльності частини селянства до окупантів. Але ж і жорстка регламентація 
підокупаційного життя на селі враз відвернула сільського трудівника від 
реалізаторів «нового порядку». У таких новелах дисертанту бажано б 
сміливіше висловлювати свою позицію.

У тексті дисертації на с. 41 акцентується на «нелюдських умовах праці» 
людей в окупації на підприємствах, в с/господарстві тощо. А що саме це 
означає?! Не кожний, особливо сучасна молодь, розуміє і не усвідомлює. Але 
й зараз на деяких виробництвах, шахтах тощо робочий день, ритм праці, 
виснаження фізичне і моральне зашкалює! А екстраполюйте т.зв. «нелюдські 
умови» на сталінські роки в шарашки, табори, колгоспи, шахти, заводи, або в 
евакуації, де на заводах працювали не виходячи з цехів місяцями, там і спали 
на ящиках, а на селі пахали коровами, і себе впрягаючи. Тобто, за словами 
мають бачитись і розумітися історичні реалії. Реальна історія з оціночними



судженнями! Часом доводиться ловити себе на думці, що окупант у чомусь 
був толерантніше власного партійного чи радянського чиновника.

Не можна погодитися (с.42) з наведеною думкою Ю. Левченка, яку 
розділяє дисертант, щодо бідності зарубіжної історіографії відносно теми 
реалізації політики німецьких і румунських окупантів в адміністративних 
одиницях України. Відповідь напрошується проста: вочевидь дослідник до 
кінця необізнаний. Але ж є праці А. Жуковського, Б. Зальмона, дуже цінній з 
археографічної т.з. книзі з серії колабораціонізм, виданій у Москві за 
програмою «Вищої школи економіки» Центра фундаментальних досліджень 
«Одесса: жизнь в оккупации. 1941-1944» (2013), подано цікаві тексти Н.Февра, 
Я.Петерле, М.Мануйлова, безпосередніх очевидців окупації. Значний доробок 
створили румунські й молдавські історики: В. Акім, Дж. Єнаке, А. Петренку, 
Р. Соловей, О. Варенка та багато інших, які упродовж 90-х і першого 
десятиріччя нинішнього тисячоліття здійснили усебічний аналіз діяльності 
цивільних адміністрацій в Південній Бессарабії, Трансністрії.

В дисертації, до речі, відсутні й напрацювання вітчизняних істориків, які 
досліджували аналогічну, або дотичну проблематику: В. Щетнікова (Одеса), 
О. Перехреста (Черкаси), О. Лисенка (Київ), Т. Пастушенко (Київ), 
Г. Грінченко (Харків), І. Дерейка (Київ), В. Стецкевича, Валерія Шайкана, 
Валентини Шайкан (Кривий Ріг), І. Тарнавського (Донецьк-Київ), О. Осипенка 
(Одеса) та інших. Так чи інакше, їхні праці додали б наукового балансу 
історіографічному розділу і підсилили б змістовно-узагальнюючу частку 
дисертації. Дознайомлюючись з історіографічним оглядом, потайки все ж 
виношував надію на те, що дисертант таки зверне увагу на 
найфундаментальніший труд останніх років -  колективну працю (більше 3-х 
десятків) науковців України, зініційованої Інститутом історії НАН України під 
редакцією В. Смолія і відповідального редактора О. Лисенка -  «Україна в роки 
Другої світової війни: погляд з XXI століття. Історичні нариси у 2-х книгах. 
(2011). Зараз має вийти 3-я книга «Мовою документів». І на скільки мені 
відомо, готова 4-а -  «Життя (чи повсякдення) на тлі війни». А дисертант, 
судячи з тексту, обійшов цю працю стороною. Даремно. І методологія, і 
історіографія, і акценти, і дослідні новації у підходах добряче там виписано.

