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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. За визначенням відомого італійського історика А. Граціозі, 

розуміння європейської історії ХХ століття буде неповним без осмислення подій 

Великого голоду в СРСР і насамперед – на українській землі. Ще масштабніше окреслив 

актуальність проблеми американець з українським серцем Джеймс Мейс: питання 

Голодомору є центральним не лише в історії України, воно має універсальне значення 

для всіх істориків світу, які вважають, що знищення, або ослаблення будь-якого народу 

веде до кризових явищ в духовному, економічному, культурному житті всієї світової 

цивілізації. Попри те, що початки історіографії проблеми було закладено зусиллями 

української діаспори ще в 1930-х рр., повноцінна наукова розробка стала проводитись 

лише у зв’язку з відзначенням 50-річчя трагічної події. Тоді, внаслідок реалізації 

Гарвардського наукового проекту і публікації досліджень Дж. Мейса та Р. Конквеста, у 

яких закладені основи концепції Голодомору – геноциду українського народу, 

розпочався світовий науковий дискурс з цієї болісної теми. Дискусія тривала між 

прибічниками геноцидної концепції – радянологами, як правило, тоталітарного напряму, 

котрі доводили намірений (інтенціональний), злочин Сталіна в Україні, – та науковцями 

ревізіоністського табору або ж «функціоналістами», які навели аргументи про 

«природний» голод внаслідок неврожаю та завищених заготівель задля модернізації 

країни, і не вбачають антиукраїнського спрямування у діях влади.  

У радянській Україні крига замовчування трагедії народу та критики «буржуазних 

фальсифікацій» подій частково скресла лише у роки «перебудови». У січні 1990 р. 

постановою ЦК КПУ було визнано, що трагедія 1932–33 рр. стала «наслідком 

злочинного курсу Сталіна та його оточення», і засуджено організаторів штучного 

голоду. З тих пір дослідники історії Великого голоду ввели в науковий обіг величезну 

кількість архівних документів, зібрали тисячі свідчень очевидців трагедії, опублікували 

ґрунтовні фахові дослідження проблеми. Першість серед вітчизняних фахівців з історії 

Голодомору належить Станіславу Кульчицькому, який ще на початку 1990-х рр. доводив 

геноцидний характер Голодомору в Україні та на Кубані. Більше того – весь 

комуністичний період в історії України вченим розглянуто як цивілізаційний «червоний 

виклик» для українського народу, що поставив перед нацією питання життя і смерті.  

Новітнім випробуванням для України став російський неоімперський виклик 

«гібридної» війни, що актуалізував героїчні та трагічні сторінки вітчизняної історії, 

серед яких провідне місце займає консолідуюча пам’ять про кремлівський геноцид 

українського народу 1932–1933 рр. Натомість, дослідники проблеми Голодомору 

постали перед випробуванням гносеологічного порядку – історіографічним викликом, 

який означає не лише пізнання реалій подій 1932–1933 рр., а й критичне осмислення 

наукової рефлексії на ці події. На сьогодні, коли студії Великого голоду в СРСР як однієї 

з найбільших трагедій людства тривають кілька десятиріч і нараховують понад 20 тисяч 

публікацій, очевидно, що дослідження історичних знань людства з проблеми 

Голодомору відстають від конкретно-історичного вивчення подій та обставин цієї 

трагедії. В той час як з історії голоду видруковано сотні монографій, безпосередньо із 

світової історіографії Голодомору на сьогодні захищено лише дві кандидатські 

дисертації (з охопленням тільки сучасної літератури) і жодної – з докторських. Крім 

того, домінантним явищем залишається кількісна перевага публіцистики над 

аналітичними дослідженнями Великого голоду та підміна фахових історіографічних 

розвідок переказами змісту публікацій або й, по суті, бібліографічними оглядами. 

Більшість історіографів досліджує прирощення історичних знань з теми Голодомору як 

кумулятивний процес в обмеженому науковому діапазоні, територіальному і часовому 
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просторі, без врахування всієї динаміки руху наукової думки та внутрішньої діалектики 

боротьби ідей, у площині якої історіографія перетинається з інтелектуальною історією. 

Усі наявні дотепер історіографічні дослідження обмежені хронологічним, культурно-

географічним або внутрішньо тематичним вибором, мають дискретний характер, що не 

дає цілісного системного бачення зародження і розвитку всього процесу української та 

зарубіжної історіографії Голодомору і потребує предметного вивчення. 

Отже, актуальність теми зумовлена: по-перше, її недостатньою історіографічною 

розробкою відносно до інтелектуального виклику, який поставив світовий науковий 

дискурс з історії Голодомору і окремо, з визнання цього злочину геноцидом 

українського народу; по-друге, на сьогодні відсутнє синтезне історіографічне 

дослідження, яке б системно охопило весь світовий науковий масив хоча би 

монографічних праць з історії Великого голоду, створених за 85 років його дослідження; 

по-третє, назріла потреба концептуального осмислення суспільно-історичної ґенези, 

наукової полеміки та динамічної взаємодії зарубіжної і вітчизняної історіографії 

Голодомору на базі синергетичної методології в контексті світових соціокультурних, 

геополітичних процесів; по-четверте, залишається актуальним дослідження процесу 

інтеграції теми Голодомору в світові геноцидні студії та подальше обґрунтування 

історико-правових доказів для міжнародного правового визнання геноциду українського 

народу; нарешті, російський імперський виклик, що загрожує самому існуванню 

української нації і держави, актуалізує вивчення ідейно-інформаційного обміну в країні і 

світі з проблем історичної пам’яті та державного патріотизму, чільне місце серед яких 

займає селянська війна і Голодомор початку 1930-х рр. Вочевидь, сьогодні важливіша не 

стільки повна картина перебігу Голодомору, скільки наукова рефлексія, що пояснює 

його як гуманітарну катастрофу, надає сенсу минулому та допомагає зрозуміти його 

вплив на розвиток українців як нації. 

Зв’язок роботи з відповідними програмами, планами, темами. Робота виконана 

згідно з науково-дослідною темою Запорізького національного університету 

«Модернізаційний процес в Україні у другій половині ХІХ – першій половині ХХ 

століття» (номер державної реєстрації 0103U000731).  

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексної систематизації 

історіографічних джерел, з’ясувати науково-дослідницькі програми та наукові 

парадигми світового гранд-наративу з історії Великого голоду в Україні, визначити 

історіографічні етапи розробки теми, здійснити концептуальний вимір сучасного стану, 

характерних ознак, визначальних тенденцій та напрямків дослідження проблеми.  

Основні завдання дослідження передбачають:  

- встановлення сучасного стану історіографічних студій наративу з історії 

Голодомору, виявлення його теоретико-методологічного рівня;  

- аналіз процесу формування джерельної бази історіографії голоду 1932–1933 рр. 

та визначення її репрезентативності;  

- виділення історіографічних етапів процесу дослідження Голодомору;  

- характеристику 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 

визначеної проблеми в Україні і світі;  

- окреслення особливостей тривалого історіографічного дискурсу з історії голоду в 

СРСР та УСРР і стану сучасного наукового взаємообміну;  
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- висвітлення внеску і дослідницької технології окремих науковців, історичних 

шкіл у студіях подій 1932–1933 рр., їх правового і соціально-культурного виміру;  

- встановлення ступеня впливу соціокультурних та суспільно-політичних обставин 

на становлення і розвиток історіографії Голодомору в 1933–2018 рр.;  

- виявлення існуючих недоліків та перспективних напрямів подальшого 

історичного та історіографічного дослідження історії Великого голоду в Україні.  

Об’єкт нашого дослідження становить світовий історіографічний дискурс з 

радянської історії 30-х рр. ХХ ст., який містить різні визначальні парадигми науково-

історичного пізнання проблеми Голодомору. 

Предметом дослідження є комплексний процес накопичення знань з історії 

Великого голоду в Україні 1932–1933 рр. в українській та зарубіжній історіографіях, 

теоретичні і фактографічні здобутки науковців України і зарубіжжя за весь час розробки 

теми, концептуальні відмінності та проблемно-тематичні пріоритети світової історичної 

науки з проблеми Голодомору. 

Територіальні межі дослідження зумовлені історико-географічними 

особливостями досліджуваної нами теми, такими як територія Української 

Соціалістичної Радянської Республіки станом у адміністративних кордонах 1932–

1933 років. Історіографічно-географічний вимір передбачає аналіз наративних джерел та 

наукових досліджень з теми Голодомору у всіх країнах світу.  

Хронологічні рамки роботи окреслюють час від появи перших публікацій з теми 

Великого голоду, тобто з 1932 р., до 2019 р. Нижня хронологічна межа зумовлена 

початком формування джерельної бази історіографії Голодомору у 1932 р. дописів 

українських емігрантів, зарубіжних журналістів, свідків подій у періодиці. Верхня межа 

дослідження дає можливість розглянути найновіші праці з проблематики Голодомору, 

простежити динаміку дослідження теми за 85 років, процес зародження, утвердження та 

заперечення існуючих історичних концепцій, появи нових дослідницьких ідей. 

Методи дослідження. Методологічною особливістю роботи є історіографічний 

підхід з виокремленням концептуальних напрямів, дискусійних проблем та просторово 

часових вимірів світового історіографічного масиву, а не авторський коментар історії 

Голодомору, ілюстрований літературою чи бібліографічний огляд, як це заведено в 

багатьох історіографічних розвідках. Разом з тим, у випадках компаративного 

зіставлення альтернативних гіпотез та концепцій, автор вважав необхідним висловити 

власну думку з ключових питань, які складають сучасний світовий дискурс з проблеми 

Голодомору.  

Загальну методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

системності, всебічності, об’єктивності. Але головне місце в роботі відповідно до 

дослідницьких завдань зайняли спеціальні історичні методи: історіографічного аналізу 

та синтезу, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, синхронічний, 

діахронний (метод періодизації), ретроспективний, актуалізації, історико-генетичний. 

Українська та зарубіжна література підлягають також застосуванню методів історико-

типологічного, компаративного, герменевтики та описування. 

Джерелами дослідження є весь сукупний наративний матеріал, достатньо 

репрезентативний для розуміння процесу і результатів наукових студій Голодомору. 

Відтак, комплекс «історіографічні джерела» у нашому випадку містить, насамперед, 

теоретичні наукові розвідки та історіографічні дослідження, але також і опубліковані 

документи, спогади та джерелознавчі розробки. Для всебічного охоплення дослідницької 

бази залучені також матеріали наукових форумів, публіцистика, довідники, у меншій 

мірі навчальна та художня література. 
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Наукова новизна отриманих результатів відображена їх оригінальністю, 

визначеною постановкою мети і завдань дослідження, комплексним підходом до їх 

вирішення і полягає у наступному:  

- вперше предметом кваліфікаційного дослідження став системний аналіз всього 

комплексу світової історіографії Голодомору в УСРР 1932–1933 рр. від початку її 

формування до сьогодення, як в Україні, так і за кордоном – без обмежень за часом і 

територією їх походження, поглядами авторів;  

- здійснена перша спроба комлексного аналізу наукової літератури, залучивши до 

розгляду сучасного наукового наративу надбання дослідників на початкових 

«діаспорному» та радянському етапах дослідження подій в українському селі на початку 

30-х років ХХ століття;  

- проведено перший всебічний аналіз сукупної не лише історичної, а й 

історіографічної літератури як вітчизняного так і зарубіжного авторства, визначено 

особливості історіографічної розробки наукових досліджень феномену Голодомору;  

- вперше системно досліджено весь комплекс історіографічних джерел: 

монографій і статей, матеріалів конференцій, спогадів, довідників, документів, 

електронних ресурсів, частково навчальної і художньої літератури тощо;  

- вперше залучено в компаративний науковий обіг і виявлено значення новітніх 

історіографічних джерел іноземного походження, а також останні праці українських 

вчених, які ще не були предметом спеціального історіографічного дослідження;  

- вперше комплексно досліджено відображення історії Голодомору в регіонально-

обласних вимірах, зокрема всіх обласних книг (в межах УСРР) пам’яті жертв 

Голодомору;  

- здійснено перше системне дослідження, яке поєднує проблемний вимір сучасної 

історіографії, – насамперед української, як найбільш розгалуженої і наповненої, – з 

персональним, коли проаналізовані громадянські позиції і наукові погляди на явище 

Голодомору авторів найбільш значущих монографій;  

- вперше системно досліджено вклад української еміграції не тільки у справу 

збереження і поширення в світі інформації про найбільшу українську катастрофу, а й у 

розробку у 1930 – 1980-ті рр. геноцидної концепції Голодомору;  

- запропоновано власну версію визначення кількості історіографічних етапів 

дослідження теми, їх рубіжних ознак та відмінностей в СРСР і за кордоном.  

