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Відновлення та розвиток Української державності супроводжувався 

суспільними трансформаціями, що позначилися на поширенні різних форм 

девіантної поведінки, в тому числі злочинності. З розвитком людства 

діяльність у сфері охорони правопорядку зазнала значних трансформацій. 

Зокрема заходи кримінального покарання почали співвідноситися із 

заходами попередження злочинів, причому в багатьох країнах світу, в тому 

числі в Україні, цим заходам надається пріоритетне значення.

Більшість учених, віддаючи належне необхідності удосконалення 

системи кримінально-правового впливу на протиправну поведінку, 

визнають переваги та ефективність саме превентивного, власне 

кримінологічного впливу на злочинність. Злочинність розглядається як 

збірне поняття і характеризується як сукупність суспільно небезпечних 

діянь, заборонених кримінальним законом. Вона включає в себе різні види 

корисливих, насильницьких, необережних, рецидивних, інших одиночних 

суспільно-небезпечних діянь та їх групи, які знаходяться між собою в 

тісному зв’язку і взаємодії. Крізь призму екзистенціалістського підходу 

право -  це атрибут людського існування. Його дійсне буття -  не в нормах, 

які втілюються в статтях закону, а в правовому переживанні конкретних 

ситуацій.

Екзистенціалістський підхід характеризується тим, що соціальна 

природа і функції права розглядають з позиції індивідуальної сутності
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людини, як вираження специфічних умов її конкретного буття. 

Нормативність права випливає із суб’єкта, а не з самого буття. Водночас 

ефективність застосування закону визначається його моральним 

авторитетом, особливо його санкцією. В радянському суспільстві право 

мало захищати пануючий лад, передусім державну власність, що 

зумовлювало суб’єктивне позбавлення громадян права на свободу слова 

та плюралізм думок і зумовлювало включення до сфери регулювання 

кримінального права відносин, які по-суті у цивілізованому співтоваристві 

стосуються стосунків між громадянським суспільством та державою. Це 

обумовлювало специфіку радянського законодавства та впливало на форми 

девіантної поведінки громадян.

Кримінологічна доктрина боротьби зі злочинністю колишнього СРСР 

була спрямована на обґрунтування можливості ліквідації причин і умов 

злочинності. Тому протягом багатьох десятиліть основним об’єктом 

попередження злочинності виступали криміногенні чинники -  причини 

злочинності та сприяючі їй умови. Поняття «боротьба зі злочинністю», як і 

термін «війна зі злочинністю», передбачає активне зіткнення суспільства зі 

злочинністю, наступальну діяльність на причини та умови злочинності, що 

«пов’язано з прагненням до перемоги, тобто до знищення злочинності, до 

повної її ліквідації, що є завідомо нездійсненним». Проте чинники, які 

впливають на поширення девіантної поведінки та її характер, можуть бути 

проаналізовані в тому числі й з метою їх усунення для подальшого 

попередження злочинної поведінки.

Історичний дослід організації протидії поширенню девіантної 

поведінки виглядає досить корисним в сучасних умовах, коли війна на 

Донбасі із залученням російських військових та проросійських найманців 

загострила ряд проблем українського суспільства і сприяла поширенню 

різного роду соціальних девіацій. І саме аналізу причин та баретеру
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девіантної поведінки населення УСРР 1920-х років присвячена робота 

Є.Г.Комара.

Вступ рецензованої дисертації містить основні положення, 

передбачені вимогами до написання дисертаційної роботи, які 

висвітлюють новизну дисертації, її практичне значення. Чітко сформовані 

предмет та об’єкт дослідження, його мета та завдання, викладено 

теоретико-методологічну базу роботи. Основні завдання праці чітко 

визначені та відповідають меті дисертації. Структурна побудова роботи є 

логічною і обумовлена визначеною Є.Г.Комаром проблемою, яка знайшла 

повне відображення в дослідженні. Структура праці видається 

прийнятною, підпорядкована розкриттю змісту питань, що випливають з 

теми дослідження.

