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Дисертація К.Ю. Лук’янець стосується цілого комплексу проблем, 

пов’язаних з економічною та соціальною історією, соціологією, статистикою, 

психологією, професійною історіографією, джерелознавством та іншими 

галузями знань. Тема доволі складна як в суто академічному сенсі, гак і в 

суспільно-культурному.

Дисертаційне дослідження К.Ю. Лук’янець виконано відповідно до 

науково-дослідницької теми історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна в загальноєвропейських 

історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору».

У вступі обгрунтовано актуальність теми, науково коректно 

сформульовано мету, яка корелюється з проблемою та конкретизується у 

завданнях, окреслено об’єкт та предмет дослідження. Логічно виокремлено 

систему використаних у роботі дослідницьких методів.

У першому розділі дисертаційної роботи авторка проаналізувала 

історіографію теми та джерельну базу. Напрацювання з досліджуваної теми 

вона об’єднує в кілька проблемно-тематичних груп. Це виправдано і 

обґрунтовано, хоча до історіографічного доробку чомусь віднесені довідкові та 

енциклопедичні видання радянського часу, натомість зарубіжна історіографія 

не представлена. Діаспорна література це не зарубіжна, а частина української 

історіографії.

У роботі Катерини Юріївни привертає увагу широка джерельна база. 

Дисертанткою опрацьовано кілька джерельних блоків: документальний,

статистика, періодичні видання, джерела особового походження.
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У дисертації розкрито особливості створення й діяльності державних 

органів з розподілу й перерозподілу трудових ресурсів та розглянуто процес 

формування нормативно-правової бази оргнабору робітників і трудового 

переселення. Авторка досконало розібралася в механізмі оргнабору і 

переселення, встановила специфіку його функціонування в залежності від 

тенденцій у внутрішній політиці радянської влади. Вона справедливо звернула 

увагу на часову лібералізацію регулювання міграційних процесів у країні аж до 

припинення масових переміщень працездатних.

У Радянському Союзі трудові ресурси, як і матеріальні, підлягали 

механічному, плановому переміщенню. Для цього була вироблена відповідна 

нормативно-правова база та визначений порядок проведення оргнаборів і 

трудових переселень. Більшість нормативно-правових документів та інструкцій 

було запроваджено ще в сталінські часи, але вони діяли, з незначними змінами, 

до кінця 1980-х років.

Дисертантка правильно визначила, що оргнабори робітників та трудові 

переселення сімей за своєю суттю, завданнями та рівнем адміністрування були 

продовження трудових мобілізацій, трудових повинностей селян-колгоспників, 

примусових переселень і депортацій. їхні структури -  невід’ємна складова 

радянського ГУЛАГУ. Основні методи впливу -  методи «батога і пряника». В 

одних випадках вирішальне значення мав для людей примус, в іншому 

агітація, обіцянки різного роду пільг. Одним з мотивуючих чинників для 

населення до виїзду за оргнабором чи до переселення була можливість 

отримати дозвіл пересуватися країною, змінити соціальний статус тощо.

Значна увага в роботі приділена аналізу організованого набору робітників 

в УРСР на підприємства і будови республіки. Це відбувалося спочатку за 

рахунок населення сіл переважно західних, північних і центральних областей 

УРСР. У 1954-1967 рр. оргнабір здійснювався в основному за рахунок 

незайнятого населення міст, молоді, демобілізованих солдатів, вивільнених з 

колгоспів та ін. У наступні роки оргнабори не носили масового характеру, 

переміщення робочої сили здійснювалося за дещо іншими схемами. Авторці 

потрібно було хоча б згадати про них (направлення випускників професійних 

навчальних установ, посилення економічних чинників у переселеннях та ін.).



Змістовним є підрозділ, в якому аналізуються особливості проведення 

оргнабору на підприємства і будови Донбасу (с. 107-1 16). Необхідність швидкої 

повоєнної відбудови вугільної промисловості диктувала особливу увагу 

союзного керівництва до забезпечення Донбасу робочою силою. Тож її везли з 

усіх кінців Радянського Союзу, передусім -  України, Росії та Білорусії. 1 Донбас 

дійсно став прикладом наслідків довготривалої практики штучного розподілу 

працездатного населення: скорочення відсотку чисельності корінного

населення, зниження кількості мешканців сільської місцевості, надмірної 

урбанізації регіону, постійних міграційних хвилювань та соціальної напруги.