Водночас виявлено або уточнено концептуальні та методологічні особливості 

радянської, діаспорної, української, англо-американської, західноєвропейської, 

російської історіографії щодо характеристики подій в українському селі на початку 

1930-х рр.; встановлено науковий внесок у дослідження теми представників різних країн 

упродовж всього періоду дослідження Великого голоду; визначено основні тенденції і 

недоліки сучасної світової історіографії Голодомору; уточнено обставини наукового 

оформлення геноцидної концепції Голодомору у середині 1980-х рр., її впливу на 

початок світового дискурсу з цієї проблеми та зворотної реакції критиків концепції; 

удосконалена модель розуміння розвитку сучасної історіографії подій 1932–1933 рр. як 

наслідку 30-річного історіографічного дискурсу між прихильниками концепції 

Голодомору-геноциду в УСРР (інтенціоналістами) і їх опонентами (функціоналістами); 

уточнено елементи схожості і відмінності в інтерпретації причин Великого голоду в 

таборі науковців ревізіоністського напряму та між ними і російськими дослідниками; 

уточнено та охарактеризовано спільні та відмінні риси в тлумаченні та розвитку 

геноцидної версії Голодомору між зарубіжними радянологами та українськими 

істориками; простежено перипетії та виявлено особливості російсько-української 

наукової дискусії з проблеми Голодомору, її інструменталізації в політичному просторі 
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двох країн; запропоновано власне бачення головних напрямів і можливостей подальшого 

науково-історичного та історіографічного дослідження теми.  

Особистий внесок здобувача. Формулювання дослідницької гіпотези, теоретичне 

обґрунтування положень і висновків дисертації є особистим доробком здобувача, 

самостійним дослідженням. У роботі викладено авторське розуміння і вирішення 

окресленого кола завдань та визначено можливості їх подальшої наукової розробки. 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає в залученні до 

наукового обігу, систематизації й комплексному аналізі понад 2,3 тис. різномовних і 

різновидних історіографічних джерел, що має допомогти дослідникам з орієнтацією у 

величезному масиві літературі, запобігти тавтології і «відкриттів» уже відкритих фактів 

та явищ з історії Голодомору, порівняти методологічні підходи та концептуальні 

побудови різних груп науковців України і зарубіжжя. Напрацювання, здійснені автором 

роботи внаслідок осмислення світового історіографічного дискурсу з теми Голодомору, 

окреслення кола питань, що потребують подальших наукових студій, теоретичні й 

фактологічні результати дослідження мають стати в нагоді викладачам історії та 

історіографії, авторам наукових праць, розробникам дидактичних матеріалів з 

історіографії та історії України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження були оприлюднені або обговорені на 15 наукових форумах різного формату, 

в тому числі міжнародних: Академічний конгрес «Innovation in the Modern World» – 

Сідней (Австралія), травень 2015; Круглий стіл на телебаченні BELSAT «Сталін і 

Білорусь: таємниці архівів» – Вільнюс (Литва), вересень 2018 р.; наукові конференції: 

«Wyksztalcenie i nauka bez granic» – Пшемисль (Польща), грудень 2011; «Тrend of modern 

scienсe» – Шеффілд (Великобританія), червень 2014; «Cades international conference on 

education, pedagogy and humanities research: CADES EPHR» – Сент-Луїс (США), серпень 

2016. Апробація дослідження проводилася також на міжнародних форумах в 

Дніпропетровську (2005); Мелітополі (2005, 2007); Києві (2010); Черкасах (2011); Одесі 

(2011, 2015); Житомирі (2011); Дрогобичі (2015) та всеукраїнських форумах. 

Публікації. Основні результати роботи викладено у 46 наукових працях. Серед 

них: монографія (67,02 умовн. друк. арк.); 21 стаття у фахових виданнях України та 

виданнях, що представлені в міжнародних наукометричних базах; розділи у 2-х 

колективних монографіях (1 одноосібний); 5 публікацій у наукових виданнях інших 

держав (3 одноосібних) та 17 публікацій у збірниках статей та матеріалів конференцій, 

що додатково відбивають результати дослідження. 

Структура та обсяг роботи зумовлені поставленою метою і завданнями 

дослідження. Згідно з широкою тематикою дослідження структура роботи побудована на 

проблемно-хронологічній основі й визначає основні етапи формування джерельного 

комплексу та науково-теоретичної розробки проблеми. Дисертація, якою є монографія, 

складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і 

літератури (2338 позицій). Загальний обсяг роботи становить 1153 ст., з яких основний 

текст становить 1003 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт і предмет, 

мету і завдання роботи; окреслено коло джерел, територіальні та часові межі 

дослідження; охарактеризовано наукову новизну і значення отриманих результатів; 

наведено дані про їх апробацію.  
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У першому розділі «Стан світової історіографії дослідження голоду в УСРР 

1932–1933 років» проаналізовано стан і результати історіографічних напрацювань 

вітчизняних та зарубіжних дослідників теми Голодомору. 

У підрозділі 1.1. «Зарубіжні науковці про стан і тенденції дослідження подій  у 

радянському селі 1932–1933 років» підтверджено, що піонерами історіографічного 

дослідження теми Голодомору, розпочатого в середині 1980-х рр., були представники 

української еміграції за океаном М. Марунчак, Р. Сербин, М. Царинник. Тоді ж автор 

звіту конгресової комісії з розслідування Голодомору Джеймс Мейс провів перший 

комплексний історіографічний аналіз літератури і джерел з історії Голодомору
1
. У 

ХХІ ст. історіографічні студії вели П. Перетц (Франція), Д. Марплз (Канада), Р. Мур 

(Австралія), Й. Дитч (Швеція) та ін. Зокрема, Р. Мур застерегла від непродуктивних 

змагань науковців щодо міри історичних страждань народів та кількості жертв 

геноцидів
2
. О. Андрієвська закликала до децентралізації вивчення історії Голодомору, 

якого недостатньо, у порівнянні із спробами істориків «бачити як держава». Після 

розпаду СРСР найбільш фахові серед зарубіжних дослідників історіографічні студії 

Великого голоду проводив російський історик В. Кондрашин. Характерно, що на 

шостому історіографічному етапі (з 2011 рр.) зарубіжні дослідники все частіше 

зверталися до аналізу української літератури з теми Голодомору та її використання в 

історичній політиці.  

У підрозділі 1.2. «Закордонні наукові студії голоду в СРСР початку 30-х років 

у вітчизняній історіографії» відзначено, що за часів СРСР перший історіографічний 

огляд доробку західних науковців з історії Голодомору здійснив В. Савельєв (1990). Ця 

тема була одним із сюжетів синтезного дослідження літератури з історії України 20–30-х 

рр. В. Коцура (1998). Провідні позиції в дослідженні Голодомору займали науковці 

Інституту історії України НАН України. Зокрема, В. Марочко виділив два основні 

напрямки зарубіжної історіографії: 1) з’ясування мотивів, причин, спрямованості, 

демографічних наслідків Голодомору; 2) політико-правова оцінка Голодомору як 

геноциду українського народу
3
. Г. Васильчук, виділив три основні методологічні підходи 

до вивчення історії 20 – 30-х рр.: концепція тоталітаризму, теорія модернізації та теорія 

історії повсякденності
4
 і зауважив, що більшість праць ревізіоністів мають ознаки 

політологічних досліджень, що заважає їх розумінню відмінностей Голодомору від 

голоду в інших регіонах СРСР. У 2008 р. А. Серпутько захистила першу дисертацію з 

історіографії Голодомору, але російська наукова література висвітлена в її роботі 

поверхово і фрагментарно. Натомість, попри хибне судження про занепад тоталітарного 

підходу у голодоморних студіях, висловлене у дисертації К. Назарової
5
, ефективною 

виглядає методологічна парадигма дослідниці, яка надала пріоритет історії ідей, 

інтелектуальній історії. 

У підрозділі 1.3. «Стан історіографічного вивчення радянської та вітчизняної 

літератури з історії Голодомору» розглянуто підходи історіографічної науки до 

відображення в літературі переломних явищ в радянському селі на початку 1930-х рр. 

                                                 
1
Investigation of the Ukrainian Famine 1932–1933: Commission on the Ukrainian Famine. Report to Congress. Washington 

D.C. : U.S. Government Printing Office, 1988. 524 p. 
2
Moore Rebekah. Towards an ethical historiography of atrocity: moral discourse in histories of the holocaust and Stalinism. 

2011. v, 370 рр. 
3
Марочко В. І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? 

Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 186–198. 
4
Васильчук Г. М. Колективізація і політика розкуркулення в СРСР (кінець 20-х – перша половина 30-х рр.): 

концепції сучасної західної історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2007. Вип. 20. С. 438–444. 
5
Назарова К. В. Сучасна історіографія голодомору в Україні 1932–1933 років: 1986–2009 роки: дис. ... канд. істор. 

наук: 07.00.06. Миколаїв, 2011. 243 с. 
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Простежено, що перші кроки на цьому шляху здійснено у історіографічних статтях 

В. Данилова і Х. Вінсенса (1954), монографіях В. Погудіна, О. Чінчікова (1970-ті рр.). 

Користуючись горбачовською «перебудовою», І. Зеленін, В. Данилов першими 

окреслили, серед «білих плям» досліджень, історію Великого голоду. Значними 

здобутками у студіях вітчизняної літератури, де зачіпалися і проблеми Голодомору, 

стали монографії В. Коцура і Г. Васильчука, C. Дровозюка. Етапне значення мала перша 

комплексна праця з історії голоду 1932–33 років в Україні за редакцією В. Смолія, з 

ґрунтовним історіографічним підрозділом В. Головка»
6
. У 2010 р. Г. Касьянов здійснив 

кваліфіковану спробу деконструкції геноцидної теорії Голодомору та її використання в 

політиці історичної пам’яті в Україні
7
. В іншій праці історика викладено сумнівну 

думку, що вживання науковцями терміна «геноцид» блокує розвиток досліджень голоду, 

провокує ксенофобію, комплекс жертви, «нездорові пристрасті в публічному просторі»
8
. 

Добротний фаховий рівень мають історіографічні студії Голодомору В. Васильєва, 

Л. Гриневич, Я. Калакури, Г. Капустян, Л. Слободян, А. Харченка, К. Чернявської та ін. 

Зокрема, Л. Гриневич зауважила, що українська історіографія Голодомору не 

інтегрована в світову науку і виокремила домінуючі тенденції: 1) регіоналізація 

досліджень теми; 2) структуралістський підхід
9
. Пообласні історіографічні студії 

проводили В. Шкварець (Миколаїв), В. Власенко (Суми), О. Єрмак (Полтава), 

Ф. Турченко (Запоріжжя) та інші. Отже, за останні 10–12 років історіографічні студії 

Голодомору стали окремим напрямом досліджень, представленим спеціальними 

монографіями та кваліфікаційними роботами.  

