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Непересічна актуальність теми Голодомору в Україні пояснюється 

насамперед її непроминущим суспільно-історичним значенням. Цей приклад 

найбільшого народовбивства XX століття важливий як для розуміння 

радянського минулого в історії України, так і впливу сталінського геноциду на 

сучасні суспільні процеси. Тож не випадково, що на сьогодні, налічуються 

десятки тисяч публікацій, тез, репортажів, статей, монографій з історії 

Великого голоду 1932-1933 років, у яких досліджено причини, обставини і 

наслідки цієї гуманітарної катастрофи. Водночас для усебічного розуміння 

глибинних процесів і чинників, що призвели до цієї катастрофи, для уявлення 

про досягнення і прогалини у вивченні тематики Голодомору зростає значення 

теоретичних робіт узагальнюючого змісту, якими є історіографічні 

дослідження. Дисертація В. В. Гудзя вирізняється серед таких робіт 

найбільшою масштабністю за джерельною базою і теоретичним виміром, 

оскільки є унікальною спробою охопити практично весь світовий науковий 

доробок з історії Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Згідно до поставленої в роботі мети дисертант окреслив широкі 

дослідницькі завдання: встановлення сучасного стану історіографічних студій 

наукових праць з теми Голодомору; репрезентативності джерельної бази 

історіографії голоду 1932-1933 рр.; виокремлення історіографічних етапів 

процесу дослідження голоду 1932-1933 рр. в УСРР; характеристика 

визначальних науково-дослідницьких програм і теоретичних парадигм світової 

історіографії; компаративний аналіз теоретико-методологічних засад та 

концептуальних відмінностей різних версій характеристики Голодомору; 

визначення характерних тенденцій розвитку історіографічного процесу з 

окресленої проблеми; аналіз особливостей історіографічного дискурсу з історії
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Великого голоду в СРСР та УСРР; висвітлення фахового внеску окремих 

науковців, історичних шкіл у вивчення подій 1932-1933 років в Україні; 

встановлення ступеня впливу соціокультурних та суспільно-політичних 

обставин на розвиток історіографії Голодомору в 1933-2018 роках; виявлення 

існуючих недоліків та перспективних напрямів подальшого історичного та 

історіографічного дослідження Голодомору.

Формулювання В. В. Гудзем, об’єкту та предмету дисертаційного 

дослідження, визначення його часових та просторових рамок відповідають 

специфіці обраної теми і дослідницькій меті.

Структуру дисертації становить вступ, шість розділів (27 підрозділів), 

висновки, список використаних джерел та літератури (2338 позицій), тцо 

засвідчує логічне впорядкування і конкретизацію наукового матеріалу.

Перший розділ роботи В. В. Гудзя містить спеціальне дослідження 

історіографічних робіт з тематики Голодомору, опублікованих українськими і 

зарубіжними науковцями, яке на сьогодні не має аналогів в цій площині. 

Дисертант встановив, що, по-перше, існує значне відставання якості і масштабу 

історіографічних студій від конкретно-історичного вивчення Голодомору, по- 

друге, опубліковані дотепер історіографічні дослідження не пропонують 

системного бачення ґенези і розвитку всього процесу історіописання голоду 

1932-1933 років в хронологічному та концептуальному вимірах. Загальним 

недоліком ґранд-наративу історіографічних досліджень визначено їхній 

недостатній теоретичний та методологічний рівень, їхня підміна описово- 

бібліографічною роботою, компіляцією попередніх праць без власних 

критичних оцінок і теоретичних узагальнень.

Другий розділ дисертації «Джерельна основа та методологія 

дослідження» включає насамперед дослідження процесу формування 

джерельної бази дослідження, а також її структурний аналіз за часів СРСР, на 

пострадянському просторі і в зарубіжжі.