Висвітлено в дисертації Катерини Юріївни й набори постійних та 

сезонних робітників на підприємства та будови інших союзних республік. При 

чому праця українців використовувалася на найменш популярних і найбільш 

фізично витратних роботах віддалених регіонів СРСР. Зауважуючи, шо 

більшість виїжджаючих була соціально активною частиною населення варто 

було ширше і глибше розкрити іде питання. Як і інше питання: чому республіка 

не виконувала річні плани оргнаборів? Як формувалася особлива мова 

спілкування, поширювалися змішані шлюби? В цьому дисертантці могли б 

допомогти праці російського історика й політолога українського походження 

Андрія Окари.

На різноманітному джерельному матеріалі розкривається у роботі тема 

організованих трудових переселень в УРСР у 1946-1989 рр. Проаналізовано 

основні риси та встановлено кількісні показники планових трудових переселень 

за межі і в межах республіки. Особлива увага приділена організованим 

трудовим переселенням у південні та східні області УРСР. Відтворено 

специфіку реалізації трудових переселень та оргнабору до Криму (с. 147-154). 

Доцільно було б повніше торкнутися питання про переселення польських 

українців на схід і південь України.

Розглядаючи специфіку планового переміщення на постійне місце 

проживання за межі України, К. Ю. Лук’янець справедливо зазначає, що значна 

частина переселенців спрямувалася до сільської місцевості, де проживало 

переважно корінне населення. Новосели долучалися до пануючої культури, 

взаємозближувалися з іншими трудовими мігрантами союзних республік.



У дисертації К.Ю. Лук’янець вперше у вітчизняній історіографії 

предметно визначено та введено до наукового обігу кількість залучених до 

організованих переміщень шляхом оргнаборів та трудових переселень осіб в 

УРСР у другій половині 1940-х -  середині 1980-х рр. -  6,4 млн українців 

(с. 166). Тому не викликає сумніву висновок дисертантки, про те що 

довготривалі та чисельні оргнабори та трудові переміщення стали одним із 

засобів денаціоналізації, причиною демографічного старіння населення країни, 

соціальних трансформацій, заклали фундамент для значних змін у культурному 

та національному розвитку країни у майбутньому.

При цьому у роботі розширено проекцію проблеми дослідження, 

піднімається питання сприйняття планових трудових міграцій населенням (ато 

й народами — казахським), до яких направлявся набраний таким чином 

робітничий загал (с. 123-124, 163-164). Це дозволяє уникнути однобокості 

висвітлення теми дослідження і наочно демонструє рівень штучно створеної 

соціальної напруги між місцевим населенням та договірчанами.

Висновки, запропоновані в дисертаційній роботі К.Ю. Лук’янець, є 

оригінальні, обґрунтовані і самостійні. Перелік авторських праць і конференцій, 

на яких було апробовано результати дослідження, свідчить про оприлюднення 

та доволі широке представлення основних здобутків дисертантки. Результати 

роботи складуть підґрунтя для майбутніх наукових досліджень як істориків, так 

і демографів, міграціологів, соціологів, економістів.

Віддаючи належне великій роботі, яку провела К.Ю. Лук’янець, зазначу, 

що її дослідження не позбавлене недоліків, упущень і помилок. Передусім, 

видається надто широкою тема дисертації. Фактично кожен із розглядуваних 

авторкою підрозділів роботи може бути окремою темою самостійного 

дослідження.

Традиційно має місце плутанина між об’єктом і предметом дослідження. 

Об’єкт варто «шукати» в актуальності теми, а предметом дослідження є сама 

тема. В даному разі об’єкт дублює предмет, в той час як насправді об’єктом 

уваги авторки є не «система державних органів УРСР» (таку назву носить 

підрозділ 2Л, с. 10 автора), а «трудова політика радянської влади» (див. перше 

речення «актуальності», с. 1 автора).
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Дисертація Катерини Юріївни базується, як зазначалося на широкій 

джерельній базі. Однак джерела особового походження представлені в ній 

слабо. Інституційний вимір проблеми помітно домінує над антропологічним, 

що концептуально запрограмувало переважання її економічних, а не соціальних 

характеристик. Такий підхід теж має право на життя, але він міг би бути 

обґрунтованим у підрозділі «методологія», який у роботі чомусь не виправдано 

відсутній. Тому неповно розкриті теоретичні засади дослідження, 

охарактеризовано його тематично-змістові параметри, нечітко визначені 

терміни.