У підрозділі 1.4. «Особливості персоналій, присвячених науковим студіям 

провідних дослідників проблеми Голодомору» питання розкрите, насамперед, на 

прикладах досліджень інтелектуальних біографій Дж. Мейса, С. Кульчицького, а також 

низки інших науковців. Історіографічний аналіз персональної наукової спадщини 

здійснили В. Васильєв, Н. Дзюбенко-Мейс, Г. Касьянов, C. Кульчицький, Р. Сербин, 

А. Сидорук, Ю. Шаповал, О. Юркова та ін. Існує також великий корпус публікацій про 

Ґ. Джонса, Г. Ленга, В. Чемберліна, В. Дюранті та інших журналістів, які стали свідками 

української трагедії. Так само важливі біографічні дослідження «командирів Великого 

голоду», починаючи з Сталіна, які мають бути предметом подальших розробок. Загалом 

науковий напрям поєднання біографістики та історіографії має широкі перспективи, 

проте в царині голодоморних студій розвинутий ще явно недостатньо. Недоліком ґранд-

наративу історіографічних досліджень є їх недостатній теоретичний та методологічний 

рівень, який часто зводиться до описово-бібліографічної роботи, компіляції без власних 

критичних оцінок і узагальнень. Все це виявляє брак в українській, найбільш 

розгалуженій історіографії, критичної рефлексії історика другого рівня.  

Другий розділ «Джерельна основа та методологія дослідження» структурно 

поділяється на три підрозділи і містить дослідження генези, репрезентативності і 

перспектив розширення джерельної бази з історії та історіографії Голодомору. 

У підрозділі 2.1. «Процес формування джерельної бази історіографії Великого 

голоду в радянському та пострадянському просторі» встановлено, що, попри 

сталінський «архівоцид» та інформаційну блокаду, у відкритому доступі залишалося 

                                                 
6
 Головко В. В. Дослідження голоду 1933 року українськими істориками. Голод 1932–1933 років в Україні: Причини 

та наслідки / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 2003. С. 108–132. 
7
Касьянов Георгій. Danse macabre. Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-і – 

початок 2000-х). Київ : Наш час, 2010. 272 с. 
8
Касьянов Георгій. Передмова до другого видання. Касьянов Георгій. Розрита могила: Голод 1932–1933 років у 

політиці, пам’яті та історії (1980-ті – 2000-ні). Харків : Вид-во «Фоліо», 2018.С. 5. 
9
Grynevych L. The Present State of Ukrainian Historiography on the Holodomor and Prospects for its Development. 

Harriman Review. 2008. Vol. 16. No. 2. Р. 10–20. 
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чимало історичних джерел, які, в сукупності дають уявлення про кризові процеси в 

українському селі, в тому числі і «продовольчі труднощі» 1932–1933 рр. Із газет і 

журналів початку 1930-х рр. можна було дізнатися про специфіку хлібозаготівель і 

колективізації, про «чорні дошки», про діяльність комнезамів, 25-тисячників, 

«буксирів». У деяких опублікованих в пресі виступах партійних очільників вживався 

термін «голод». У роки хрущовської «відлиги» (1957) у Москві побачила світ збірка 

партійних постанов з колективізації, зокрема, «закон про 5 колосків» від 7 серпня 1932 р. 

Українські упорядники видання документів (1971) представили зведення про 

продовольчу допомогу, сільгоспроботи, врожайність, роботу в колгоспах тощо. Коло 

історіографічних джерел розширилося внаслідок виходу в світ наукових праць з 

підцензурними натяками, художніх творів, де іноді проривалася правда про Голодомор.  

У роки горбачовської «перебудови» закриті матеріали архівних сховищ, що 

висвітлюють жахливі події людомору, вперше у Україні обнародували і прокоментували 

у 1989 р. В. Марочко та Є. Шаталіна, а у 1990 р. Р. Пиріг. Тоді ж збірником документів з 

республіканського партархіву розпочато системні видання таких збірок
10

. Упорядковане 

Р. Пирогом зібрання автентичних джерел з історії Голодомору – близько 700 документів 

з 25 архівів залишається найбільш інформативним в Україні до сьогодні
11

. Значним 

досягненням упорядників став перший реєстр документів Голодомору. Його укладачі 

виявили, що на 2008 р. у складі понад 2 тис. фондів державних архівів на обліку 

перебуває не менш як 70–80 тис. одиниць документів, які стосуються Великого Голоду
12

. 

Наголошено, що один із очільників держкомархіву Г. Боряк предметно розглянув стан 

дотичних до теми архівних матеріалів і розбив їх на видові групи: 1) близько 4000 справ 

ЗАГС за 1932–1933 роки; 2) приблизно 150 000 найменувань матеріалів періодики у 

понад 1000 газет 486 райцентрів; 3) світлини, що відображують Голодомор; 4) 400 тис. 

кримінальних справ осіб, депортованих-інтернованих у 1932–1933 рр.
13

 При цьому 

облдержархіви концентрують 49% всіх документів. Встановлено, що найбільше 

поповнення джерельної бази відбулося в 2008 р., коли в країні широко відзначалося 

75 річчя Голодомору. Тоді серію проекту, здійсненого під патронатом президента 

В. Ющенка, склали загальнонаціональний том із мартирологом загибелі 882 тис. 510 чол. 

у 13,5 тис. населених пунктах
14

 та регіональні збірники, підготовлені у 18 областях, що 

постраждали від людомору. Як відповідь Україні, у 2009 р. в Росії вийшло друком перше 

видання матеріалів про Великий голод. 2-й том іншого видання також був спрямований, 

за інструкцією В. Кондрашина, на доказ однакових причин голоду у всіх регіонах 

СРСР
15

.  

В. Маняк та Л. Коваленко опублікували до тисячі свідчень про Голодомор
16

. 

Велику науково-пошукову роботу в царині усної історії провели В. Борисенко, 

Г. Капустян, В. Константінова, Ю. Мицик та ін., які організували експедиції, записали, 

                                                 
10

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів: зб. док. / кер. і упоряд. Р. Я. Пиріг. Київ : 

Політвидав України, 1990. 606 с. 
11

Голод 1932–1933 років на Україні: документи і матеріали / упоряд. Р.Я. Пиріг. Київ : Вид. дім «Києво–

Могилянська академія», 2007. 1128 с., іл. 
12

Боряк Г., Папакін Г., Лісунова Н. Голодомор в Україні 1932–1933: реєстр архівних документів, опублікованих у 

1990–2007 рр. Національна книга пам′яті жертв голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Київ: Вид–во ім. О. Теліги, 

2008. С. 423. 
13

 Boriak Hennadii. Sources for the Study of Great Famine in Ukraine. Cambridge, MA : Ukrainian Studies Fund, 2009. 

55 p. 
14

 Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні / авт. кол.: І. Юхновський (кер.), 

В. Верстюк, Л. Бур’ян та ін.; Укр. ін–т нац. пам’яті. Київ : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. 950 c. 
15

Голод в СССР. 1929–1934: В 3–х томах. Т. 2: Июль 1932 – июль 1933 / отв. сост. В. В. Кондрашин. Москва : МФД, 

2012. 912 с. 
16

 33–й: ГОЛОД : Народна Книга–Меморіал / упоряд. Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. Київ : Радянський письменник, 

1991. 584 c. 
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опублікували і провели джерелознавчий аналіз сотень спогадів про голодове жахіття. 

Т. Боряк, на доказ геноциду, у збірці «І чого ви ще живі?» представила свідчення з усіх 

областей України про вилучення у селян запасів їжі.  

Отже, формування джерельної бази Голодомору в Україні мало свою специфіку, 

динаміку і перспективи. Зокрема, науковцями Запоріжжя визначено невідкладні 

завдання щодо обробки даних реєстрації смертності РАГС з врахуванням демографічної 

динаміки до і після катастрофи 1932–33 рр. і встановлення порегіональної кількості 

жертв
17

. 

Підрозділ 2.2. «Особливості джерельної бази зарубіжної історіографії 

Великого голоду» містить характеристику зарубіжних видань, які складають органічну 

частину комплексу джерел, потрібних для всебічного дослідження теми. Наголошено, 

що українські дослідники Закерзоння ще у 1930-х рр. (В. Ковалевський, В. Мудрий, 

О. Шульгин та ін.) друкували збірки матеріалів і власні коментарі про Голодомор. Вже 

під час людомору в газетах публікувалися свідчення його очевидців, репортажі 

британських журналістів Ґ. Джонса, М. Маґґеріджа, француженки С. Бертільйон, яка 

навела докази про мету організованого голоду в Україні: «Саме щоби винищити всякі 

самостійницькі змагання…»
18

. За нашими підрахунками, у 1932–1933 рр. в англо- 

франко- та німецькомовній періодиці Європи опубліковано не менше 55 матеріалів про 

штучний голод. Невдовзі Т. Інніцером (Австрія) укладена перша збірка документів і 

свідчень очевидців злочину
19

. Встановлено, що першим часописом у США, який підняв 

тривогу щодо Голодомору була емігрантська газета «Свобода». Американські 

журналісти писали про голод як системну зброю більшовиків (В. Чемберлін), про 

байдужість влади до голоду і людоїдства в Україні (Г. Ленг). До 20-річчя Голодомору 

опубліковані збірки матеріалів і документів М. Вербицького та О. Воропая, 

С. Підгайного
20

. Постійно розповідала про страшні події в українських селах і канадська 

преса. Як нами підраховано, із 57 публікацій 1963 року про Великий голод, 48 припадало 

на матеріали періодики, а спеціальних досліджень було обмаль. Підтверджено 

вирішальне значення для поповнення джерельної бази Голодомору зусиль української 

діаспори задля гідного відзначення 50-річчя трагедії народу. У 1983 р. з ініціативи 

Р. Сербина проведено першу конференцію «Голод-геноцид – 1933» (Монреаль). Тоді ж 

було перекладено мемуари українських емігрантів у Великобританії, Франції, збірки 

матеріалів О. Воропая (США), П. Макогона (Канада) та інші. Найбільшою 

«інформаційною бомбою» став вихід у світ 1986 року праці Р. Конквеста «Жнива 

скорботи»
21

. Комплекс джерел поповнили дипломатичні матеріали, збірки документів, 

спогадів у Канаді, США, Німеччині. Надруковано звіт президентсько-конгресової 

Комісії США (1988) з висновком про голод як геноцид українського народу. Дж. Мейс і 

Л. Герец опублікували «Усну історію» з 206  спогадами свідків голоду в УСРР. 

Побачили світ матеріали Міжнародної правничої комісії з розслідування Голодомору
22

. 

Наголошено, що у 1990-ті рр., внаслідок переміщення епіцентру археографічної 

роботи на пострадянський простір, історіографічний корпус на Заході зазнав 

трансформацій: мемуари і спогади поступилися місцем спеціальним студіям, 

                                                 
17

Голодомор 1932–1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців / упоряд. Ф. Г. Турченко, І. М. 

Шугальова, О. О. Стадніченко, В. Г. Ткаченко, О. М. Ігнатуша. Запоріжжя : Дике поле, 2010. С. 14.  
18

Bertillon Suzanne. La Famine en Ukraine. Le Matin. 1933. 31 Août. P. 1. 
19

Innitzer Theodor. Hungersnot: Authentische Dokumente uber das Massensterben in der Sowjetunion. Wien : o. J. (um), 

1934. 64 s.  
20

 Чорні справи Кремля: Біла книга. У 2–х т. Т. 1. Торонто : СУЖЕРО, 1953; Т. 2. Детройт : ДОБРУС, 1955. 
21

Conquest Robert. The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the terror–famine. New York and Oxford : Oxford 

University Press, 1986. 400 р. 
22

 International Commission of Inqury into the 1932–1933 Famine in Ukraine: 1988, May 13–23. Europa Hotel Brussels, 

Belgium. Toronto: The Commission, 1990. V. 1. 724 p.; V. 2. 416 p. 
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конференціям. У новому тисячолітті помічено географічне розширення кола 

історіографічних джерел. Я. Бруський уклав збірку із 236 документів польської 

дипломатії про Великий голод в Україні. Опубліковано збірки матеріалів у Франції 

(А. Лисивець), Угорщині (Я. Хортяні), Хорватії (Є. Пащенко), Канаді (В. Ісаїв), США, 

Латвії та інших країнах. Проведена низка конференцій і симпозіумів на відзначення 

роковин Голодомору.  