У першому розділі дисертаційного дослідження зосереджено увагу на 

аналізі наукового доробку з означеної проблеми. На основі використання 

історіографічного аналізу та синтезу, історичного, проблемно- 

хронологічного, порівняльного, ретроспективного та ін. методів 

дослідження проаналізовано процес накопичення історіографічних 

розвідок з проблеми дослідження. Аналіз дозволив стверджувати про 

недостатність висвітлення теми дослідження в українській історіографії. У 

роботі справедливо відзначено, що переважна більшість досліджень 

здійснювались окремо по злочинності, алкоголізму, проституції та іншим 

соціальним аномаліям 1920-х рр., на регіональному рівні, тоді як 

комплексно у адміністративних межах УСРР ця проблема фактично не 

вивчалася (с. 26).

Розділ також містить аналіз джерельної бази дисертаційної роботи із 

визначенням причин надання переваги певним групам джерел у рамках 

системно-структурного підходу. Використання міждисциплінарного 

підходу із залученням історико-порівняльного, проблемно-хронологічного, 

історико-юридичного, спеціальних методів дослідження кримінології,
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методу історичної демографії, статистичного, соціально-антропологічного, 

логіко-аналітичного, методів аналізу та синтезу, системності й 

комплексності створило необхідне підґрунтя для глибини аналізу 

матеріалу та обґрунтованості висунутих автором положень і висновків. У 

дослідженні чітко визначено необхідність використання саме таких 

методів виходячи із специфіки здійснення міждисциплінарного 

студіювання та різновекторного аналізу на основі методу аналізу ієрархій 

Т.Сааті із застосуванням окремих розробок П.Михайленка, А.Закалюка, 

В.Дрьоміна.

Другий розділ роботи містить визначення та аналіз різноманітних 

факторів впливу, які визначали поширення соціальних аномалій у 

повсякденному житті населення УСРР. Визначено, що умови нової 

економічної політики дозволяли швидко збагачуватися одним 

підприємцям, натомість інші могли зазнавати миттєвого розорення або з 

труднощами триматися на плаву. Водночас на фоні низького рівня життя 

робітників економічні здобутки приватних підприємців розглядалися у 

робітничому середовищі як соціальна несправедливість. Очікування 

робітниками протягом НЕПу повної соціально-майнової рівності 

відповідно до постулатів марксистської ідеології породжувало зростання у 

них ненависті до підприємців, котрі розглядалися у робітничому 

середовищі як особи, що заробляють великі кошти, фізично не докладаючи 

для цього зусиль (с. 71).

Досліджено, що одним з найбільш сприятливих факторів поширення 

соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР у 1920-х рр. 

була непослідовна і доволі суперечлива політика більшовиків у сфері як 

політико-економічного розвитку країни, так і боротьби зі злочинністю, 

алкоголізмом, проституцією та іншими проявами девіантної поведінки, що 

сильно дезорієнтувало українське населення у сприйнятті дозволених та 

заборонених діянь, а також підштовхувало громадян до незаконних дій на
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фоні злигоднів (с. 80). Визначено, що в умовах штучного обмеження 

більшовиками економічних і політичних свобод населення, масштаби 

якого помітно зросли наприкінці НЕПу, а також фінансово-економічних 

труднощів частина молоді не змогла сповна реалізувати себе у нових 

реаліях, що сприяло поширенню алкоголізму та злочинності та 

обумовлювало значне “омолодження” кримінального світу в УСРР (с. 88).

Справедливо визначено, що наявність до другої половини 1922 р. 

значної кількості нормативно-правових актів кримінального характеру 

деструктивно впливала на діяльність судових установ і призводила до 

неоднакового застосування кримінального законодавства на практиці (с. 

91).

Підкреслено, що революційні події попередніх років зруйнували 

усталену систему соціальних норм, що відобразилось і на зміні статевої 

моралі тогочасної людини. Комуністична ідеологія передбачала створення 

“нової людини”, яка б не обмежувалась у своїй свідомості різними 

забобонами та не страждала на “вади” капіталістичного світу (с. 112). 

Визначео, що героїзація населенням особи злочинця, вільне трактування 

злочинної поведінки, самовисуванство і кар’єризм серед представників 

влади, примітивна культура та свідомість населення, соціальна 

“агресивність” дитячого і юнацького виховання, відновлення традицій 

побутового і святкового алкоголізму, розширення соціальних функцій 

тогочасних пивних закладів, одноманітність дозвілля, трансформація 

статевої моралі тогочасної людини, поширеність практики сезонних 

шлюбів, обмін “негативним досвідом” між мешканцями радянських комун, 

активна боротьба держави з церквою і набожністю населення, тотальне 

втручання влади у приватне життя людей (с. 121).

