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про дисертацію Мухаровської Анни Олександрівни «Діяльність 

Державних комісій щодо обліку збитків, заподіяних нацистськими 

загарбниками господарству і населенню у Волинській та Ровенській 

областях», представленої до захисту на здобуття вченого ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

 Здобувач Мухаровська Анна Олександрівна написала дисертацію  на 

досить складну і недостатньо вивчену історичну  проблему. Робота привертає 

увагу тим, що вона є однією з вдалих наукових намагань на нинішньому етапі 

критично проаналізувати мету, хід і наслідки діяльності Державних комісій 

щодо обліку збитків, заподіяних нацистськими загарбниками господарству і 

населенню у Волинській та Ровенській областях». 

 Автор роботи на основі залучення  широкого кола невідомих архівних 

джерел та опублікованих збірників документів і матеріалів, наукових праць 

вітчизняних та зарубіжних авторів об’єктивно висвітлила особливості 

діяльності Державних комісій у Волинській і  Ровенській областях.  

Як науковий керівник зазначаю, що пошукувач дуже ретельно 

поставилася до підготовки і написання дисертації. Вона працювала у 

бібліотеках Києва, Луцька, Львова, Рівного, вивчила фонди Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління, Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Державних архівів 

Волинської та Рівненської областей.  

 Успішному вирішенню поставленої мети сприяє добре продумана 

структура роботи, яка заперечень не викликає. Позитивним є те, що 

дослідниця зуміла уникнути однобічності, тенденційності при висвітленні 

теми. Матеріал у розділах роботи викладається в логічній послідовності й 

легко читається. Новому прочитанню, змістовному аналізу піддаються в 

роботі багато опублікованих джерел радянського періоду. Цінним є те, що у 

кожному з трьох розділів робляться аргументовані узагальнення. У висновках 
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до роботи автор підвела підсумки дослідження. 

 Роботі властивий новаторський дух. Історія діяльності Державних 

комісій щодо обліку збитків, заподіяних нацистськими загарбниками 

господарству і населенню у Волинській та Ровенській областях постає зі 

сторінок дисертації, як складний процес, насичений боротьбою протилежних 

і суперечливих тенденцій. Позитивним є те, що здобувач виявила загальні 

закономірності та специфічні особливості діяльності Державних комісій у 

Волинській та Ровенській областях, у багатьох випадках зуміла уникнути 

традиційних схем викладу і трактування історичних фактів і подій. 

 Авторські думки, вперше введені до наукового вжитку архівні 

свідчення, сміливі всебічні обґрунтування та висновки стануть цінним 

матеріалом не тільки для роздумів про минуле і майбутнє нашого суспільства, 

а й неодмінно будуть використовуватися дослідниками у подальших наукових 

пошуках. Використані дисертанткою джерела, характер і тематика документів 

та матеріалів, повнота їх викладу дали можливість автору дисертації досить 

вдало заповнити низку прогалин з історії західного регіону України. 

 Основні положення роботи дисертант виклала у 12 публікаціях, з яких 

дев’ять, опубліковані у наукових фахових виданнях, в тому числі й 

міжнародних та трьох статтях в інших наукових виданнях та публікаціях 

матеріалів наукових конференцій.  

Звертає увагу досить солідна апробація основних положень дисертації. 

Автор брала участь у роботі 11 міжнародних та регіональних наукових 

конференціях, конгресах, Днях і фестивалях науки Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 Важливо відзначити, що робота написана на переломному рубежі 

становлення і розвитку вітчизняної історії, коли на основі переосмислення 

попередніх підходів і концепцій іде складний пошук нових методологічних 

підходів, концептуальних основ вивчення історії нашої держави і окремих її 

регіонів. 

 Автору вдалося реалізувати поставлені в ній мету і завдання, вона 
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подолала колишні підходи до вивчення теми, здійснила вдалу спробу по 

новому проаналізувати і висвітлити діяльність Державних комісій, що 

встановлювали людські втрати та матеріальні збитки, заподіяні господарству 

Волинської та Ровенської областях. Все це свідчить про те, що робота 

Мухаровської А. О. є самостійним науковим дослідженням, яке відповідає 

усім вимогам ДАК України, 

 Написанням цієї дисертації А. О. Мухаровська показала свою наукову 

зрілість, хорошу  теоретичну підготовку, вміння аналізувати та узагальнювати 

фактичний матеріал, хорошу загальну ерудицію. 

 Дисертацію «Діяльність Державних комісій щодо обліку збитків, 

заподіяних нацистськими загарбниками господарству і населенню у 

Волинській та Ровенській областях»» рекомендую до захисту і рахую, що її 

автор Мухаровська А. О. заслуговує присвоєння вченого ступеня кандидата 

історичних наук із спеціальності 07.00.01 – історія України. 

 

 

 

Науковий керівник, 

кандидат історичних наук, 

професор кафедри нової та новітньої історії  

України Східноєвропейського національного  

університету імені Лесі Українки     М. М. Кучерепа 
 