Отже, залучена історіографічна база є репрезентативною і створює науково-

концептуальні передумови для комплексного та всебічного висвітлення проблеми 

Голодомору в рамках даного дослідження.  

У підрозділі 2.3. «Методологічні засади дослідження теми голоду в Радянській 

Україні 1932–1933 рр.» висвітлено історію теоретичних пошуків та надбань з 

методології вивчення радянської історії, феномену сталінізму, теоретичні підходи до 

розробки теми Голодомору, а також власне розуміння методології та методики 

історіографічних студій цієї теми. Наголошено, що теоретико-методологічні засади 

роботи пов’язані з метою, завданнями, об’єктом і предметом дослідження і є 

синергетичним комплексом загальних і спеціальних методів. Застосовано 

загальнонаукові принципи діалектики, об’єктивності, системності, всебічності, 

наступності, історизму, антропологізму, структурно-функціональний, абстрагування, 

моделювання, синтезу та аналізу, індуктивний і дедуктивний та ін. Використані 

міждисциплінарні методи, які сприяють розумінню змісту історичного процесу, сенсу 

творчості людини, змісту її текстів: феноменологічний, просопографічний, герменевтики 

тощо. З-поміж спеціальних історичних методів використано історико-генетичний, 

історико-хронологічний, історико-типологічний, проблемно-хронологічний, 

біографічний, порівняльно-історичний методи, а також методи періодизації, контент-

аналізу, ретроспективного і перспективного аналізу та ін. Окрему групу дослідження 

склали методи історичного джерелознавства (евристичний, науково-критичний, 

класифікації та ін.). 

Безпосереднє дослідження особливостей розвитку сучасної вітчизняної та 

закордонної історіографії Голодомору 1932–1933 рр. реалізовано завдяки використанню 

історіографічних методів, які висвітлені у вітчизняній науковій літературі
23

, але були 

окремо розглянуті стосовно обраної теми. Серед принципів історіографічного аналізу 

одне з чільних місць посідає науковий (сцієнтизму), який передбачає критичний підхід 

до різних версій і побудов, їх логічного та фактологічного підґрунтя. Метод 

історіографічного синтезу (культурологічний підхід) виявився в тому, що на його основі 

сформоване загальне бачення дослідницьких парадигм і здійснено узагальнення 

результатів аналізу інтелектуальних здобутків з теми Голодомору. Порівняльно-

історіографічний метод, зокрема, порівняльне зіставлення та історико-типологічне 

порівняння, застосовано при дослідженні різних методологічних підходів та теоретичних 

концепцій. На основі біографічного підходу проаналізовано особливості наукової 

творчості дослідників Голодомору, визначено їх особистий вклад у прирощення 

наукових знань, що відповідає сучасним тенденціям антропологізації історії. Йдеться 

про суміщення традицій соціально-інтелектуальної та персональної історії або ж, за 

Л. Рєпіною, «історію історіографії у людському вимірі». У роботі використані й інші 

методи дослідження, які дають синергетичний ефект.  

У третьому розділі роботи «Становлення історіографії голоду в Україні 1932–

1933 років: півстолітня боротьба за визнання злочину» з’ясовуються обставини 

                                                 
23

 Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія / за ред. В. Смолія; НАН України, Інститут 

історії України. Київ : Вид–во «Фенікс», 2013. 566 с. 
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формування корпусу історіографічних джерел та боротьби за правду про Голодомор на 

Заході і в Радянському Союзі у 30 – 80-х рр. ХХ ст. 

У підрозділі 3.1. «Зарубіжна історіографія голоду в Україні 1932–1933 років  

(30-ті – середина 80-х рр. ХХ ст.) встановлено, що теоретична розробка історії 

Голодомору у його інтенціональній версії почалася ще в 1930-х рр., що залишається поза 

увагою історіографів. Власні міркування про причини і обставини Голодомору 

публікувалися вже у збірках С. Корбута, В. Ковалевського, Е. Амменде
24

. Вийшла 

друком і окрема книжка М. Маґґеріджа «Зима в Москві» (прообраз роману Дж. Оруелла 

«1984»), з описами комуністичних порядків та катастрофи голоду. В. Чемберлін, після 

відвідин України у 1933 р., констатував, що в історії людства ще не було такої великої 

катастрофи з такою малою увагою міжнародної спільноти. А. Вінербергер опублікував 

спогади з унікальними світлинами з голодуючого Харкова. У післявоєнні роки українці 

зарубіжжя опублікували розвідки П. Долини, Ф. Пігідо з доказами наміреного нищення 

України засобом голоду. Почалися фахові студії біологічних деструкцій, соціальних 

девіацій (І. Розгін, В. Розгін, М. Міщенко), наслідків голодового мору в Україні 

(С. Сосновий). А найбільшим здобутком за 20 років вивчення голоду стала праця 

Д. Соловея «Голгота України», де йшлося про спланований удар Кремля по Україні для 

упокорення українського селянства як власника і як національно свідомого прошарку
25

. 

З іншого боку, Д. Далримпл хоч визнав штучний характер голоду в СРСР, але пояснив 

його діями влади з реалізації амбітних економічних планів. У 1970-х рр. така точка зору, 

в контексті «битви за хліб», утвердилася в працях М. Левіна, А. Ноува.  

Певний вплив на формування геноцидної концепції Голодомору мав виступ з 

нагоди 20-річчя цієї трагедії автора Конвенції ООН про геноцид Р. Лемкіна
26

, 

опублікований лише 2008 р. На переконання Р. Лемкіна, «повна сила радянської сокири» 

впала на визначальні групи українського народу, що складають його інтелект 

(інтелігенція), душу (Церква) і дух (селянство). Через 40 років після Голодомору 

В. Плющ першим в українській зарубіжній історіографії кваліфікував його як ланку 

системного геноциду українського народу. Ідею про Голодомор як геноцид (етноцид), 

порівняний з Голокостом розвинули В. Душник, В. Гришко
27

. В ракурсі імперської 

політики Москви розглянули причини Голодомору А. Болюбаш,
 

А. Безансон, який 

першим із науковців Франції розцінив це явище як геноцид української нації
28

. 

З нашого аналізу 593 публікацій за 1983 рік (найбільш «плідний» за півстоліття 

досліджень) випливає: термін «геноцид» вже побутував у дописах діаспори і переважав у 

публікаціях в Швейцарії та Франції. Концепцію геноциду голодом в Україні з 1980-х рр. 

розвивали, крім Дж. Мейса і Р. Конквеста, В. Душник (США), Р. Сербин (Канада), 

В. Косик (Німеччина), М. Романів (Швейцарія), А. Жуковський, Ж. Дюпо, Г. Мелорі, 

Г. Лоран, А. Безансон (Франція) та інші. Деякі науковці використовували термін 

«етноцид українців» (А. Безансон, Г. Олів’єрі). Водночас багато дослідників вживали 

термін «Великий голод» (Д. Далримпл, Б. Осадчук, А. Мотиль, Б. Кравченко), «голод» 

Р. Девіс, C. Віткрофт, C. Максудов), а російські емігранти – «штучний голод» відносно 

всіх територій, що зазнали голодування 1932–1933 рр. Отже, за півстоліття на Заході 

накопичено великий арсенал історичних джерел і закладені теоретичні основи 

тоталітарної та ревізіоністської концепцій голоду в Україні.  

                                                 
24

Ammende Ewald. Muss Russland Hungern?: Menschen und Vollkerschichsale in der Sowjetunion. Wien, 1935. 355 s. 
25

Соловей Д. Ф. Голгота України. Ч. 1. Московсько-більшовицький окупаційний терор в УРСР між першою та 

другою світовою війною. Вінніпег : Накладом «Укр. голосу», 1953.288 с.: іл. 
26

Raphael Lemkin Papers. The New York Public Library, Manuscripts and Archives Division, Astor, Lenox and Tilden 

Foundation, Raphael Lemkin ZL–273. Reel 3. (Year: 1953). 
27

Гришко В.І. Український «Голокост»,1933. Нью–Йорк; Торонто : ДОБРУС; СУЖЕРО, 1978. 128 с.  
28

Besanson А. Ethnocide des Ukrainiens en URSS. Paris : Éditions PIUF, 1978. 163 p. 
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У підрозділі 3.2. «Дослідження колективізації та «продовольчих труднощів» 

1932–1933 років в Україні радянськими науковцями» встановлено, що радянська 

література, по-перше, недооцінюється істориками, хоча становить не лише 

джерелознавчий, а й історіографічний інтерес; по-друге, радянські публікації про події в 

селі на початку 1930-х рр. у вимірах обставин Великого голоду донедавна спеціально не 

вивчалися. Кращим довоєнним дослідженням історії українського селянства 1930-х  рр. 

була монографія із конкретними статистичними викладами та їх професійним аналізом
29

. 

У 1951 р. С. Трапезніков, попри вихваляння досягнень більшовиків, визнав: а) зниження 

врожайності та скорочення поголів’я худоби під час масової колективізації; б) крім 

«куркульської агітації», на це впливали «викривлення» на місцях. Подібну позицію 

займав і автор інформативної праці з аграрної історії 1930-х рр. М. Краєв. 

У період хрущовської «відлиги» почався другий історіографічний етап, 

прикметний наближенням до все ще небезпечної теми Голодомору. Той же 

С. Трапезніков відзначав: «У багатьох колгоспах всі запаси харчів і навіть хліба було 

відібрано... Внаслідок цього трудова дисципліна почала занепадати...»
30

. Цитована 

сентенція – типовий приклад тодішнього історіописання: фактично визнається масовий 

голод, але єдиним наслідком безхліб’я є … занепад трудової дисципліни. І. Слинько 

простежив логічний зв’язок між надвисокими квотами заготівель, неоплатою трудоднів, 

репресіями, блокадою «чорнодошкових» сіл у 82 районах і «продовольчими 

труднощами». На науковій сесії у квітні 1961 р. українські історики доповіли: «було 

допущено великі помилки і перегини при проведенні цілої низки господарсько-

політичних кампаній, і особливо хлібозаготівель»
31

. У 2-му томі історії українського 

селянства (1967) скорочення сільського населення на початку 1930-х років пояснюється 

міграцією, засланням 60 тис. родин куркулів та гострою нестачею їжі через неправильне 

планування хлібозаготівель. У ще одній синтезній праці вперше визнається позбавлення 

селян засобів для виживання: «навесні 1933 р. переважна більшість колгоспів 

залишилась без посівного матеріалу, колгоспники – без продовольства, продуктивна і 

робоча худоба – без фуражу»
32

. Після ідеологічної й кадрової «зачистки» Інституту 

історії АН УРСР 1972 р. більшість робіт з вітчизняної історії набрали історико-

партійного напряму. Було остаточно оформлено окремий жанр «критики буржуазних 

фальсифікацій» політики партії, обов’язковий для здобувачів наукових ступенів. Відтак, 

більше правди про Голодомор могли розповісти не історики, а письменники, які 

змалювали картини українських страждань з використанням терміну «голод». Натомість 

творці 8-томної історії УРСР посилалися на об’єктивні причини (індустріалізація, 

потреби армії), які «змушували державу збільшити плани хлібозаготівель». Отже, попри 

політичну цензуру, деякі радянські історики зуміли вкласти у рядки своїх праць і їх 

підтекст немало прихованої інформації про українську катастрофу початку 1930-х рр.  

У підрозділі 3.3. «Тоталітарна концепція голоду 1932–1933 років в УСРР у 

працях Дж. Мейса, Р. Конквеста та їх послідовників» проаналізовано розробку 

Дж. Мейсом і Р. Конквестом теоретичної конструкції Голодомору як складової геноциду 

українського народу. Підтверджено, що завдяки зусиллям української діаспори, 

президент США Р. Рейган у 1984 р. санкціонував утворення президентсько-конгресової 

Комісії з розслідування голоду 1932–1933 рр. в Україні, наукову роботу якої очолив 

                                                 
29

Социалистическое сельское хозяйство Советской Украины. Киев : Издательство АН УССР, 1939. 234 с. 
30

Трапезников С. П. Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана. Москва : 

Мысль, 1965. С. 400.  
31

Ганжа И. Ф., Слинько И. И., Шостак П. В. Украинское село на пути к социализму. Очерки истории 

коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. Москва : Госполитиздат, 1963. С. 199. 
32

Історія Української РСР у 2 т. / Інститут історії АН УРСР; гол. pедкол.: голов. ред. К. К. Дубина та ін.; редкол. 