В. В. Гудзь на основі вивчення понад 2,3 тис. публікацій відзначив, що 

навіть за радянських часів, у відкритому доступі залишалося чимало історичних 

джерел, які, в сукупності надають уявлення про так звані у ті часи «продовольчі
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з
труднощі» 1932-1933 рр. Дисертантом виявлено специфіку формування 

джерельної бази Голодомору в Україні де первісні публікації свідчень 

очевидців голоду, окремих архівних документів з’явилися у періодичних 

виданнях та окремих збірках (редакції Л. Пирога, В. Маняка і Л. Коваленко) 

ще до проголошення незалежності. Наголошено на стрімкому розширенні 

джерельної бази під час відзначення 75-річчя Голодомору, коли було 

опрацьовано місцеві архівні документи і опубліковано Національну та обласні 

книги пам’яті.

В. В. Гудзь провів своє дослідження на декількох методологічних рівнях 

згідно поставлених завдань вивчення джерельної бази, теоретичних та 

емпіричних аспектів всього корпусу наукової літератури з проблеми 

Голодомору, доступного в друкованому вигляді та на електронних носіях і 

виявив володіння комплексним методологічним інструментарієм 

історіографічної роботи, використавши загальнонаукові, спеціальні історичні 

методи та історіографічні підходи, які дають сукупний науковий результат.

У третьому розділі роботи дисертант дослідив процес вивчення подій в 

українському селі періоду «революції зверху» 1929-1933 рр. радянськими 

дослідниками та наукову рефлексію на ці події на Заході. Новим словом в 

історіографії Голодомору постає твердження В. В. Гудзя, що теоретична 

розробка історії Голодомору в його інтернаціональній версії почалася ще в 

1930-х рр. у працях В. Мудрого, Е. Амменде, В. Ковалевського та ін. 

(підрозділЗ.1. «Зарубіжна історіографія голоду в Україні 1932-1933 років (30-ті 

-  середина 80-х рр. XX ст.»).* Водночас констатується, що найвища хвиля 

дослідницької зацікавленості темою піднялася під час відзначення піввікого 

ювілею Великого голоду, коли геноцидна версія Голодомору розроблялася в 

рамках Гарвардського наукового проекту. Як наголосив В. В. Гудзь, за 1930-ті -  

початок 1980-х років на Заході був накопичений великий арсенал історичних 

джерел і закладені концептуальні основи тоталітарної та ревізіоністської 

концепцій Великого голоду в Україні.

Відзначено, що у 30-ті -  середині 80-х рр. в СРСР домінував 

узагальнюючий, поверховий, ідеологічний підхід, описовість викладу,



некритичне ставлення до джерел, замовчування гострих питань історії. Лише в 

роки хрущовської відлиги з’явилася критика сталінської аграрної політики, яка 

призвела до «прориву» і «продовольчих труднощів», за термінологією тодішніх 

істориків, або ж, як констатували деякі письменники, до штучного голоду.

В. В. Гудзь уперше в історіографічних працях виділив окремий етап 

дослідження теми, датований коротким хронологічним проміжком (1986— 

1991 рр.), проте позначений радикальними змінами в дослідницьких програмах 

і концептуальних засадах радянської історіографії та, значною мірою і на 

Заході. По-перше, досліджено фундаментальний внесок Дж. Мейса і 

Р. Конквеста в розроблення теорії Голодомору як геноциду українського 

народу. По-друге, простежено реакцію на висновки цих представників 

радянологів тоталітарного напряму істориками ревізіоністської школи 

радянологів. По-третє, проаналізовано перипетії пошуків нової наукової 

парадигми відносно подій «великого перелому» і колективізації російськими 

науковцями. По-четверте, висвітлено особливості історіографічної ситуації в 

період перебудови в УРСР та рефлексії вітчизняних науковців і публіцистів на 

катастрофу 1932-1933 рр.

У розділі 4. «Концептуальні інтерпретації та регіональний вимір сучасної 

української історіографії Голодомору» В.В. Гудзь послідовно проаналізував 

погляди провідних представників «канонічної» (вираз Г. Касьянова) версії 

Голодомору, насамперед С. Кульчицького, В. Марочка, Ю. Шаповала, які 

аргументували власні інтерпретації у формування теоретичних засад 

геноцидної парадигми голоду 1932-1933 рр. Водночас дисертант наголосив, що 

українські дослідники теми мали більшу розбіжність у тлумаченні характеру 

голоду 1932-1933 рр. у порівнянні з російськими науковцями, які одностайно 

заперечували геноцидну версію Голодомору в Україні і на Кубані. Прикметно, 

що дисертант, крім історіографічного аналізу праць деконструкторів концепції 

Голодомору як геноциду українського народу (Г. Касьянова, В. Солдатенка,' 

В. Ткаченка, Д. Ведєнєєва та ін.) навів конкретно-історичні факти на її користь.