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячено аналізу форм 

виявлення соціальних аномалій в УСРР. Автором дисертаційного 

дослідження визначено, що за першу половину 1920-х рр. правоохоронні
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органи не подавали відомостей про показники злочинності на 

республіканському рівні, тоді як у межах окремих округів та губерній така 

інформація існувала. А стан злочинності на початку НЕПу відображав 

загальну ситуацію, що склалася в країні. Злиденне життя людей, 

обумовлене попередніми суспільними катаклізмами, поглиблювалось 

економічною кризою. Тому в структурі злочинності все більшого значення 

почали набувати майнові злочини (пограбування та крадіжки)(с. 124). 

Встановлено, що поширенню кримінального бандитизму у першій 

половині 1920-х рр. сприяла наявність у настелення значної кількості 

незаконної вогнепальної зброї та вибухівки, які залишилися після війни і 

революційних подій (с. 130). Доведено, що досить розповсюдженим 

явищем у тогочасному суспільстві було хуліганство. Більшість 

хуліганських дій вчинялися на вулиці у формі бешкету в нетверезому 

вигляді, лайок, пручання міліції. Як свідчать тогочасні статистичні дані, 

хуліганство було більш поширене у великих містах (с. 132). У розділі 

приділено увагу визначенню та характеристиці окремих професій 

злочинців із характеристикою їх поширення у злочинному світі (с. 136). 

Дослідником визначено, що протягом 1920-х років значними темпами 

відбувався процес криміналізації правоохоронних органів (с. 142), а 

представники влади досить активно втягувалися у злочинні контрабандні 

схеми (с. 146).

Є.Г.Комар наголосив, що вкрай негативно на діяльність 

правоохоронців впливало регулярне некомпетентне втручання партійних 

органів у їхню діяльність (с. 148). Ним визначено, що дослідження форм 

проявів соціальних аномалій серед населення УСРР 1920-х рр. демонструє, 

що кримінальна злочинність, алкоголізм та проституція на фоні дії низки 

сприятливих чинників мали значний вплив на повсякдення тогочасного 

українського населення. Зазначені явища знижували загальний потенціал 

розвитку республіки, а також негативно впливали на стан здоров’я
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населення. Реальні масштаби кримінальної злочинності, алкоголізму та 

проституції в УСРР на початковому етапі НЕПу більшовикам вдавалося 

приховувати від населення, обґрунтовуючи їх існування “пережитками 

капіталізму” й “підступними діями капіталістичних елементів” . Водночас 

наприкінці 1920-х рр. ставав дедалі очевидним нерозривний зв’язок між 

вказаними соціальними аномаліями й тогочасними реаліями життя країни 

(с. 172).

Підсумком роботи є достатньо кваліфіковані та структуровані 

висновки. Заслуговує на схвалення твердження автора, що базовими 

соціально-економічними чинниками поширення соціальних аномалій у 

повсякденному житті населення УСРР 1920-х рр. були: запровадження у 

1921 р. нової економічної політики та стрімке її згортання з другої 

половини 1920-х рр., сплеск дитячої безпритульності, недосконалість 

грошово-фінансової реформи 1922 -  1924 рр. (так звана “криза обміну”), 

голод 1921 -  1923 рр., соціально несправедлива податкова політика, 

несприйняття НЕПу частиною робітників та керівництва країни, вади 

у державному регулюванні ринку, низька зарплата, важкі умови праці й 

побуту, зростання масштабів безробіття і соціального декласування 

населення (с. 176).

Серед політико-правових умов поширення соціальних аномалій 

Є.Г.Комаром справедливо виокремлено: монополію політичної влади з 

боку КП(б)У, непродуманий підхід до формування радянської партійної 

еліти та призначення відповідальних керівників, привілейованість 

представників влади, їх правову безкарність, класову соціальну і виборчу 

політику, повільність становлення правової системи, правоохоронних і 

судових органів та брак їхнього фінансування, мінливість кримінального 

законодавства, непослідовність заходів держави у сфері боротьби з 

соціальними аномаліями та ін.(с. 177). Ним встановлено, що найбільш 

розповсюдженими видами кримінальних злочинів у 1920-х рр. були
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крадіжки, пограбування, бандитизм, підпали, убивства. Домінування серед 

них некваліфікованих крадіжок є ознакою того, що тоді переважала 

ситуативна (побутова) злочинність, яка стимулювалася незадоволеними 

економічними потребами населення (с. 178). Дослідником підкреслено, що 

соціальні аномалії відігравали роль специфічної деструктивної форми 

адаптації населення до складних і мінливих соціально-економічних, 

політичних та культурних реалій в УСРР, а також переходу до мирного 

життя після бурхливих військових і революційних подій попередніх років. 