тому: гол. ред. П. П. Гудзенко та ін. Т. 2. Київ : Наукова думка, 1967. С. 347.  
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американський історик Джеймс Мейс. Саме він у виступі на міжнародній конференції з 

Голокосту і Геноциду в Тель-Авіві у 1982 р. першим обґрунтував докази того, що голод 

в Україні був геноцидом з політичною метою
33

. У 1988 р. опубліковано звіт голодової 

Комісії Дж. Мейса, 16 пункт якого засвідчував геноцид проти українців. Через 2 роки 

видано і тритомник свідчень 206 українців, які пережили Голодомор. Британський 

радянолог тоталітарної школи Р. Конквест у праці «Жнива скорботи» тлумачив 

українську катастрофу як наслідок терору голодом проти «куркульсько-

націоналістичного елементу», здійсненого в ході реалізації сталінської стратегії 

економічного стрибка та централізації. Історик порівнював більшовицьке голодоморне 

гетто в блокованій Україні з нацистським концтабором Бельзен-Берген.  

Великі наукові напрацювання стали рубіжними для нового історіографічного 

етапу, позаяк дали імпульс зацікавленості цією темою науковцям Заходу і вирішальним 

чином вплинули на подальшу розробку проблеми Голодомору. Істориками досліджено 

практично всі головні чинники і події голоду в УРСР 1932–1933 р., який, за їх версією, 

був організований як елемент подвійного комбінованого превентивного удару Сталіна 

по потенційному сепаратизму республіки. Міжнародною правничою комісією із 7 знаних 

юристів на чолі із Дж. Сандбергом (Швеція) також виявлено зломисний намір влади: 

«Тому … геноцид проти українського народу мав місце і суперечив діючим у той час 

нормам міжнародного права»
34

. 

У підрозділі 3.4. «Спроби ревізії тоталітарної концепції Голодомору  

наприкінці 80-х років» досліджено, що у 1960-х рр. на Заході оформилося 

ревізіоністське крило радянології. «Ревізіоністи», або ж «функціоналісти», пояснювали 

голод 1932–1933 рр. об’єктивними причинами: неврожаєм, втратами зерна, слабкістю 

колгоспів або ж помилками влади і заперечували ототожнення «тоталітаристами» діянь 

комуністичного режиму з нацистським. Прикметними рисами тлумачення 

«ревізіоністами» Великого голоду були положення: 1) про його ненавмисний характер; 

2) про відсутність у ньому національного спрямування. Водночас спостерігаються 

відмінності у визнанні ними «ступеня штучності» голоду. C. Максудов розглядав голод 

як зброю влади у війні проти селян: 1932 року було використано надподатки, примусові 

держпозики, натуральні штрафи, вилучення худоби, заборону торгівлі, повальні обшуки 

і навіть закриття сільських поліклінік. Проте М. Левін доводив, що голод стався, 

найперше, внаслідок колективізації, яка спричинила хаос у виробництві, та партійної 

директиви «взяти зерно».  

Р. Девіс (Великобританія) і С. Віткрофт (Австралія) тлумачили події голоду 1932–

1933 рр. крізь призму модернізаційної теорії і в контексті завдань першої 5-річки. Для 

них, крім помилок у заготівлях, причиною голоду 1932 р. були, затяжні польові роботи 

через брак тягла, розбазарення зерна. Голодомор заперечувався, бо на Україну 

припадало лише 32 млн із 77 млн голодуючого населення СРСР і республіці надавалася 

допомога.
 
М. Таугер (США) виводив голод із неврожаю і його втрат 1932 р.: на кожного 

українця припадало надто мало – від 590 до 700 грамів зернових на день. Тож 

хлібозаготівлі тільки перемістили голод із міських поселень у сільські
35

. На думку 

А. Ноува, голод в Україні становив «швидше «нищівний удар» по селянах, серед яких 

було багато українців, ніж по українцях, серед яких було багато селян
36

.  

                                                 
33

 Mace James E.The man–made famine of 1933 in Soviet Ukraine: what happened and why: доповідь на міжнар. конф. з 

Голокосту і Геноциду. Тель–Авів, Ізраїль, 20–24 червня 1982 р. Альманах Українського народного союзу за 1983 рік. 

Річник 73. Джерзі–Ситі– Нью–Йорк: Вид–во «Свобода»,1983. Р. 38.  
34

Международная Комиссия по расследованию голода на Украине 1932–1933 голов. Итоговый отчет. 1990 год / пер. 

с англ. Киев : УкрЦЭНДИСИ, 1992. С. 76. 
35

 Tauger Mark B. The Harvest of 1932 and the Famine of 1933. Slavic Review. 1991. Vol. 50. Nо. 1. P. 86–87.  
36

 Nove Alec. An Economic History of the USSR.London : Penguin Books,1990.P. 170.  
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Крім ключового питання про причини голоду, предметом дискусії були його 

демографічні наслідки, мінімізовані «ревізіоністами», термінологія для означення 

трагедії 1933 р. Іншим «яблуком роздору» була джерельна база дослідження голоду.  

У підрозділі 3.5. «Інтерпретація причин, характеру і наслідків голоду  

у російській літературі доби перебудови» простежено, що перша згадка про голод 

1932–1933 рр. була у колективній праці з історії селянства у 1986 р., де В. Данилов 

зауважив, що в низці зернових районів СРСР «незважаючи на прийняті заходи, не 

вдалося запобігти голоду»
37

. Є. Осколков (1988) виділив низку суб’єктивних чинників 

голоду: провал прямого товарообміну, завищені квоти хлібозаготівель, виробнича 

дезорганізація, несплата трудоднів, масові репресії, експорт зерна. На думку російських 

істориків, голод охопив зернові регіони СРСР незалежно від національностей і забрав 

життя 3–4 млн людей. За О. Осокіною, в Україні втрати населення склали 70% від 

загальносоюзних, а в 1933 р. померло в 4 рази більше людей, ніж народилося. У 1990 р. 

В. Данилов привернув увагу науковців до питання причин і наслідків Великого голоду, 

який був визначений як «…найтяжчий злочин сталінського керівництва проти народу, 

проти справи соціалізму»
38

. Велику пошукову роботу з усної історії голоду в Поволжі 

провів В. Кондрашин, який дійшов висновку про перший організований голод. 

Отже, у період перебудови в російських наукових колах визріло своєрідне бачення 

подій 1932–1933 рр. в радянському селі, за змістом наближене до «ревізіоністського», 

якого вони загалом дотримуються і сьогодні. Йдеться про «ревізію» партійно-класової 

методології радянської історіографії і розгляд подій 1930-х  рр. в політологічному вимірі 

теорії модернізації, звідки випливає оцінка голоду як: а) штучного, б) всесоюзно-

однакового. Проте спеціальні дослідження Голодомору ще не проводилися. 

Підрозділ 3.6. «Українське історіописання Голодомору у перебудовчий 

період» містить історіографічну оцінку здобутків вітчизняних науковців в останній 

період радянської історії. У 1986 р. поет Іван Драч на з’їзді письменників України 

вперше вжив слово «Голодомор» для оцінки подій 1932–1933 рр. У виступі 25 грудня 

1987 р. перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький визнав наявність у 1932–1933 рр. 

голоду «в ряді сільських місцевостей». Наступного року популярні у діаспорі тези про 

«спланований голод» та «голодовий геноцид» вперше з’явилися на сторінках 

республіканських газет, де геноцидну версію найчастіше викладав В. Пахаренко. 

Потужним імпульсом для академічної науки стала постанова ЦК КПУ про голод 1932–

1933 років від 26 січня 1990 р. У липні цього року C. Кульчицький здав до друку свій 

розділ колективної праці «Сталінізм на Україні», де вперше підтримав тезу спланованого 

Голодомору-геноциду, відмінного від союзного голоду
39

. Така позиція вченого була 

закріплена у першій в Україні монографії про «революцію зверху»: сталінський заклик 1 

січня до подвірних обшуків і реквізицій осмислено як «чистий» геноцид і «увесь 

Тридцять третій рік»
40

. Водночас історик виробив власну методику підрахунків і, 

спільно з C. Максудовим, визначив загибель до 4,6 млн людей. Об’єктивно, на 

документальній основі, висвітлювали проблему голоду у 1990 р. і Р. Пиріг, В. Марочко 

та Є. Шаталіна, низка краєзнавців. 

Характерно, що майже синхронно із появою «тоталітарної» версії голоду її 

опоненти стверджували, що хоча колективізація, голод і репресії проти інтелігенції мали 

місце в історії, але з цього аж ніяк не випливає їх винятково «антиукраїнський» характер, 

оскільки саме явище сталінізму є «наднаціональним» (Г. Касьянов, 1990).  

                                                 
37

 История советского крестьянства. Т. 2. / редкол. : И. Е. Зеленин и др. Москва :Наука, 1986. С. 256. 
38

 Данилов В. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. История СССР. 1990. № 5. С. 27.  
39

 Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні. 20–ті – 30–ті роки. Київ: Либідь, 1991. 

С. 120–121. 
40

 Кульчицький С. В. Ціна «великого перелому».Київ : Україна, 1991. С. 97. 
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У розділі 4. «Концептуальні інтерпретації та регіональний вимір сучасної 

української історіографії Голодомору» проаналізовано погляди провідних 

представників «канонічної» (вираз Г. Касьянова) версії Голодомору тобто кількох 

вітчизняних істориків, які внесли найбільший вклад і власні інтерпретації у формування 

теоретичних засад геноцидної парадигми голоду 1932–1933 рр. Досліджено також 

аргументацію дослідників ліберально-ревізіоністського і комуністичного таборів. 

У підрозділі 4.1. «Розвиток концепції Голодомору – геноциду українського 

народу Станіславом Кульчицьким» зазначено, що термінологія праці вченого «Ціна 

«великого перелому» (1991) стала основою «канонічного» дискурсу з подій 1932–

1933 рр. в українському селі. У книжці вже фігурує поняття «геноцид», вжите у сенсі 

нищення українців Голодомором як політичної нації. У 2005 р. вийшла друком 

монографія вченого з програмною назвою «Голод 1932–1933 рр. як геноцид», у якій 

C. Кульчицький створив власну версію обґрунтування причин голоду 1932–1933 рр.
41

. 

Насамперед, він чітко виокремив поняття «голод», що охопив 1932 р. і «Голодомор» у 

перші шість місяців 1933, «пусковим механізмом» якого стає тотальна конфіскація 

продовольства та блокада голодуючих регіонів. У ще одній праці C. Кульчицького 

наголошено на відмінностях українського Голодомору 1933 р. від всесоюзного 

голодування 1931–1933 рр.
42

. Метою капітальної 3-томної праці вченого «Червоний 

виклик» стало доведення факту геноциду проти України як національно-державного 

утворення у складі радянської держави-комуни, кістяком якої була партійно-чекістська 

номенклатура, з проникненням у маси через партактив, сексотів, профспілки, громадські 

організації. За С. Кульчицьким, «сокрушительный удар» Сталіна по селянству складався 

з трьох елементів: конфіскації у січні 1933 р. всієї їжі як натуральних штрафів; заборони 

з 22 січня виїзду голодуючих за межі УСРР; санкціонованої 7 лютого вибіркової 

допомоги голодуючим
43

.  