Ще однією новацією дисертанта є дослідження регіональних студій 

Голодомору в Україні в міжобласному компаративному вимірі. Зокрема,
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наголошено, що на відміну від інших радянських голодоморів, Голодомор 

1932-22 рр. найбільше вразив не південні зернопродукуючі і посушливі 

регіони, а території тодішніх Київської і Харківської областей, які були зонами 

найбільшого спротиву національно свідомого селянства радянській владі ще з 

1920-х років і під час «всеосяжної» колективізації.

У п’ятому розділі роботи у основу дослідження В. В. Гудзь поклав 

проблемний підхід, виділивши шість підрозділів, які охоплюють ключові 

питання, що становлять предмет історіографічного дискурсу Голодомору в 

Україні і світі. Дисертант зосередився насамперед на аналізі праць українських 

науковців, які на сьогодні найбільш глибоко дослідили причини і наслідки 

Голодомору, мотиви і засоби його організації, способи боротьби за прорив 

інформаційної блокади подій 1932-1933 рр., та їхнє тлумачення в історичній і 

юридичній площині.

В. Гудзь встановив, що провідні українські фахівці з проблеми 

Голодомору поділяють його оцінку як геноцид українського народу, вчинений 

Сталіним і його оточенням з метою приборкання українського селянства, яке 

чинило опір системі і запобігання українському сепаратизму. Більшість із них 

зазначають, що Голодомор був геноцидом українського селянства і водночас, 

разом з репресіями проти інтелігенції, Церкви, національних кадрів -  ланкою 

геноциду українського народу. Водночас дисертант проаналізував і аргументи 

українських критиків геноцидної концепції Голодомору, які, вслід за 

російськими дослідниками заперечують національну спрямованість дій влади в 

УСРР і на Північному Кавказі.

Характерною рисою дисертації В. В. Гудзя є порівняльно-аналітичний 

розгляд дискусій науковців про ключові питання історії Голодомору, одним із 

яких є масштаби смертності від голодового народовбивства. На думку, 

дисертанта, дискусія «мінімалістів» в оцінках втрат -  до 4,5 млн осіб, 

(українських демографів, С. Кульчицького, Г. Єфіменка та ін.), з одного боку і 

«максималістів» (В. Марочка і В. Сергійчука, О. Стасюк та ін.) -  з іншого, яка 

розгорнулася останнім часом, сприятиме подальшому пошуку і підрахункам, 

які навряд чи доведуть семимільйонні втрати.
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В.В. Гудзь відзначив, що в останнє десятиліття українські науковці 

продемонстрували стрімке прирощення історичних знань з теми непрямих 

наслідків Голодомору, який вразив духовність, культуру, ментальність народу. 

Характерною ознакою дослідження цієї теми названо міждисциплінарний 

підхід та звернення до історії повсякденності, мікроісторії періоду 

більшовицької «революції зверху».

У останньому розділі дисертації під назвою «Концептуальні особливості 

дослідження Голодомору у сучасній зарубіжної історіографії» В. Гудзь 

послідовно дослідив літературу англомовного світу, європейську літературу, 

дослідження науковців української діаспори, праці дослідників Російської 

Федерації.

В.В. Гудзь відзначив, що на противагу праць фахівців із соціально- 

екномічної історії СРСР Р. Девіса, С. Віткрофта, Ш. Фіцпатрик, Л. Віоли, 

М. Таугера у новітніх монографіях Н. Наймарка, Т. Снайдера, Е. Епплбом,

С. Розфілда врахований увесь комплекс суб’єктивних і об’єктивних чинників 

Голодомору, які, дали підстави для характеристики цього злочину як геноциду 

українського народу.