Подекуди в роботі невиразно окреслені гіричинно-наслідкові зв’язки 

різного роду процесів. Зокрема, другий розділ дисертації присвячений «системі 

організованого набору робітників і трудового переселення...», а чи повно 

розкриті причини створення «системи»?

Не чітко увирізнені відмінності міжтериторіального і міжгалузевого 

розподілу працездатного населення в умовах комуністично-планової і ринкової 

економік.

Регіональні аспекти проблеми відтворені, а от як подібні питання 

вирішувалися в той період в країнах Заходу -  в роботі не відображено. 

Відсутній будь-який порівняльний аналіз оргнаборів та трудових переселень 

радянської України з іншими союзними республіками. Співставлення 

фінальних показників планових трудових переміщень у різних радянських 

республіках тільки підвищило б цінність проведених робіт.

Викликає сумнів обраний дисертанткою шлях відштовхуватися у 

дослідженні від діючого у радянський час економічного районування УРСР. 

Можливо, не зайвим було б прив’язати висвітлення досліджуваних процесів не 

до штучно сформованих територіально-вироблених комплексів, а до історичних 

регіонів країни.

Дисертація К.Ю. Лук’янець місцями перевантажена цифрами і фактами, 

таблицями, текстуальний аналіз окремих з них, вважаю, недостатнім. У 

окремих місцях робота потребує редакційної правки.

Зазначені зауваження не є принциповими і зумовлені іге в останню чергу 

недостатньою розробленістю теми в історичній науці, обраної К.Ю. Лук’янець



для написання дисертаційного дослідження. Вони не ставлять під сумнів 

наукову вартість дисертації, яка є завершеною самостійною працею.

Основні положення дисертації викладені у статтях, опублікованих у 

фахових виданнях України. Автореферат дисертації відображає зміст та основні 

положення дисертації.

Дисертація Лук’янець Катерини Юріївни «Організовані набори робітників 

в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х -  середина 1980-х рр.)» є 

оригінальним, добре обґрунтованим науковим дослідженням. Вона відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затверджених 

постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., та 

№ 567 від 27.07.2016 р.), а її авторка заслуговує на надання їй наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію  

Лук’янець Катерини Юріївни 
«Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга 

половина 1940-х -  середина 1980-х рр.)»» 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 -  Історія України

Кандидатська дисертація К. Ю. Лук’янець «Організовані набори 

робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х -  середина 

1980-х рр.)» присвячена важливій як у науковому, так і у практичному 

відношенні проблемі. Її актуальність полягає у збагаченні знання про 

радянську трудову політику, усуненні наявної прогалини в історіографічному 

дискурсі з означеної тематики та потребі узагальнення історичного досвіду 

минулого, який може бути корисним при формуванні сучасної державної 

соціально-економічної політики.

Робота К. Ю. Лук’янець демонструє авторський підхід до досліджуваної 

проблеми. Структура дисертації відповідає поставленій меті і 

сформульованим завданням, містить: вступ, чотири розділи, висновки, 

список використаних джерел та літератури, додатки.

Вступ роботи включає всі необхідні компоненти. Не викликає сумнівів 

обґрунтована актуальність теми, кваліфіковано сформульовано об’єкт та 

предмет дослідження, хронологічні та географічні межі, чітко визначені 

наукова новизна та практичне значення роботи, методологічні засади.

У першому розділі дисертації (С. 23-49) К. Ю. Лук’янець розглядає 

історіографію із зазначеної проблеми, аналізує джерельну базу дослідження.