Отже, С. Кульчицький першим в Україні прокладав широкий шлях до історичної 

істини та історичної пам’яті для наукової і громадської спільноти, на якому, власне, і 

формується сучасний стрижневий науковий дискурс з теми Голодомору. Простеживши 

основні праці С. Кульчицького з історії Великого голоду, бачимо природну еволюцію 

його поглядів, збагачення наукового арсеналу, але не знаходимо поступок «священним 

правом на інтелектуальний суверенітет» (Г. Касьянов). Навпаки, саме C. Кульчицький 

виявив послідовність у оцінках явища Голодомору на різних етапах національного 

державотворення. Головний висновок про те, що український голод був геноцидом, 

вчений висловив ще у 1990 р., і з того часу не відступав від нього.  

Підрозділ 4.2. «Варіації тлумачення геноцидної концепції Голодомору 

у працях Василя Марочка та Юрія Шаповала» містить аналіз поглядів найбільш 

послідовних дослідників теми Голодомору, які продемонстрували власне бачення 

окремих теоретичних аспектів концепції Голодомору як геноциду. В. Марочком 

означено 4 головних складових геноциду: народовбивство, – включно з розстрілами без 

суду і слідства, лише за походженням (куркуль!) чи політичними поглядами; терор 

голодом, тобто навмисне санкціоноване позбавлення селян засобів існування; масові 

депортації етнічних українців з України; втаємничення факту злочину
44

. Вчений 

стверджує, що голод розпочався вже восени 1931 р., а із січня 1932 р. утворилася «зона 

                                                 
41

 Кульчицький С. В. Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид. Київ : Інститут історії України, 2005. 220 с. 
42

 Кульчицький С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. Київ : Наш час, 2007. 424 с.  
43

 Кульчицький Станіслав. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 2. 

Київ : Темпора, С. 533. 
44

Марочко В. І. Геноцид українського народу (1932–1933 рр.). Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. 

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. 2–е вид., допов. Київ; Нью–Йорк : 

Вид–во М.П.Коць, 2000. С. 113–122. 
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суцільного Голодомору». Відтак, у першій половині 1932 р. Голодомор охопив 

129 районів УСРР та всю територію АМСРР – 9,6 млн осіб. Кінець 1932 р. – першу 

половину 1933 р. названо «періодом повсякденного Голодомору», для 22,4 млн осіб. При 

цьому, за даними більшості районів (262 райони), середня смертність досягала 30–35% 

або близько 7 млн померлих в масштабах республіки
45

. Історик також відстоює позицію 

про організований Голодомор – геноцид українського народу, але доводить відповідність 

цього злочину «геноцидній» конвенції ООН 1948 р. і за етнічними ознаками. Ідея В. 

Марочка полягає в тому, що питання про етнічну ідентичність жертв та національну 

складову геноциду, має розглядатися за фактом злочину. Тож удар по сільській 

місцевості республіки означав насамперед удар по українцях, які становили 88% селян і 

склали найбільше число жертв. 

Ю. Шаповал також простежив методи організаторів геноциду проти українського 

селянства. Йдеться про натуральні штрафи, заборону торгівлі харчами, припинення 

поставок продукції до «чорнодошкових» сіл, ізоляцію сіл, закриття кордонів, введення 

паспортної системи, систему Торгзіну, масові репресії
46

. Історик встановив, що з кінця 

літа щодо України Кремль застосував комбіновані заходи спрямовані на: 1) вилучення 

максимальної кількості зерна на потреби модернізації та прогодування міст; 2) «чистку» 

всіх латентних «українських націоналістів» та інших потенційних «ворогів влади». 

Звідси, на думку Ю. Шаповала (2012), випливають всі наступні події в Україні осені 

1932 – літа 1933 рр., які зробили голод-геноцид ефективним засобом для перетворення 

України на «модельну республіку». Перетворення голоду в геноцид датується 

«прологом» – затвердженням плану заготівель на ІІІ-й конференції КП(б)У у липні 

1932 р. Проблема історичної пам’яті про трагедію українського народу – предмет ще 

одного напряму досліджень Ю. Шаповала. 

У підрозділі 4.3. «Альтернативні концепції історії Голодомору 1932–1933 рр.  

вітчизняних істориків» простежено аргументацію опонентів геноцидної теорії 

Великого голоду. Головний критик версії геноциду в Україні Г. Касьянов вважає, що 

голод виник як наслідок дій керівництва СРСР та УСРР з реорганізації сільського 

господарства з метою: мобілізації ресурсів для індустріалізації; забезпечення 

продовольством армії та міст; перетворення села на «соціалістичну фабрику» і 

подолання селянського опору цим планам
47

. У 2012 р. свою спробу демонтувати 

геноцидну версію Голодомору оприлюднив солідарний з Г. Касьяновим, професор 

В. Солдатенко
48

. Історик тлумачив голод як всесоюзне явище, визначене не стільки 

помилковими діями управлінців від Сталіна до голови сільради, скільки об’єктивними 

потребами ресурсів для індустріалізації та обороноздатності. Тож історик проігнорував 

будь-яку українську специфіку голоду 1932–1933 рр. і пристав до найменших 

обрахувань його демографічних наслідків (2,6 млн чол.). 

Інші професори, чиї наукові вподобання далекі від радянської історії 1930-х рр., 

взагалі звинуватили в Голодоморі самих українців, які вигребли з України найбільше 

хліба, бо вислужувалися (П. Толочко), або заперечували його як нацистський і 

націоналістичний міф (Д. Веденєєв, Г. Ткаченко). Отже, аналіз публікацій українських 

опонентів геноцидної концепції Голодомору засвідчує, по-перше, брак предметних 

                                                 
45

Марочко В. І. Територія Голодомору: термінологічний та соціально–демографічний дискурси. Проблеми історії 

України: факти, судження, пошуки: міжвідом. зб. наук. пр. / відп. ред. С. В. Кульчицький. Вип. 22. Київ : Інститут 

історії України, 2013. С. 170. 
46

The Famine–Genocide of 1932–1933 in Ukraine / ed. by Yu. Shapoval; Foreword by L. Luciuk. Kingston : Published by 

the Kashtan Press for Ukrainian Canadian Civil Iriberties Association, 2005. P. 7–12. 
47

Касьянов Георгій. Danse macabre ... С. 260. 
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досліджень причин і обставин трагедії народу, до яких можна частково віднести праці 

Г. Касьянова і В. Солдатенка. По-друге, в таборі заперечників і деконструкторів 

Голодомору бракує фахівців з теми і репрезентативної джерельної бази. По-третє, 

більшість прибічників не геноцидної версії голоду оперують скоріше ідеологічними, ніж 

науковими конструктами і націлені на критику української політики національної 

пам’яті. 

У підрозділі 4.4. «Регіональний вимір Голодомору в українській 

історіографії» зазначено, що, попри існування численних місцевих оглядів, відсутні 

дослідження, де б давався інтегрований компаративний аналіз такої літератури з історії 

Голодомору в національно-територіальному, внутрішньо регіональному та локальному 

історичному просторі. Підтверджено, що в тих областях республіки, де у 1930 р. був 

сильний опір колективізації і розкуркуленню, репресії лютували найбільше. Так, 

штрафування господарств Харківщини склало 51,6% від показників УСРР, а спецсуди 

часом давали смертний вирок за зрив плану хлібоздачі (М. Якименко). Ще одним 

чинником лютого людомору в області стало подовження терміну хлібозаготівель 

П. Постишевим до квітня 1933 р. (О. Єрмак). Смертність від голоду була повальною: до 

40% на Харківщині (В. Білоцерківський), до 50–80% в багатьох районах Полтавщини 

(Є. Яценко). Подібна ситуація склалася і на Черкащині, що входила до Київської області. 

Висока смертність відзначена у Києві та Харкові, де більшість жертв склали малолітні 

біженці із сіл та підкидні, яких вражали голод і пошесті. Наводяться факти зупинки 

млинів, нищення жорен та ступ, переробки зерна на спирт, стягнення наперед податків і 

навіть раптових заготівель собак і котів, що складало комплекс засобів народовбивства. 

Спостережено деякі розбіжності датування голодового мору, який розпочався 

дещо раніше на Півдні, у зернових районах, скоріше колективізованих і виснажених 

голодуваннями 1920-х рр., тоді як деінде голод захопив половину 1934 р.: на Волині 

(А. Матвєєв), Чернігівщині (Т. Демченко), Вінниччині (В. Петренко). Дослідники, як 

правило, не помічали відмінностей у перебігу хлібозаготівель, репресій і голоду у 

національних районах порівняно з українськими. Відзначено особливе становище 

прикордонних областей, де голодуючі намагалися перетнути Дністер (C. Маркова), 

втекти в Білорусь чи Росію або користувалися їстівними ресурсами Полісся. Окреме 

становище займав Донбас, куди втікали селяни, в надії отримати пайку за працю в шахті 

чи на заводі. Проте голод лютував у сільських регіонах краю, особливо у Старобільській 

окрузі Луганщини, та не оминув малі міста і селища (В. Марочко). Водночас, як доводив 

В. Нікольський, репресії на Донбасі мали менший розмах, ніж у інших областях. 

А. Бахтін, C. Водотика, Ф. Турченко та ін. відзначили особливості степової зони, де 

голодування 1920-х рр. та інтенсивна колективізація із втратою худоби виснажили села, 

а віддаленість від великих міст і залізниць зменшила шанси на порятунок. Частина 

голодуючих врятувалася здобиччю у плавнях та приморській смузі.  

Загальний характер праць відзначається емпіризмом, насиченою фактологією з 

місцевих архівів, великою питомою вагою джерел усної історії, що надає основу для 

подальшої розробки теми, як у царині мікроісторії, так і компаративних синтезних 

студій.  

Розділ 5. «Окремі проблеми історії Голодомору у працях сучасних 

українських науковців» присвячений дослідженню окремих теоретичних аспектів 

історії Голодомору. Змістове історіографічне наповнення, величезний обсяг 

історіографічних джерел та логіка наукового осмислення диктує необхідність виділення 

умовних тематичних блоків, які охоплюють наступні питання: 1) передумови і причини; 

2) організатори і виконавці злочину, їх мета і мотиви; 3) хронологічні рамки, механізми і 
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обставини; 4) демографічні та інші наслідки; 5) історико-правовий вимір; 6) боротьба за 

правду про Голодомор.  

У підрозділі 5.1. Передумови і причини гуманітарної катастрофи: 

відповіді на питання «Чому стався Голодомор?» проаналізовано особливості бачення 

вітчизняними науковцями передумов і причин гуманітарної катастрофи в Україні 1932–

1933 рр. Ці проблеми виокремилися ще під час дискусії наприкінці 1980-х рр. 

Є. Шаталіна (1998) дійшла висновку, що передумови Голодомору складав комплекс 

факторів, зумовлених доктринерством більшовиків, найперше, в аграрному секторі. Такі 

висновки поділяють інші прибічники концепції Голодомору як геноциду українського 

народу (В. Васильєв, Г. Єфіменко, C. Кульчицький, В. Сергійчук, Ф. Турченко, 

Ю. Шаповал та ін.), котрі виводять передумови Голодомору з ідеологічних засад 

більшовизму, природи тоталітарної держави та методів її самозбереження, одним із яких 

був терор голодом, що досяг свого апогею у 1932–1933 рр. Частина дослідників 

(C. Білокінь, В. Верстюк, Г. Єфіменко, П. Панченко, Б. Хорошун та ін.) розглядали 

Голодомор в контексті системної національної політики Кремля в розширених 

хронологічних рамках. М. Антонович, Л. Гриневич, В. Сергійчук, М. Шитюк та ін. 

наголошували на перманентній голодовій політиці більшовиків у селі, яка була 

апробована у 1920-х роках і завершена геноцидом 1932–1933 рр., що закріпив згін 

вільних селян у колгоспи. Ще одна група науковців вбачає передумови і причини голоду 

не стільки в політичних рисах режиму чи в антиукраїнських намірах, скільки в курсі 

влади на реформацію аграрних відносин задля модернізації країни (О. Акунін, C. Білан, 

C. Горошко, C. Маркова, Л. Якубова та ін.). Натомість заперечники національної 

унікальності Голодомору поділяють висновки російських дослідників про нищення 

селянства зернових регіонів СРСР (за Г. Касьяновим – соціоцид), або, як-от 

В. Солдатенко, доводять, що голод спричинили помилки влади і неврожай.  