Зокрема, в період НЕПу частина робітників і селян намагалися 

задовольнити свої інтереси (передусім, матеріальні) шляхом застосування 

зброї й фізичної сили, тобто використовуючи практику вирішення 

конфліктів, що склалася у попередній період війни та революційних 

потрясінь (с. 182).

Завершується робота достатнім й кваліфіковано структурованим 

списком використаних джерел та літератури.

Варто відзначити, що дисертація Є.Г.Комара є оригінальним, 

самостійним науковим дослідженням із достовірними, належним чином 

обґрунтованими результатами, які органічно пов’язані із опрацьованим 

джерельним матеріалом та підтверджені узагальненнями і оцінками в 

рамках окремих сюжетів та цілих розділів.

За своєю тематикою і змістом дисертаційне дослідження Є.Г.Комара 

«Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х pp. XX 

ст.» відповідає вимогам спеціальності 07.00.01 -  історія України.

Автореферат відображає зміст дисертації та основні результати 

дослідження і оформлений відповідно до діючих вимог. Основні 

положення дисертації та автореферату є ідентичними. Основні матеріали й 

положення дисертації викладені у восьми наукових роботах, що свідчить 

про достатній рівень її апробації.
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У той же час дисертаційне дослідження Є.Г.Комара не позбавлене 

певних недоліків, а тому слід виділити окремі зауваження та побажання:

-  не виваженим є вживання застарілого терміну «боротьба із 

злочинністю», який використовувався у дослідженнях радянських 

науковців, у той час як у сучасній вітчизняній кримінології 

застосовуються визначення «протидія злочинності», а у західній -  

«контроль за злочинністю»;

-  доцільно було б проаналізувати причини визначення певних діянь 

більшовицькою владою як злочинних, особливо у сфері 

економічної злочинності;

-  у дисертації міститься ряд дискусійних тверджень, наприклад, про 

те, що «відсутність певний час сталих правових норм по боротьбі зі 

злочинністю давала змогу правоохоронним органам діяти на 

власний розсуд стосовно визначення складу злочину та міри 

покарання» (с. 90), що суперечило принципу застосування 

кримінальних норм по аналогії; про те, що Г.Котовський до Першої 

світової війни створив власний загін та займався революційною 

діяльністю, виступаючи проти поміщиків у Бессарабії (с. 123);

-  доцільно було б визначити вплив формування та розвитку 

кримінальної субкультури в радянському суспільстві на поширення 

злочинності, а також вплив розвитку правової свідомості на 

поширення злочинної поведінки;

-  більш детально варто було б зупинитися на визначенні рівня та 

якості злочинності у середовищі партійних працівників, а також 

факторів, які впливали на їх девіантну поведінку.

Проте вказані зауваження не знижують загальної високої оцінки 

дисертації Є.Г.Комара, яка засвідчує його належну наукову кваліфікацію 

та компетенцію.
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Загалом дисертація Євгена Григоровича Комара «Соціальні аномалії у 

повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст.» відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

№ 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 

доктор історичних наук, професор 

провідний науковий співробітник 

відділу національних меншин 

Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України

ї в '  
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^ ін о н а ц іо н а л ь н и х  у ’- 1 
досл іджень 

\^> д  ім. І.Ф .Кураса  Іі>1
Ідентифікаційний 

\ > \ к о д  1 8 3 9 4 0 7 6 /> /
___

.О.Ніколаєць

джень ім. І.Ф. Кураса НАН України

ВІД
_ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка
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ВІДГУК

офіційного опонента 
на дисертацію Комара Євгенія Григоровича 

«Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. 
XX ст.», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  Історія України

Дисертаційне дослідження Є.Г.Комара «Соціальні аномалії у 

повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст.» присвячене важливій 

і актуальній темі -  вивченню глибинних механізмів соціальних аномалій у 

період становлення більшовицької системи державного управління в Україні. 