Авторка намагається подати напрацювання з теми за тематичним

принципом. У роботі проаналізовано науковий доробок не лише дослідників

істориків, але й дотичні до теми дослідження роботи вчених економістів,

юристів, географів. К. Ю. Лук’янець цілком логічно доходить висновку про

відсутність комплексного дослідження з обраної теми у вітчизняній

історіографії, принагідно зазначаючи, що розглянуті пронеси вже давно
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стали предметом наукової дискусії серед істориків колишніх союзних 

республіках СРСР. Загалом К. Ю. Лук’янець вдалося систематизувати й 

узагальнити вже відомі в літературі факти й положення, що торкаються 

поставленої проблеми.

Основою для написання дисертації стали архівні матеріали 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

(зокрема фонду Державного комітету УРСР з праці та соціальних питань, 

ф. 4626) та Центрального державного архіву громадських об’єднань України. 

У своїй роботі дисертантка спиралася на численні неопубліковані 

статистичні матеріали (С. 43-46). Водночас було залучено низку

опублікованих писемних джерел, в першу чергу нормативно-правових 

документів. Загалом джерельна база дослідження достатньо репрезентативна.

У другому розділі дисертації (С. 50-89) К. Ю. Лук’янець проаналізувала 

нормативно-правову базу організованих трудових переміщень та 

прослідкувала становлення державних органів влади, що забезпечували їх 

реалізацію. Досить ретельно розглянуто історію трансформацій державних 

структур, що займалися оргнаборами та трудовими переселеннями. 

Інформативними та влучними видаються приклади реалізації штучних 

трудових міграцій на місцях, а саме діяльність районних уповноважених та 

інспекторів оргнабору і переселення (С. 55-56, 76).

У дисертації детально розглянуто законодавчо-правові основи діяльності 

системи організованого набору робітників і трудового переселення. 

Дослідниця проаналізувала радянське трудове законодавство та вдало 

визначила його слабкі сторони в контексті практичної реалізації. 

К. Ю. Лук’янець зупинилася на агітаційно-пропагандистській роботі 

державних органів оргнабору та переселення робітників, що гармонійно 

вписалося у заявлений розділ (С. 87-88).

Третій і четвертий розділи дисертації К. Ю. Лук’янець -  «Проведення 

організованого набору робітників в Українській РСР» (С. 90-127) та 

«Здійснення організованих трудових переселень в Українській РСР (1946-



1989 рр.)» (С. 128-166) -  розкривають процес планового розподілу трудового 

ресурсу в УРСР. Ці розділи роботи побудовані за подібним принципом: 

охарактеризовано загальні політичні тенденції, що сприяли проведенню 

організованому перерозподілу трудового ресурсу; визначені області УРСР у 

яких «черпався» трудовий ресурс і області, до яких він планово направлявся; 

проаналізовано встановлені кількісні показники; прослідковано особливості 

трудового та житлово-господарського устрою завербованих.

У результаті дисертаційного дослідження авторкою було виділено три 

етапи організованого розподілу працездатного населення: друга половина 

1940-х -  1953 рр., 1954-1967 рр., 1968-1989 рр. Таке рішення було вдалим, 

адже дозволило відобразити складність і суперечливість досліджуваних 

процесів у різні періоди існування радянської України.

Загалом К. Ю. Лук’янець вдалося прослідкувати напрями та визначити 

обсяги оргнаборів та трудових переселень, а також розглянути ці процеси як 

невід’ємну складову соціально-економічної політики радянської влади в 

УРСР у другій половині 1940-х-кінця 1980-х рр.

Цілком слушно дисертантка підсумовує, що розглянуті нею трудові 

переміщення, не складали основу міграцій населення УРСР, проте, вплинули 

на демографічний, соціальний та культурний розвиток УРСР.

Висновки представлені на захист К. Ю. Лук’янець відповідають 

поставленим завданням дослідження, є змістовними, послідовними та 

самостійними.

На окремий позитивний відгук заслуговують додатки дисертаційної 

роботи, більшість цифрових показників яких була зібрана самою авторкою. 

Значна кількість винесеної інформації в додатки, частково дозволила 

уникнути перевантаження розділів дослідження цифровим матеріалом.

В цілому, схвально оцінюючи дисертацію К. Ю. Лук’янець, слід однак, 

звернути увагу на окремі недоліки роботи, які варто врахувати у подальшій 

роботі дослідниці.