У підрозділі 5.2. «Проблема винуватців та жертв в українській історіографії 

Голодомору: хто і проти кого?» розглянуто питання співвідношення вини організаторів 

та виконавців геноциду, мотиви та вектори спрямованості їх дій. Дж. Мейс наполягав, 

що найважливішою проблемою Голодомору є відповідь на питання хто винен і чому 

вони це зробили? В українській історіографії існує широкий спектр думок щодо міри 

відповідальності московського і харківського керівництва. Фахові історики 

М. Дорошко
49

, М. Фролов
50

 аргументовано довели, що крім московського Центру, вина 

за Голодомор в УCРР лежить також і на республіканському керівництві. В. Солдатенко 

хоч і не заперечив вину радянської влади, але розподілив її від Й. Сталіна та очільників 

республіки до низової, сільської ланки.  

Більшість науковців (В. Васильєв, Г. Єфіменко, C. Кульчицький, В. Марочко, 

В. Сергійчук, Ю. Шаповал та ін.) відзначають: 1) головним винуватцем Голодомору був 

Сталін, який із наближеними членами Політбюро ЦК ВКП (б) спрямував і контролював 

«нищівний удар». Його вину поділяла номенклатура, – від В. Молотова і Л. Кагановича 

до голів сільрад, секретарів партосередків та активістів, зокрема, «буксирів», яких 

О. Майборода назвав колабораціоністами; 2) Кремль нав’язав республіці непосильний 

план хлібозаготівель на ІІІ конференції КП(б)У, поставивши українське керівництво 

перед вибором: виконувати вбивчу політику чи ризикувати своєю кар’єрою, а то і 

життям (В. Васильєв, М. Дорошко, М. Фролов, Ю. Шаповал та ін.); 3) Голодомор 

чинився не лише заради залучення до праці в артілях і покарання за спротив, а й для 
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2008. 368 с. 
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Запоріжжя : Просвіта, 2011. 264 с. 
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підриву соціальної бази національного руху та поєднувався з репресіями проти 

національних кадрів, що, сукупно, становить геноцид українського народу; 4) Голодомор 

бив по всій сільській місцевості УСРР, 88% якої населяли етнічні українці, спричинивши 

однакові страждання національним меншинам і корінному етносу (Ю. Котляр та 

І. Міронова, В. Марочко, Ф. Турченко, Б. Чирко, М. Шитюк, Л Якубова та ін.); 5) на 

маргінесі вітчизняного історіографічного дискурсу часом присутні міркування 

ксенофобського змісту про вину за геноцид російської імперської Москви або єврейської 

комуно-чекістської верхівки (C. Білокінь, В. Білоцерківський, О. Неживий, 

П. Слободянюк). У лівому і проросійському таборі (Д. Ведєнєєв, П. Толочко, 

Г. Ткаченко та ін.) заявляють навпаки – голод в СРСР стався через недобір врожаю, 

зловживання місцевої влади і розкрадання зерна, у яких були винні і самі українці. В 

ліберальній інтерпретації голод був наслідком реорганізації країни та покаранням селян 

за спротив владі, але не навмисним геноцидом (Г. Касьянов, В. Малінкович).  

Важливе значення для розуміння відмінностей між голодом і Голодомором займає 

питання, розглянуте у підрозділі 5.3.: «Дослідження українськими науковцями часу і 

засобів творення Голодомору». C. Віткрофт, C. Кульчицький наголошували, що, 

вивчаючи голод 1932–1933 рр., важливо пояснити: чому це відбувалося саме в цьому 

місці і в цей, а не інший час? Зазвичай, історики обмежується констатацією рамок 

Голодомору 1932–1933 рр. Інші солідарні з В. Марочком, який, базуючись на критерії 

смертності, розширив нижні голодові межі до грудня 1931 або січня 1932 р., верхні – до 

жовтня 1933 р. і вів мову про 22 місяці Голодомору. Ще одні погоджуються з 

C. Кульчицьким, котрий взяв за основу критерію геноциду навмисні дії влади 

(«нищівний удар» Сталіна з 1 січня до 7 лютого 1933 р.), і датує Голодомор груднем 

1932 – першою половиною 1933 рр. як геноцид, відмінний від голодотворення в інших 

частинах СРСР (крім Кубані). Деякі історики засвідчують перебіг Голодомору у 1934 р. 

на Вінниччині, Чернігівщині, позаяк не враховують різниці між голодом і Голодомором 

внаслідок позбавлення всіх засобів до існування та блокади.  

Ретельно досліджені сюжети перебігу Голодомору та обставин його організації, 

що дають відповідь на питання як творився злочин. Практично всі дослідники, 

починають з липневої ІІІ конференції КП(б)У (Ю. Шаповал) або серпневого «закону про 

5 колосків» (C. Кульчицький). Г. Папакін наголосив на особливій ролі масового 

впровадження наприкінці 1932 р. «чорних дощок», як комплексного заходу 

голодоморення з блокадою сотень сіл, натурштрафами, обшуками, вивозом товарів, 

забороною торгівлі тощо
51

. Ж. Деркач класифікувала використані владою в ході 

заготівель 1932 р. оргресурси та комплекс надзвичайних політичних, соціально-

економічних, правових, ідеологічних заходів. Н. Романець відзначила наростаючу 

скоординованість партійно-адміністративних та правових заходів щодо селянства
52

. 

Низка інших дослідників проаналізувала форми і методи судового і позасудового 

насильства. Йдеться про висілки і депортації, арешти і штрафи, облогу сіл і заборону 

виїзду, блокаду республіки і облави за її межами, розбій і самосуди, мародерство і 

позбавлення їжі, моральні і фізичні тортури, трощення хат і майна, додаткові податки і 

позики, невиплату авансів, заборону помелу і таке інше, що зруйнувало моральні норми і 

саме життя людей
53

. Г. Махорін зауважив, що ще влітку 1932 р. на Україну припадало до 
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60% всіх селянських виступів СРСР проти насильства влади
54

, але після тотального 

людомору і терору осені-зими 1932–1933 рр. у людей настала апатія.  

У підрозділі 5.4. «Наслідки української трагедії 1932–1933 рр. у сучасній 

вітчизняній літературі» простежено дискусії про обсяги смертності та різновиди 

соціокультурних травм, які зазнав український народ. Демографічні наслідки голоду 

були уточнені після обнародування в роки «перебудови» матеріалів «репресованого» 

перепису населення СРСР 1937 р. та з удосконаленням методики підрахунків, але 

залишаються предметом гострої дискусії. Дані C. Кульчицького, який ще у 1990 р. 

визначив 4,5–4,8 млн смертей від голоду в республіці, узгоджуються з результатами 

досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ. Додаткові джерела 

демографічної статистики, запропоновані В. Марочком і В. Сергійчуком, ймовірно, 

можуть добавити до мартирологу української Голгофи десятки тисяч людей, але не 

мільйони. Врешті-решт, дослідники, незалежно чи вони нарахували 4,5 млн або понад 

7 млн жертв, відзначали геноцидний характер комуністичного злочину в Україні. І це – 

головне. Дискусія демографів і C. Кульчицького, Г. Єфіменка, з одного боку, та 

В. Марочка, В. Сергійчука, О. Стасюк – з іншого – триває і, можливо, не приведе до 

консенсусу, але спонукатиме до подальших пошуків.  

Після прийняття закону про Голодомор як геноцид стрімко наростає кількість і 

якість досліджень всього спектру наслідків цієї гуманітарної катастрофи. Інтенсивно 

розглядалися соціально-економічні наслідки подій початку 1930-х рр. (C. Кульчицький, 

Р. Руденко, Л. Новохатько та ін.), їх вплив на стан здоров’я голодуючих (В. Коган і 

Р. Нагорна-Персидська, В. Марочко, О. Мовчан та ін.), на соціальні відносини та 

поведінку людини (В. Марочко, Н. Романець, П. Соболь та ін.). Деякі краєзнавці, як-от 

О. Різників, склали словники споживаних у 1933 р. сурогатів: «дертяники», 

«полов’яники», «лопушаними», «липники», «хроняники», «маторжаники» тощо. 

Розвинуті студії впливів людомору на соціально-культурні процеси (В. Борисенко, 

C. Дровозюк, Я. Мандрик, О. Стасюк та ін.), на духовний стан (А. Булгакова, Т. Євсєєва, 

О. Ігнатуша, А. Маслюк), на психологію людини (О. Майборода, А. Маслюк, В. Огієнко, 

І. Рева та ін.), на родинні відносини (Л. Слюсар, О. Стасюк, Т. Григор’єва та ін.), 

становище дітей (А. Зінченко, Н. Лапчинська, В. Марочко, Ф. Турченко й І. Шугальова 

та ін.), на жіноцтво (А. Булгакова, О. Кісь та ін.). І. Рева назвала чотири умови 

«стокгольмського синдрому»: 1) усвідомлення загрози виживанню; 2) сприйняття прояву 

доброти агресора в паузах між насиллям; 3) ізоляція жертви; 4) сприйняття дійсності 

«очима агресора». Заслуговує на увагу спроба моделювання і систематизації наслідків 

Голодомору О. Рогожиним, пропонований В. Огієнком підхід до дослідження 

постголодоморного синдрому як комплексного явища. Дослідники були одностайні в 

тому, що вплив Голодомору 1932–1933 рр. порушив глибинні пласти духовності, 

традиційної культури, релігії, соціальної психології, національного менталітету.  

У підрозділі 5.5. «Історико-правові дефініції Голодомору як геноциду 

українськими науковцями» досліджено доказову базу вітчизняних дослідників і 

кваліфікацію ними Голодомору як геноциду в контексті історичних фактів та існуючого 

законодавства. Р. Сербин переконаний: «Правильний термін є Голодомор, який треба 

вживати не лише в сенсі «морення голодом», але як синонім «геноциду проти 

українців». В українській мові це слово треба писати з великої букви, як також і в 

англійській мові, додаючи до нього дефінітивний артикул «the» – «the Holodomor»
55
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Г. Касьянов вважає застосування терміну «геноцид» щодо Голодомору «ідеологічним 

штампом», тому пропонує розвести ці поняття. Геноцид, за В. Василенком, вирізняється 

з інших злочинів, найперше, якістю наміру, що очевидно у скоєнні Голодомору, і 

підтверджується нормативними актами, донесеннями, поведінкою влади, показаннями 

свідків та відповідає статті 2 Конвенції ООН
56

. Отже, як показує аналіз літератури, 

більшість дослідників вбачають Голодомор-геноцид у спрямованих заходах 

комуністичного режиму на вилучення не лише зерна, а й іншого продовольства, 

обмеженні пересування українських селян, ненаданні допомоги голодуючим або 

дозованій допомозі окремим соціальним прошаркам (С. Кульчицький, Т. Боряк та ін.), 

що виявляло «контрольований голод» (В. Василенко). Українські історики і юристи 

(М. Антонович, Є. Захаров та ін.) надали докази наміреного позбавлення селян засобів 

до виживання, що відповідає міжнародним правовим визначенням геноциду.  

Абсолютна більшість українських науковців солідарна з постановою апеляційного 

суду Києва, про те, що у1932–1933 рр. було вчинено геноцидний акт проти національної 

групи, поєднаний з репресіями проти інтелігенції, керівництва республіки, національної 

Церкви. Залишається розбіжною оцінка фахівцями відповідності статті 2 Конвенції ООН 

1948 р. про геноцид: М. Антонович, В. Василенко, Л. Лук’яненко вважають, що в цьому 

документі є і перелік груп – об’єктів геноциду, і геноцидних дій, спрямованих проти 

якоїсь із них, тоді як Є. Захаров, В. Марочко, C. Кульчицький апелюють до факту 

вилучення з Конвенції, за наполяганням СРСР, категорій соціальних і політичних груп, 

що ускладнює її застосування до української катастрофи. Дослідники зазначають, що 

розвиток міжнародної правової бази для означень цього явища останнім часом (судові 

рішення щодо геноцидів у Камбоджі, Руанді, Боснії та ін.) дає цілковиті підстави для 

утвердження теми Голодомору в геноцидних студіях і визнання сталінського злочину 

геноцидом українського народу або ж, за доказами В. Василенка, геноцидом української 

нації як системоруйнівного чинника для СРСР.  