Сучасна практика свідчить, що подібні соціальні аномалії існують у 

незалежній Україні. їх подолання вимагає все більше скоординованих зусиль 

державних органів і громадських організацій та об’єднань.

Соціальні аномалії, здебільшого, були предметом дослідження 

соціальних психологів, педагогів, юристів, психіатрів тощо. Водночас, вони є 

невід’ємною частиною повсякдення людини, але довгий час залишалися поза 

увагою української історіографії.

Сьогодні дослідження повсякдення радянської доби стало одним із 

головних напрямів вітчизняної історичної науки. Особливу значущість 

набувають наукові праці, що досліджують проблеми, існування яких або 

заперечувалося, або замовчувалося партійно-радянським апаратом через 

ідеологічні мотиви.

Більшовицькі очільники стверджували, що радянська влада усунула 

основні причини виникнення соціальних аномалій. Вони ініціювали сплески 

громадської активності для їх вирішення у вигляді так званих «кампаній». 

Такі акції проводилися місцевим партійно-радянським апаратом, але реальної 

проблеми не вирішували. У результаті соціальні аномалії набували нових 

ознак, видозмінювалися, зменшувалися кількісно, але не зникали із 

повсякденного життя радянської людини. Вони становили ту сторону 

людської життєдіяльності, яку важко реконструювати через її прихованість

та соціальну мімікрію.
Від '
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Дотримуючись чинних вимог, автор подав до захисту дослідження, що 

має усі необхідні атрибути. Дисертація має логічну композицію, що сприяє 

системному висвітленню теми, відзначається багатоплановістю та цілісністю, 

органічним підпорядкуванням меті дослідження всього комплексу 

розглянутих питань та фактологічних даних. Дисертант чітко визначив 

об’єкт, предмет, мету, хронологічні межі дослідження. Сформульовані 

завдання розкривають та охоплюють коло питань, що практично не 

висвітлені в українській історіографії.

Новизна дисертаційної роботи полягає у проведенні комплексного 

дослідження соціальних аномалій у 1920-х рр., до наукового обігу уведено 

нові архівні документи, виявлено чинники впливу на соціальні аномалії, 

проаналізовано причини зростання злочинності у суспільстві, криміналізація 

представників партійно-радянського апарату, фактори поширення 

проституції та алкоголізму у контексті радянської дійсності.

Аналізуючи стан наукової розробки проблеми, Є.Г.Комар слушно 

зазначив про фактичну відсутність, за окремими випадками, історичних 

праць про соціальні аномалії у 1920-х рр. Тому він проаналізував праці 

фахівців із соціології, демографії, педагогіки, соціальної психології, 

розподіливши їх за хронологічним принципом. Використанні у 

дисертаційній роботі історичні праці слугували історичним тлом та деяким 

фактичним матеріалом для досліджуваної проблеми. Автор виокремив 

наступні хронологічні періоди: 1920-і рр., 1930-і -  початок 1990-х рр., 1990-і 

-2015  рр.

Основою написання дисертаційного дослідження стали архівні документи 

двох центральних та Державного архіву Київської області, використано 

статистичні довідники, документальні збірники, періодичні видання 1920-х рр. 

Слід зазначити, що автор використав нетрадиційні для істориків фонди, зокрема, 

наркомату охорони здоров’я.

Дисертант проаналізував історико-соціологічні погляди Е.Дюркгейма, 

М.Вебера, Р.Мертона, концептуальні засади т. зв. «нової історії», її головні
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напрями «історію повсякденності» й «історію ментальності». Також автор 

акцентував увагу на різниці смислового навантаження у поняття «соціальної 

аномалії», «девіантної поведінки» закордонними та радянськими дослідниками. 

Останні вкладали у термін ідеологічне навантаження, вважаючи прояви 

соціальних аномалій «пережитком капіталізму». Також цікаві роздуми автора про 

співвідношення соціальних аномалій та соціальних норм у контексті оцінки 

повсякдення 1920-х рр.

Дисертант, проаналізувавши існуючу історіографію, виявлені архівні 

документи, зробив цілком слушний висновок про необхідність дослідження 

соціальних аномалій як невід’ємної частини повсякденного життя населення 

України. На його думку, дослідження повсякдення вже сформувалося як окремий 

науковий напрям у вітчизняній історіографії (с.45).