Окремо розглянуто дискусію між французькими і німецькими 

дослідниками феномену Голодомору та роботи інших європейських фахівців з 

цієї теми, внаслідок чого виявлено нерівномірне зацікавлення темою в різних 

країнах, неоднозначне трактування характеру подій 1932-1933 рр. та особливий 

інтерес до вивчення становища різних національних груп на теренах тодішньої 

УСРР.

Натомість, як наголосив В.В. Гудзь абсолютна більшість науковців 

української еміграції, зокрема Р. Сербин, Т. Гунчак, Ф. Сисин, С. Плохій 

продовжують розцінювати більшовицький Голодомор як один із елементів 

системного геноциду українського народу.

Велика увага надана дисертантом характеристиці досліджень теми 

науковцями Російській Федерації, зокрема, провідним критиком геноцидної 

концепції Голодомору В. Кондрашиним. У результаті аналізу праць 

представників академічної науки, а також науково-популярної літератури
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проімперського та про комуністичного забарвлення, встановлено, що попри 

ідеологічну розбіжність авторів, їх об’єднує заперечення унікальності 

Голодомору в Україні. Це явище тлумачиться як побічний результат 

модернізації країни та ненавмисних дій влади: помилок у хлібозаготівлях та 

збереженні врожаю, які призвели до голоду селянства у всіх зернових регіонах 

СРСР.

Загальні висновки у дисертації В. В. Гудзя акумулюють досить 

розгорнуту відповідь на поставлені в роботі і вирішені в ході дослідження 

наукові завдання. Дисертація являє собою самостійне і логічно завершене 

дослідження комплексного характеру. Основні положення, аргументи та 

висновки роботи викладені в одноосібній монографії (67 др. арк.), 21 науковій 

статті у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових видань України, а 

також у 24 інших публікаціях розділів монографій, статей і матеріалів наукових 

конференцій.

Закономірно, що велика за обсягом праця В. В. Гудзя містить не лише 

позитивні риси, а й деякі пробіли та прорахунки.

По-перше, «Стан світової історіографії дослідження голоду в УСРР 1932— 

1933 років» дисертант дуже детально зупинився на розгляді дисертації 

К. Назарової і монографії «Danse macabre» Г. Касьянова, подекуди збиваючись 

на переказ окремих положень і фактології цих праць замість аналізу концепцій 

висунутих авторами.

По-друге, В. В. Гудзь часом вдається до самоповторення, що помітно при 

розгляді праць деяких найактивніших дослідників Голодомору 

(С. Кульчицького, В. Марочка, Дж. Мейса, Г. Касьянова та ін.), чиї публікації 

мали змішаний історіографічний і конкретно-історичний характер та 

аналізувалися дисертантом більше, ніж в одному розділі.

По-третє, розглядаючи полеміку між представниками тоталітарного і 

ревізіоністського напрямів історіографії Голодомору, дисертант іноді надто 

відходить від компаративного історіографічного аналізу поглядів диспутантів і 

висловлює власні докази на користь геноцидної версії Голодомору або й 

оціночні судження на межі між науковими доказами та ідеологічними
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постулатами. Це стосується, зокрема, підрозділів 4.3. «Альтернативні 

концепції історії Голодомору 1932-1933 рр. вітчизняних істориків» та 5.6. 

«Суспільно-політичні рефлексії теми Голодомору (замовчування та 

фальсифікації) у вітчизняній історіографії».

Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і не 

перекреслюють загального враження від роботи В. В. Гудзя як фахового і 

новаторського дослідження. Дисертація Віктора Васильовича Гудзя є помітним 

і значущим доробком у царині історіографічних досліджень Голодомору. 

Основні положення дисертаційного дослідження демонструють самостійний і 

системний підхід В. В. Гудзя до аналізу величезного комплексу 

історіографічних джерел, а висновки та рекомендації сформульовані автором, 

аргументовані і достовірні.

Докторська дисертація В. В. Гудзя «Історіографія Голодомору 1932-1933 

років в Україні» виконана на належному науковому рівні, відповідає існуючим 

вимогам МОН України, викладеним у пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 р. (зі змінами), а її автор -  Гудзь Віктор Васильович -  

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни.

Офіційний опонент 

доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри гуманітарних і сс 

Полтавської державної аграрної ака
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