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Розвиток вітчизняної історичної науки на сучасному етапі потребує 

створення узагальнюючих історіографічних праць, що покликані не лише 

систематизувати й належним чином репрезентувати існуючий доробок, а й 

позначити «вузькі місця», «зони прориву», найбільш креативні для подальшого 

опрацювання сегменти подієвого полотна, що несуть у собі особливий 

евристичний потенціал. Крім того, історіографічні праці дають можливість 

дослідникам повніше визначити своє місце в суспільстві та світовій науковій 

системі координат, усвідомити свої завдання і засоби реалізації власних 

пізнавальних інтересів, їхньої синхронізації з потребами соціуму та глобальними 

викликами.

Дисертація Д.В.Нефьодова органічно вписується в цей ряд як виконаний на 

належному науковому рівні проект, що заповнює один з важливих секторів 

фундаментального знання. З огляду на рівень історіографічного освоєння 

українського повоєнного робітництва обрана проблема є цілком актуальною в 

науковому сенсі. Наявність значного масиву джерел з обраної дисертантом теми 

актуалізує необхідність проведення історіографічного дослідження, виявлення 

маловідомих та сфальсифікованих сторінок історії робітництва УРСР, окреслення 

перспектив подальших наукових пошуків.

Основна частина дисертації складається із вступу, п’яти розділів (14 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури. Загальний її 

обсяг становить 498 сторінок, з яких 373 -  основний текст.

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями, які поставив перед 

собою здобувач, а також обраними для їх досягнення методологічними

спеціальні історичні дисципліни
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підходами. Виокремлені підрозділи є збалансованими за обсягом, логічно 

доповнюють один одного й загалом забезпечують комплексний підхід до 

висвітлення обраної теми. Періодизація історіографічного процесу цілком 

виправдано пов’язується автором із становищем країни, її соціально-економічним 

розвитком, змінами, які відбувалися в самій історичній науці.

Як відомо, в історіографічних працях особливо важливу роль відіграє 

теоретико-методологічний інструментарій. Дисертант творчо підійшов до обрання 

необхідних принципів та методів. Він підкреслив свою рівновіддаленість від 

будь-якої політичної партії, політичної кон’юктури або ідеології і тому одним з 

методологічних підходів обрав позапартійність. Зіставляючи і аналізуючи різні, 

багато в чому протилежні методологічні концепції -  радянську історіографію 

різних часових періодів, західну, діаспорну, сучасні зарубіжну та новітню 

українську, дисертант виділив найбільш цінне в кожній з них і у той же час 

намагався залишатися «над процесом», не беручи на себе роль «судді» або 

«вболівальника» якоїсь однієї з методологічних концепцій. Йому загалом це 

вдалося.

Виправданим є обрання здобувачем культурологічного підходу.

Цілісний спектр методологічних підходів завершив наукоцентричний, 

спрямований на з’ясування механізмів виникнення та змін історичних ідей та 

концепцій. Обрані методологічні підходи в поєднанні з принципами історизму, 

об’єктивності, системності, всебічності, наступності (спадкоємності) та розлогим 

методичним інструментарієм дозволили Д.В.Нефьодову дійти до поставленої у 

дисертації мети -  з’ясувати стан, повноту і достовірність вивчення історії 

робітничого класу УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946-1965 рр.) на основі 

комплексного історіографічного аналізу праць радянських, зарубіжних, 

діаспорних і сучасних вітчизняних науковців, виявити недостатньо досліджені 

аспекти і виробити рекомендації щодо подальшого розроблення теми. Як зазначає 

дисертант, джерельна база дослідження формувалася протягом семи десятиліть і 

за останні десятиріччя істотно збагатилася шдяхом залучення до наукового обігу 

численних документів, що раніше перебували у спецфондах архівів, і появи на їх
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основі якісно нових конкретно-історичних праць, аналізу й синтазу кращих 

здобутків радянської сучасної вітчизняної та зарубіжної традицій історіописання. 

Системно взятий дисертантом спектр науково-дослідницької продукції дає 

важливі і різноманітні відомості: про ступінь і темпи розроблення обраної теми та 

приріст наукових знань, методику досліджень, творчу лабораторію вчених, 

теоретико-методологічне підґрунтя наукових розв’язок, тематичну палітру.