Джерельна основа дисертаційного дослідження не викликає сумніву, ані у 
комплексі залучених документів, а ні у способі їх використовування у 
досягненні поставлених завдань, та у вибудовуванні смислових конструкцій, 
висновків та узагальнень. Солідно виглядає архівний блок -  24 фонди двох 
центральних та чотирьох обласних держархівів. Залучено 24 періодичних 
видання, мемуарна література, зокрема й німецького походження. Даремно, 
що дисертант подаючи, скажімо, десятки газет, не заглибився у пару-двійко 
яскравих видань, зосередившись на характеристиці змісту документу, 
проілюструвавши на прикладі пропагандистську сутність такого роду джерел, 
ступінь довіри до нього, і зробивши акцент на тому, а що, власне, має 
викликати вельми і вельми критичні рефлексії дослідника. На жаль не знайшов 
спогадів-меморій безпосередніх учасників тих подій, зібраних дисертантом під 
час його власних польових досліджень, що, як зазначає сам дисертант,



дозволило б наповнити групи прихильників і противників «нового порядку» 
серед місцевого населення (с.58). Хоча спогади з інших джерел є наявними.

Методологічний інструментарій не викликає сумнівів у науковості 
методик, самостійності суджень і аргументацій. Напроти, дисертант вдало 
використовує як загальноісторичні методи, так і спеціальні та специфічні. Нам 
бачиться, що було б консеквентним подання власного потрактування таких 
категорій чи словосполучень базового характеру як: «німецька окупаційна 
політика», «нацистська окупаційна політика», щоправда автором наводиться 
ця категорія у синонімічному варіанті у термінологічному словнику на с.с. 241 
і 242 -  «гітлерівська окупаційна політика», «нацистський окупаційний 
режим», але з посиланням на монографію О. Гончаренка з Переяслава- 
Хмельницького.

Основні розділи дисертації пропрацьовані чудово, зокрема у розділі 2 
дисертантом продумано, виокремлено, систематизовано й обґрунтовано 
фактори формування образу Півдня України в загарбницьких планах Третього 
райху, хоча нумерація вочевидь з механічних причин збилася на п. 5-му. Нам 
думається, що п’ятьма факторами не обійдеться. Потрібно говорити ще й про 
поліетнічність та поліцерковність досліджуваного регіону, в якому значну 
частку складали німці, болгари, греки, румуни/молдавани, які мали стати 
опорою нацистської експансіоністської політики. І аж ніяк не можна нехтувати 
працьовитістю населення, яке у вельми тяжких кліматичних умовах півдня 
України та антинародних за суттю довоєнних проектів та кампаній радянської 
тоталітарної системи витягувало на собі економіку країни. До речі, сказане 
нами, підтверджується дисертантом на с. 133 наведеною цитатою ген.комісара 
«Дніпропетровськ» К. Зальцнера, що «праця українців в с/господарстві і на 
підприємствах йде дружно і добре».

Підрозділи 2.2 та 2.3 дисертаційного дослідження виглядають 
органічними, продуманими й добре описаними, як за структурою, так і 
смисловим розкриттям проблеми. Дисертанту вдалося подати історичні 
передумови й фактори, на яких вибудовувалась уся подальша окупаційна 
політика гітлерівської Німеччини в південноукраїнських землях. Розділ 
загалом займає чотири десятки сторінок. До речі, повертаючись до 
структуризації дисертації загалом, звертаємо увагу на те, що усі без 
перебільшення розділи відносно рівновеликі й рівнозначні (у межах 40-50-ти 
сторінок. Розділи виважені, без наявного перекосу чи текстового дисонансу. 
Однак, напрошується до розділу 2, у вигляді окремого підрозділу 2.1, ще один 
не менш важливий фактор (за переліком наведеним дисертантом, був би 
шостим), який би переконливо сприяв розумінню реалізації німецьких 
загарбницьких планів на Півдні. Маємо на увазі німецьку етнічну меншину в 
регіоні, яка там мешкала з кінця XVIII ст. Тоді би вельми слушний висновок 
дисертанта про те, що керівники III райху розглядали південь України як 
складову свого «життєвого простору» на сході, яка будучи колонізованою, 
мала стати сировинним придатком Німеччини ґрунтовніше посилювався. І 
схема, запропонована дисертантом у підрозділі 2.3 про етнічний та релігійний



фактор історичного й ідеологічного характеру була би доповнена ще одним 
важливим пазлом.