1. Видасться недоцільним, що дисертантка у дослідженні не охопила 

матеріали обласних архівів. їх опрацювання дозволило б краще розкрити 

специфіку реалізації оргнаборів та трудових переселень на місцях, збагатило 

б роботу фактологічними даними та можливо дозволило уникнути окремих 

нерозв’язаних питань (зокрема, адаптація новоселів (С. 45), вибуття з місця 

праці завербованих до завершення дії трудового договору (С. 46).

2. Подані у вступі методологічні основи дослідження супроводжуються 

тлумаченням основних понять, якими оперує дисертантка, це терміни 

«організований набір робітників» та «трудові переселення сімей» (С. 20-21). 

Проте залишається ще низка принципово важливих понять, які неодноразово 

зустрічаються у дисертаційній роботі: «організований розподіл та 

перерозподіл трудового ресурсу», «штучні міграції», «трудовий фонд», 

«трудові ресурси», «трудовий договір» тощо. До того ж доречно було б 

прояснити географічні межі штучного економічного районування УРСР, до 

якого авторка постійно апелює та адаптувати його до сучасного 

адміністративно-територіального поділу України. Своєчасне визначення них 

га інших термінів покращило б і спростило сприйняття викладеного 

матеріалу в основних розділах.

3. У дослідженні надзвичайно мало уваги приділено характеристиці 

якісних рис завербованого населення на трудові договори оргнабору і 

переселення. Це стосується як досліджуваного процесу загалом, так і 

окремих періодів проведення трудових переміщень. За виключенням 

окремих згадок у роботі (С. 100, 117) залишаються нез’ясованими такі 

показники як: стать, вік, сімейний стан, рівень освіти, професійні якості, стаж 

роботи переміщених. Перераховані характеристики дозволили б більш 

грунтовно визначити якісні результати трудової політики радянської влади та 

їх наслідки у соціально-економічній сфері розвитку УРСР.

4. В окремих місцях дисертації К. Ю. Лук’янсць вдається у зайву 

деталізацію питань шляхом підтвердження однієї тези наведенням декількох 

подібних або занадто обширних цитат. Такими, зокрема, є сюжети про



трудове та житлово-господарське облаштування завербованих робітників 

(С. 122-123), житлово-господарський устрій переселених (С. 160).

5. Слід зазначити, що зібраний та введений до наукового обігу 

статистичний матеріал, вимагає більш глибоких висновків, аніж представлені 

у роботі наприкінці третього та четвертого розділів. Зокрема бажано було б 

співставити виведені авторкою показники штучної трудової міграції із 

природною добровільною міграцією населення в УРСР. Дисертаційне 

дослідження набуло б більшої вагомості, якби в ньому було роз’яснено 

наскільки досліджувані процеси впливали на міграційне сальдо як у областях 

звідки направлявся трудовий ресурс, так і у областях яким він централізовано 

надходив. Ці дані дозволили б більш ретельно визначити вплив розглянутих 

процесів на демографічну ситуацію у різних областях країни. До того ж у 

роботі відсутнє виведене відсоткове відношення організованих наборів 

робітників та трудових переселень у загальній масі трудових міграцій, 

спричинених внутрішньою політикою радянської влади. Адже відомо, що 

поширеними були й інші заходи організованого управління трудовим 

фондом країни, кінцевим результатом яких була тимчасова чи постійна зміна 

місця проживання (громадські заклики, комсомольські путівки, направлення 

кваліфікованих спеціалістів тощо).

6. Незважаючи на те, що значна частина цифрових матеріалів була 

винесена в додатки, дисертаційне дослідження залишається перевантажене 

статистичними показниками. При цьому текст дисертації К. Ю. Лук’янець 

фактично є деперсоніфікований.

Втім, зроблені зауваження не є принциповими, мають швидше 

дискусійну спрямованість і не впливають на загальну позитивну оцінку 

здійсненого дослідження. Дисертація Лук’янець К.Ю. «Організовані набори 

робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х -  середина 

1980-х рр.)», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України є серйозним 

науковим дослідженням і відповідає вимогам, які пред’являються до
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дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 

пунктам 9,11,12,14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 567 від

24.07.2013 р. (з наступними змінами).

Отже вважаю, що автор дисертаційного дослідження «Організовані 

набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х -  

середина 1980-х рр.)» Лук’янець Катерина Юріївна заслуговує на

присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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