У розділі «Фактори впливу на соціальні аномалії у повсякденному житті 

населення УСРР» Є.Г. Комар аналізував соціально-економічні, культурні і 

політико-правові чинники соціальних аномалій 1920-х рр. Автор акцентував увагу 

на зруйнованій економіці Радянської України у результаті Першої світової війни 

та Української революції 1917-1921 рр., на розлогому повстанському русі 1920— 

1922 рр., спровокованого впровадженням політики «воєнного комунізму» та 

окупацією України більшовицькими військами, впровадженні нової економічної 

політики. Саме реалізація засад НЕПу на тлі зруйнованої економіки зумовили 

легалізацію капіталу і водночас розширення тіньового ринку, криміналізацію 

окремих галузей господарства, розгул пограбувань, шахрайства, «мішечництва», 

спекуляції, хабарництва тощо. Значна частина так «званих легких» грошей 

використовувалися для розваг, що знаходилися поза моральними критеріями 

традиційного суспільства. Спрацьовувала чітка схема -  попит зумовлює 

пропозицію. Слід зауважити, що на повсякденний світогляд пересічного 

громадянина 1920-х рр. в Україні впливали деформації свідомості через тривалий 

збройний конфлікт, що знівелював цінність людського життя та амбівалентність 

поглядів пересічного громадянина.

Автор проаналізував явище хабарництва серед радянських чиновників і
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зробив слушний висновок про «специфічну форму адаптації радянських 

державних службовців періоду НЕПу до кардинальних змін соціально- 

економічних реалій» (с.65).

Є.Г.Комар цілком слушно зазначив, що важливим чинником поширення 

соціальних аномалій став рівень життя пересічного громадянина. Голод, 

безробіття, міграції, незадовільні побутові умови проживання, низька заробітна 

плата, що неспроможна була забезпечити нагальних потреб родини, штовхали 

значний прошарок громадян на злочин, проституцію тощо. Дійсно, ситуація із 

постачанням місцевих державних органів була настільки кризова, що голова 

ВУНК В.Манцев писав голові ВНК Ф.Дзержинському про «проституцію 

співробітниць Д11У» через відсутність продовольства1.

Дисертант аргументовано довів, що монополія більшовицької партії на 

владу, відсутність альтернативних поглядів на соціально-економічний розвиток 

країни, формування і застосування законодавства на «класових засадах», 

безкарність представників партійно-радянського апарату, маргіналізації чисельних 

груп населення через позбавлення їх окремих прав громадянина (зокрема, 

виборчих, т.зв. «позбавленці») призводили до поширення соціальних аномалій і 

посилювали нігілістичні настрої громадян.

Останньому сприяли і зміни у світогляді громадян. Адже війни, селянські 

повстання, постійні експропріації виховали певну субкультуру. Більшовики із 

гаслом «експропріація експлуататорів» породила цілий пласт настроїв стосовно 

нівелювання приватної власності. На цих гаслах виросло ціле покоління, які 

слабко відчували різницю між злочинними та революційною доцільності навіть у 

координатах цінностей більшовиків. Тому Є.Г.Комар й акцентував увагу на 

значному омолоджуванню соціальних аномалій.

Автор зробив аргументований висновок, що руйнування більшовиками 

традиційних соціальних орієнтирів під виглядом формування «нового

1 Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 -  декабрь 1936. -  М., 2003. -  
С.37-39.
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революційного світогляду» в умовах економічної розрухи у поєднанні із 

неконтрольованим продажем алкоголю, відсутності просвітницької роботи стало 

вагомим фактором розкладу особистості і суспільства загалом.

У розділі «Форми виявів соціальних аномалій серед населення УСРР» 

із використання нових архівних документів та статистичних даних розкрито 

стан кримінальної злочинності, поширення алкоголізму та проституції у 

період НЕПу. Дисертант на підставі проведеного дослідження довів 

нерозривний зв’язок із соціальними аномаліями та тогочасними реаліями 

повсякденного життя.

Новими сюжетами у дисертації стали оцінки криміналізації 

центрального та місцевих партійно-радянських апаратів, міліції, 

прокуратури, органів державної безпеки. На тлі боротьби із бандитизмом та 

експлуататорським класом чимало працівників правоохоронних органів 

стали злочинцями через безкарність та реалізацію власних амбіцій. 