У розділі З, дослідник, подаючи хроніку воєнних дій на південно- 
східному напрямку і причини окупації регіону, ілюструє адміністративний 
поділ і утворення трьох генеральних округів -  Дніпропетровськ, Крим, 
Миколаїв. Дисертант нарешті подає визначення категорії «окупація», однак 
знов не своє власне, а Олексія Тол очка, відомого медієвіста. Вкотре таки, 
дисертант свою власну думку висловлює обережно і не зовсім впевнено. Вроді 
як воєнна окупація з ознаками анексії, яка не була здійснена, через декларацію 
керівництва Німеччини про можливість включення Південної України до її 
складу. Тут дисертант проводить паралелі зі Східною Галичиною, яка 
перебувала у складі III райху. Гіпотетично дисертант вибудовує розвиток 
подій кругом статусу Півдня України у випадку включення регіону до складу 
Німеччини -  прогнозуючи статус «Генерал-губернаторства для окупованих 
польських земель», яке було утворено у жовтні 1939 р., куди увійшов і 
дистрикт Галичина.

Цікавим виявляється концепт дисертанта щодо порівняння 
адміністративно-політичної природи режимів двох державних утворень у 
першій половині XX ст. -  II і III райхів. Екстраполяція критеріїв з 1918-го на 
1941-1943 рр. нам видається переконливою і аргументованою шістьма 
позиціями. Деякі разючі приклади наведено дисертантом певною мірою 
наштовхують на питання щодо того, чи розуміємо ми до кінця компаративну 
сутність сталінської і гітлерівської політик щодо українського селянства. 
Зокрема, читаючи про таке: «у серпні 1942 р. у запорізькому регіоні мали 
багато надлишкової продукції, а восени 1943 р. базари були переповнені 
с/господарською продукцією, а на Київщині та Дніпропетровщині -  під час 
окупації селяни з ’їли сала і випили горілки більше, аніж за 25 років совєцького 
панування!» (с. 112).

Ґрунтовне висвітлення дисертантом особливостей адміністративно- 
територіального устрою південної України під німецьким окупаційним 
цивільним управлінням (НОЦУ), до речі у тексті дисертації можна було б 
використовувати саме таку абревіатуру, супроводжується чітко 
сформульованими й виписаними особливостями адміністративно- 
територіального устрою регіону, запропоновано схему його формування й 
реалізації. Знайшла достеменного пояснення така специфічна риса 
адміністративного устрою у межах досліджуваного регіону, як найбільша 
кількість крейзгебітів у Дніпропетровську, Запоріжжі, Кам’янському і 
Кривому Розі.

Акцентуючи увагу на неможливості застосування в Україні системи 
нормативних актів, які діяли на теренах Німеччини у повному обсязі, 
дисертант стверджує, що німецька окупаційна адміністрація використовувала 
локальне нормотворення, зокрема елементи радянської правової системи, 
однак, жодним чином не пояснюючи як саме і не наводячи підтверджуючих 
прикладів.



Цікаві роздуми у завершальному підрозділі 3.3 викликала у нас кадрова 
політика німців у адміністративних органах у порівнянні з підрумунською 
Трансністрією. Характеристичною ознакою, відмінністю в цьому сенсі є 
політика румунської адміністрації. За нашими підрахунками, основаними на 
вітчизняних і румунських джерелах число залучених до цивільних органів 
місцевих чиновників та управлінців становило співвідношення 78% до 22%, 
надісланих чи рекрутованих з Румунії. У німецькій зоні, як стверджує 
дисертант, ані угорці, ані румуни, та інші союзники не допускалися взагалі.

У цьому ж розділі допущено повторення інформації про нагородження 
«Медаллю для народів Сходу» І. Курила-Кримчака і на с. 132 і на с. 138, також 
вкралася й неточність з визначенням кількості нагороджених осіб (35 чи 36).

Фахово виписаний дисертантом розділ 4. Класично вибудувано структуру 
розділу, спостерігається насиченість добротним матеріалом, який сам 
напрошується на узагальнення і обґрунтовані висновки. Якщо у попередніх -  
другому і третьому розділах дисертант пропонував сутнісне порівняння 
німецької політики в українських землях у 1918 р. і 1941-1943 рр., то в 
останньому -  4-му, траєкторія компаративного методу була змінена у бік 
порівняння «совєцького», як пише дослідник, колгоспного ладу і 
нацистського. Іноді цей крок є мало зрозумілим з точки зору визначеної 
дисертантом задачі.