Відповідно, дисертація характеризується багатоплановістю порушених 

проблемно-тематичних ліній та сюжетів, які дозволили під різними кутами зору 

розглянути проблематику досліджень. Поставлені завдання структуровані та 

узгоджені, що забезпечило розкриття поставленої мети. Висновки аргументовані, 

відрізняються глибиною розкриття поставлених завдань та науковою новизною 

поданих матеріалів. Дисертантом вперше систематизовано й узагальнено 

досягнення радянської, зарубіжної, діаспорної та сучасної історіографії 

робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946-1965 рр.); переосмислено 

низку висновків і концептуальних підходів, домінантних у кожному з напрямків; 

виявлено і спростовано низку фактологічних та аналітичних розбіжностей 

стосовно дослідження численних аспектів проблеми. Розкрито важливе значення 

нових публікацій, які ще не підлягали історіографічному аналізу і, що важливо, 

окреслені напрями подальших досліджень. Цінно й те, що до історіографічного 

аналізу, крім історичних, залучено історичний контекст низки праць 

представників політології, соціології та філософії, що значно розширило 

пізнавальні можливості роботи.

Проведена автором праця, демонструє складність і суперечливість вивчення 

історії робітничого класу УРСР повоєнного періоду, розмаїття методологічних 

підходів та оцінок, інтерпретацій подій і явищ. Отримані результати значно 

розширюють і доповнюють сучасні історіографічні знання з окресленої проблеми, 

сприяють її комплексному розкриттю. Основні положення і висновки дисертації 

можуть використовуватися для поглиблення тематики подальших теоретико- 

методологічних та історіографічних робіт, а також в освітніх цілях.



Висновки як до кожного підрозділу й розділу, та-к і загальні завершують 

виклад, концентруючи відповіді на ключові питання теми, що засвідчує 

ерудованість, оригінальність мислення, аналітичні здібності здобувача. В 

авторефераті лише не представлені висновки до розділів..

Дисертація Д.Нефьодова не позбавлена і недоліків, містить положення, що 

потребують уточнення чи додаткової аргументації.

Насамперед методологія. В дисертації, на мій погляд, дублюється 

трактування об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт -  ширше поняття, вищого 

порядку, -  те, на що спрямована увага автора, на що він орієнтується, від чого 

відштовхується і, відповідно, на які нові рубежі узагальнень прагне вийти. Об’єкт, 

як правило, міститься у вступній частині роботи, а саме в «Актуальності» і легко 

прочитується. В даному випадку -  також: автор веде мову про світову історичну 

науку, її історію в проблемно-регіональному вимірі. Це і можна кваліфікувати як 

об’єкт дослідження Д.Нефьодова. Відповідно такий підхід диктує для 

завершеності роботи прикінцевий остаточний висновок, який в дисертації, 

зрозуміло, відсутній: яке ж місце займала історіографія робітничого класу УРСР 

повоєнного двадцятиріччя в історії світової історичної науки, як проблеми 

української історіографії співвідносилися із проблемами світової. Потребує 

уточнення і заявлений предмет дослідження. Адже історіографічний процес -  це 

не лише сукупність основних груп історіографічних джерел, а й діяльність 

наукових установ, вищих навчальних закладів, краєзнавчих та інших громадських 

товариств, склад вчених-істориків, джерельна база історичної науки та ін. Автор 

частково торкається цих складових історіографії, але в «Предметі дослідження» 

на це не вказав.

Серед переліку основоположних принципів, використаних у 

дисертаційному дослідженні, Д.Нефьодов зазначає «об’єктивність». Він може 

бути принципом історіографічної праці, але в даному разі виступає скоріше в ролі 

її мети. (Це не знищує вартісність роботи).

В дисертації порушені співвідношення «загального і особливого» при 

аналізі радянської історіографії. Не є чітким розмежування між союзною і
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республіканською історіографією. Яку роль виконували союзні центри історичної 

науки по відношенню до республіканських? Яка стрктура цих ролей? Яке 

конкретне місце в названих загальносоюзних роботах займала історія робітничого 

класу УРСР? Параметри присутності їх в історіографічній праці мають бути чітко 

і конкретно означені: наукові, ідеологічні, концептуальні, фактологічні та інші.