Економічні причини, бідність, нужденність сприяли різкому зросту 

проституції, у тому числі дитячої.

У висновках Є.Г. Комар узагальнив основні підсумки дослідження, які 

відповідають меті та розкривають поставлені завдання. Висновки 

відображають основний зміст розділів дисертаційної роботи і свідчать про 

самостійний характер роботи, наукову новизну і практичну цінність.

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно викладені у 

п’яти наукових публікаціях дисертанта у провідних фахових виданнях 

України, однієї -  у зарубіжному виданні, п’ятьох опублікованих тезах 

доповідей на наукових конференціях.

Дослідження Є.Г.Комара має теоретичну і практичну цінність, а його 

основні положення і висновки можуть бути використані у навчальному 

процесі, при написанні посібників, підручників, лекцій та спецкурсів з історії 

України.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 

роботи.
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Дисертаційне дослідження, здійснене дисертантом не викликає 

заперечень щодо отриманих та презентованих результатів. Але під час 

опрацювання дисертаційної роботи виникли такі зауваження та побажання :

-  автор, досліджуючи історіографію проблеми за хронологією, чомусь 

зачислив праці Ю.Корчак-Чепурківського до 1970-х рр. Однак, у 1970 р. були 

опубліковані його вибрані твори. Натомість вся його дослідницька діяльність 

щодо досліджуваних проблем проходила у 1920-193 0-х рр. як співробітника 

відділу демографії ЦСУ України, старшого наукового співробітника 

Інституту демографії і санітарної статистики ВУАН (із 1936 р. АН). Свої 

висновки він робив виходячи саме із ситуації цього історичного періоду;

-  деякі праці в історіографічному підрозділі автор включив без 

пояснення їх внеску у дослідження названої проблеми. Зокрема, незрозуміле 

твердження (с.7) щодо «політичного бандитизму початку 1920-х рр.» із 7-ого 

тому «Истории Украинской ССР». Під цим терміном у радянській 

історіографії розумівся «куркульський спротив заходам радянської влади»; у 

сучасній українській історіографії -  збройний опір більшовицькій владі на 

початку 1920-х рр. У контексті досліджуваної проблеми можна припустити, 

що автор це вважає за соціальну аномалію. Серед повстанців було чимало 

кримінальних злочинців, мародерів, які підпадали під визначення осіб із 

девіантною поведінкою, однак у тексті цього не роз’яснено;

-  автору варто було б використати надзвичайно інформативні 

документи органів ВУНК-ДПУ УСРР із Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України, що були безпосередньо причетні до аналізу 

масштабів соціальних аномалій та їх ліквідації;

-  іноді для пояснення загальноісторичного тла автор цитує занадто 

багато загальновідомих фактів. Варто раціонально використовувати 

відведений об’єм дисертаційного дослідження для власних роздумів та 

оприлюднення нових архівних документів;

-  цілком доречним було б висвітлити реакцію населення на втілення 

так званої «класової доцільності» при ухваленню судових вироків та
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«політики амністії» стосовно робітників та «соціально-близьких до 

пролетарського станів». В архівних фондах знаходиться чимало фактів 

самосудів, особливо у сільській місцевості як реакцію селянства на недолугу 

кримінальну політику більшовиків;

-  іноді автор не точно користується термінами, зокрема «радянська 

валюта (радзнаки)» на початку 1920-х рр. (с.50). Термін «радянська валюта» 

з’явився лише після уведення в обіг так званого «червінця» після грошової 

реформи 1924 р.;

-  у висновках варто подати декілька пропозицій щодо подальшого 

вивчення досліджуваної теми;

-  дисертація не позбавлена окремих граматичних й стилістичних 

помилок.

Втім, висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Є.Г.Комара, який провів ґрунтовну 

дослідницьку роботу та отримав нові наукові узагальнення. Подана на 

захист дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою працею.

Дисертаційна робота Є.Г. Комара «Соціальні аномалії у повсякденному 

житті населення УСРР 20-х рр. XX ст.» за науковим рівнем та отриманими 

результатами відповідає п. 11 та п. 13 чинного «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 

липня 2013 року №567 (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  

історія України.

кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник 
відділу регіональних проблем історії У країн 
Інституту історії України НАН України

Офіційний опонент,
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