Загалом нам бачиться, що архітектоніку розділу можна було б 
запропонувати у наступному варіанті: об’єднати підрозділи 4.1 і 4.2, 
зосередивши увагу на особливостях політики німецької окупаційної 
адміністрації на Півдні України в промисловості і сільському господарстві, а 
окремим підрозділом виокремити повсякдення, стратегії виживання 
підокупаційної, так би мовити «маленької» людини, «людини війни», чоловіка, 
жінки, дитини... з їхніми щоденними практиками виживання тощо. Однак, хай 
там як, текст розділу як і загалом дисертації є продуманим, логічним і 
літературним. Зазначений розділ насичений наративом, і це чудово! От якби 
цей наратив було можливо зреалізувати у напрямку соціальної історії, було би 
дуже доречно.

Запропонована у підрозділі таблиця №2 існує, на нашу думку, сама по 
собі, однак її присутність лише дотично принагідна. Якби дисертант порівняв, 
чи краще б визначив частку української сировини на фоні показників 
окупованих нацистами країн Західної і Північної Європи було б вельми вдало, 
а інакше, яким боком ця статистика грає до теми дисертаційного 
дослідження?!

Іноді зустрічаються певні розриви, відособленості окремих сегментів 
тексту, які розділені окремими і часто доволі слабо поєднаними загальною 
ідеєю, що можливо й простежується, однак дуже віддалено і мало відповідає 
задачам розділу-підрозділу. Наприклад, на с.с. 145-147 дисертант 
заглиблюється в особливості колективізації на Півдні України, потім визначає 
характерні риси німецької політики в аграрній сфері у 1918 р. та 1941-1943 рр. 
Тоді як завдання стоїть дослідити нацистську соціально-економічну політику в 
зазначеному регіоні України. Зрозумілою є спроба розглянути, так би мовити



проблему у діалектичному препаруванні, але з нашого погляду це є певним 
відхиленням від генерального курсу. Емоційність дисертанта часто відводила 
його у бік спроб дати характеристику більшовицькому режиму, копирсання у 
жахливих наслідках колективізації, голодомору, йшлося про чорні списки 
(с. 154-155), про репресивну політику каральних органів НКВС тощо, однак 
завдання було інше.

Дещо ріже слух надто часте згадування: «нідерландський історик 
К. Беркгоф». Можна було б не перевантажувати текст, оскільки усі у 
зацікавленому науковому середовищі чудово знають і Беркгофа, і «англо- 
американського історика Р. Конквеста! Назагал, доволі часто дисертант 
апелює до Беркгофа, наче в Україні відсутні науковці. Нам незрозумілим є 
нарис про евакуйованих на схід СРСР південноукраїнських селян, думається, 
що цей нарис зайвий, хоч і фрагментарний. Він не несе на собі роль наукової 
необхідності. Щодо податкової політики, механізмів та конкретні форми 
податків можливо було б розглянути через низку графіків, діаграм тощо.

Дисертація відповідає проблематиці за спеціальністю «Історія України». 
Зміст та структура автореферату відповідає формі, суті й основним 
положенням викладеним у тексті кваліфікаційної наукової праці.

Висловлені нами зауваження не є принциповими, мають рекомендаційний 
характер і не знижують загального високого рівня дисертаційної роботи як 
самостійного наукового дослідження.

Вважаємо, що за своїм науково-теоретичним рівнем, новизною 
визначених та розв’язаних завдань, обґрунтованістю основних положень, а 
також науковим та практичним значенням дисертаційне дослідження Тішина 
Олександра Володимировича “Німецьке окупаційне цивільне управління на 
Півдні України (1941-1943 рр.): адміністративно-політичний та соціально- 
економічний аспекти”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України відповідає 
вимогам чинного «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент:

Микола МИХАЙЛУЦА

доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри українознавства, 
історико-правових та мовних дисциплін 
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