Декларуючи сцієнтичний підхід при висвітленні теми дослідження, автор не 

завжди його дотримується. До прикладу, підрозділ 2.1 «Пізньосталінська 

історіографія проблеми (1946-1953 рр.)» Дмитро Валерійович справедливо

характеризує роботи .......  цього періоду як «пропагандистські панегірики

правлячої партії та науково-популярні нариси». їхня цінність зводиться до 

«фактичних даних, прикладів і передачі духу часу» (с. $3 ). Тобто, пропаганда,

факти, що більше до джерел має стосунок, ніж до історіографії. Чи варто було 

цьому присвячувати окремий підрозділ, оскільки наукова цінність історичної 

літератури зазначеного періоду низька та й за змістом вона мало чим 

відрізняється від наступного періоду. Автор сам зазначає, що, як і раніше, в 

період хрущовської «відлиги» «основним призначенням радянської історичної

науки..... залишалося коментування і пропаганда партійного курсу» (с.16а£,7Д/ ).

Не змінилися ні теоретичні, ні методологічні засади досліджень цього періоду. 

Як, власне, і наступного, крім певних нюансів і окремих виключень. Тож виникає 

закономірне питання: чи не занадто багато уваги приділено в дисертації 

радянській історіографії, науковий потенціал якої у вивченні робітничого класу 

УРРС першого повоєнного двадцятиріччя наскільки суперечливий, розмитий, а то 

й не повний і не повноцінний. І чому при вивченні радянської історіографії 

застосований хронологічний метод, а щодо зарубіжної, діаспорної і сучасної -  

проблемний? Думається, якби автор пішов у хронологічному поділі радянської 

історичної науки за О.Васьковським, В.Каминіним, Ю.Поляковим, 

С.Кульчицьким, то таких питань могло і не виникнути.

Аналіз історіографічних джерел варто було підсилити за рахунок повнішого 

розкриття їх інформаційного насичення, відображення жанрової специфіки,



тематичного асортименту, ідеологічної спрямованості, співвідношення 

суб’єктивістських та об’єктивістських підходів, термінологічної палітри тощо.

Збірники документів і матеріалів відносяться більше до історичних, а не 

історіографічних джерел, а от вступні статті чи нариси до них -  саме до останніх. 

Не є історіографічними фактами й мемуари, нормативно-правові документи.

Сучасний історіографічний етап варто було глибше окреслити з позиції 

суспільно-політичних викликів, що поставили перед історичною наукою низку 

нових завдань, зокрема: подальшого переосмислення радянської спадщини, 

ревізія та відмова від рудиментарних концептів і понять, що випливають з нових 

параметрів самоідентифікації та аксіологічних орієнтирів у сучасних умовах, 

формування україноцентричних підходів та передумов широкої інтеграції у 

світовий науковий простір тощо. Напевно, не останнім чинником, що визначає 

основні тенденції нинішньої історіографії, є певні суперечності між національним 

історіописанням й, з одного боку, дещо оновленим, але за своєю суттю 

радянським, а, з іншого боку, постмодерністським трактуванням історії.

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загалом високу 

оцінку дисертаційної роботи. Одержані результати, висновки та рекомендації 

свідчать про цілковите вирішення поставлених завдань, є обґрунтов'кими й мають 

важливе наукове значення. Автор розв’язав важливу наукову проблему.

Вивчення матеріалів дослідження та автореферату свідчить про 

відповідність змісту останнього основним положенням дисертаційного проекту. В 

авторефераті відображено основні наукові результати, які отримано в процесі 

дослідження, їхню апробацію, ступінь новизни роботи, висновки та рекомендації. 

Дисертація є самостійно виконаним і завершеним дослідженням. Основні його 

положення та висновки викладені в одноосібній монографії (17,7 др. арк.), 22 

наукових статтях у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових видань 

України, а 13 з них -  у виданнях, які паралельно включені до міжнародних 

наукометричних баз. 10 наукових публікацій додатково відображають результати 

дослідження.



Все це дає підстави стверджувати, що дисертація Дмитра Валерійовича 

Нефьодова «Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946-1965 рр.): 

історіографія проблеми» за своєю актуальністю, науковою новизною, 

обґрунтованістю висновків, теоретичним і практичним внеском, достовірністю 

отриманих даних відповідає існуючим вимогам МОН України, викладеним у 

пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 

30.12.2015 р.), а здобувач Дмитро Валерійович Нефьодов заслуговує на надання 

йому наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу історії України 
другої половини XX століття 
Інституту історії України НАН У країн
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