У підрозділі 5.6. «Суспільно-політичні рефлексії теми Голодомору 

(замовчування та фальсифікації) у вітчизняній історіографії» проаналізовано 

питання боротьби за правду про цей комуністичний геноцид, замовчуваний в 

Радянському Союзі і забріхуваний в сьогоднішній Російській Федерації. Попри все 

більшу увагу до цієї теми як українських дослідників, так і за кордоном, для світової 

спільноти Голодомор все ще залишається, за назвою португальського збірника 

Ж. Франко та Б. Цєжинської, в статусі «невідома українська трагедія»
57

. В Україні їй 

присвячено лише зо три десятка спеціальних розвідок і ще менше – за кордоном. Проте, 

на даний час C. Кульчицький, В. Марочко, Л. Гриневич, В. В’ятрович та інші досить 

ретельно простежили способи замовчування та приховання владою правди про 

Голодомор за часів існування СРСР. Дж. Мейс, Ю. Шаповал, В. Марочко, 

C. Кульчицький та ін. висвітлили методи і форми дезінформації про українську 

катастрофу, а Я. Папуга проаналізував причини замовчування трагедії України чільними 

політиками Заходу
58

. Історики діаспори О. Мотиль, Р. Сербин, а також В. Марочко, 

Л. Гриневич, О. Палій, А. Сидорук та ін. виявили специфіку замовчування та 

фальсифікацій історії народної трагедії у роки незалежності України. Г. Касьянов, 

А. Портнов та ін. науковці розробляли проблеми української політики історичної пам’яті 

та місця в ній теми Голодомору. Д. Вєдєнєв і Д. Будков, вслід за російськими 

                                                 
56

Василенко В. А. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка. Київ : Вид–во ім. 

Олени Теліги, 2009. 104 с. 
57

 Holodomor – a desconhecida tragedia ucraniana (1932–1933) / сoord. Beata Cieszynska, Jose Eduardo Franco.Coimbra : 

CompaRes e Gracio Editor, 2013. 210 р. 
58

Папуга Ярослав. Змова мовчання. Ставлення Заходу до Голодомору. Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. 228 с. 



 22 

істориками, висвітлити боротьбу української еміграції за правду про голод і представили 

геноцидну концепцію Голодомору як нібито інспіровану західними політиками. 

Дослідження багатолітньої боротьби за правду про Великий голод в Україні, 

розпочате діаспорою, набрало значних масштабів у незалежній Україні і набирає темпів 

та популярності за кордоном.  

У розділі 6. «Концептуальні особливості дослідження Голодомору у сучасній 

зарубіжної історіографії» зроблено наголос на дослідженні теоретико-методологічних 

інтерпретацій причин і обставин Великого голоду, які спостерігаються в різних таборах 

зарубіжних радянологів після розпаду СРСР. Компаративний аналіз історіографічного 

корпусу джерел виявив спільні і розбіжні тлумачення феномену Голодомору між 

прибічниками його геноцидної і не геноцидної версій та всередині цих таборів. 

У підрозділі 6.1. «Сучасна англо-американська історіографія Голодомору» 

представлено розгляд студій як британських та американських авторів, так і  

австралійські, азійські англомовні дослідження, які становлять істотну частку світової 

історіографії голоду 1932–1933 рр. Р. Девіс, C. Віткрофт, М. Таугер та їх однодумці з 

ревізіоністського табору недооцінили роль суб’єктивного чинника у функціонуванні 

сталінської державної моделі. Це засвідчує, наприклад, пояснення ними факту 

наростання жорстокості кампанії хлібозаготівель взимку 1932–1933 рр. незнанням 

Сталіним дійсного стану справ, його вірою у навмисний саботаж. Ревізіоністи вели мову 

про помилки «вождя», невчасну допомогу, але не злий умисел
59

. Р. Девіс, C. Віткрофт 

навели постанови про допомогу голодуючим з лютого 1933 р., хоча значну частину цієї 

допомоги-позики за рахунок республіки, названої Т. Боряк «державним рекетом», 

становило насіння для весняного посіву, а їжа надавалася лише тим, хто ще міг 

працювати в колгоспі. За Ш. Фіцпатрик, Великий голод став похідним від боротьби 

держави, з її планами модернізації, і селян, які прагнули зберегти хоча б частину 

продовольства. М. Таугер доводив «природний» голод через збіг несприятливих 

кліматичних умов, дезорганізації, саботажу, що спричинило недобір зерна 1932 р. 

Проте, з виходом у світ у 2010-х рр. монографій Н. Наймарка, Т. Снайдера, 

С. Розфілда та ін., по-перше, розвинуто ідеї «геноцидної» концепції голоду 1932–1933 р. 

По-друге, розширено підхід до проблеми в історичному та політичному вимірі в 

контексті серії сталінських геноцидів різного виду в СРСР та в більшій географічній 

площині
60

. По-третє, продовжено практику інтеграції проблеми Голодомору як геноциду 

у світовий інтелектуальний простір в історичному та юридичному контексті. Зрештою, 

вперше після праці «Жнива скорботи» в англомовному світі вийшла друком книжка 

Е. Епплбом про перебіг «червоного голоду» 1932–1933 рр. саме на теренах України
61

. 

Т. Снайдер наголосив, що за роки, коли Сталін і Гітлер були при владі, на «кривавих 

землях» України було вбито більше людей, ніж будь-де у Європі і навіть у цілому світі.  

У підрозділі 6.2.«Великий голод в Україні у дзеркалі сучасної європейської 

історичної науки» досліджено розмаїтий і дискретний масив європейських студій 

Голодомору. Питання про голод в Україні 1932–1933 рр. найбільше і найраніше серед 

європейських країн дискутувалося у Франції і Німеччині. Наперекір Р. Конквесту, 

німецький історик Ш. Мерль стверджував, що люди в українському селі вмирали не 

тому, що вони були українцями, а тому, що вони були селянами. Проте Г. Зімон 

(Німеччина) вважає: з погляду режиму і селянин, і національно свідомий українець були 

ворогами й мали бути упокорені. Оригінальною є оцінка C. Куртуа (Франція) про 
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використання більшовиками розподілу продовольчих ресурсів як механізму штучних 

голодоморів. Відповідно Н. Верт звернув увагу на те, що голодний мор охопив 85% тих 

територій, де були селянські бунти 1930 р., насамперед Україну і Кубань
62

. Послідовні 

позиції займають італійські «інтенціоналісти». За А. Граціозі, Голодомор «був 

мотивований і сконструйований» та пов’язував соціальне питання з національним. 

Е. Чіннелла у монографії «Україна: забутий геноцид 1932–1933 років», залучивши 

архівні фонди п’яти країн, ґрунтовно аргументував заголовок своєї праці
63

. У Польщі 

Ч. Райца порівнював сталінський геноцид в Україні з нацистським, на прикладі 

концтабору Майданек, а Р. Кушнєж розцінив Голодомор, як найбільший злочин 

Й. Сталіна проти українського народу, який забрав життя від 3 до 7 млн чол. Л. Рібейро 

(Португалія) резюмував, що «кумулятивна радикалізація» рішень Кремля зробила 

український голод геноцидом, відмінним від голоду в інших регіонах СРСР. В. Гузун 

(Румунія) у праці «Імперія голоду» (2014) розвинув гіпотезу трьох комуністичних 

голодів з елементами геноциду в Південно-Західних регіонах України й Молдові.  

З поміж загальних закономірностей європейських студій Голодомору 

спостерігається стрімке, але нерівномірне нарощення історіографічної джерельної бази 

за рахунок теоретичних розробок, публіцистики, видань документів дипломатії і 

розвідки, матеріалів конференцій тощо. Має місце також внутрішня консолідація 

наукового загалу на засадах єдиної домінантної концепції. Так, французькі, італійські, 

португальські, польські історики, як правило, відстоюють інтенціональну версію 

Голодомору, в той час як німецькі – функціональну. Ще однією прикметною рисою є 

спрямованість науковців на вивчення долі своїх одноплемінників, що компактно 

проживали в Україні в роки Голодомору: німців, румун, поляків, євреїв, болгар та інших.  

Підрозділ 6.3. «Голодомор-геноцид у відображенні представників сучасної 

української діаспори» охоплює огляд наукових здобутків з вивчення Голодомору 

українськими емігрантами за останнє 30-ліття. Встановлено, що у 1980-х рр. українська 

діаспора домоглася визнання Голодомору 1932–1933 рр. міжнародною спільнотою і, 

вслід за Дж. Мейсом і Р. Конквестом, корегувала його оцінку із етноциду на геноцид 

українського народу. Після розпаду СРСР геноцидна концепція стала 

загальноприйнятою в історичній науці України і багатьох інших країн. Так, Т. Гунчак 

проілюстрував свої докази геноциду зізнаннями вищих сталінських функціонерів у 

республіці C. Косіора, П. Постишева, М. Хатаєвича про урок голодом та перемогу у війні 

з «куркульством» і «петлюрівцями». Історик констатував: «Таким чином, голод став 

інструментом геноциду іншими засобами»
64

 і зауважив, що поки Сталін будував свою 

імперію на людських кістках, світ мовчки спостерігав за цим. На противагу канадському 

історику І. П. Химці, для якого навіть пам’ять про Голодомор здається тягарем, 

Р. Сербин виніс обговорення українського геноциду за рамки трагедії селян, і наголосив 

на одночасному нищенні комуністичним режимом інтелігенції та Церкви. Як відзначив 

науковець, архіви зберегли директиви і виступи, які яскраво засвідчують «злочинні 

інтенції сталінської верхівки».
65

 Л. Мельничук-Морган (Австралія), Г. Мокрушина 

(Канада) також вважають, що Сталін вирішив підірвати потенціал двох ворожих режиму 

елементів: селянства в цілому та української політичної нації. Протягом новітнього 
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періоду українська зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 рр. залишалась майже 

одностайною у своїх підходах до оцінки явища Голодомору як однієї з ланок тотального 

геноциду українського народу.  

У підрозділі 6.4. «Голодомор в Україні 1932–33 років у науковій літературі 

Російської Федерації» проведено комплексне дослідження російського наукового 

наративу з теми Великого голоду. Наголошено, що з часів перебудови для російських 

істориків лишається засадничим наступне методологічне положення: організований 

голод відбувся у зернових регіонах СРСР, без розрізнення національностей і тому мав 

загальнодержавний розмах і антиселянський характер
66

. На переконання В. Кондрашина, 

голод в Україні стався через спеціалізацію республіки на виробництві товарного зерна. 

Тож постраждали від «удару сталінського молоха» селяни: «Але не тому, що вони були 

українцями, а тому, що були хліборобами»
67

. М. Івницький також розглядав УСРР не як 

національне утворення, а як один із зернопродукуючих регіонів Радянського Союзу, де 

заморено голодом 3,5 млн чол.
68

 Продуктивними є розробки біологічних причин голоду 

(В. Нефьодов), хлібозаготівельної політики більшовиків (В. Кабанов, В. Кондрашин), 

наслідків сталінського народовбивства 1932–1933 рр. (Н. Араловець, О. Осокіна та ін.) 

тощо. 

У середині 2000-х рр. російська версія всесоюзного голоду зазнала деякої 

модернізації – відбулося зміщення мейнстріму студій у бік критики геноцидної 

концепції голоду, яка вилилася в окремий напрямок дослідження. Російські історики 

консолідовано доводять: 1) організований Сталіним, штучний характер голоду; 2) 

основна мета дій влади – отримання товарного зерна для вилучення валюти на підтримку 

темпів індустріалізації та злам опору селянства колективізації і хлібозаготівлям; 3) 

однакові причини виникнення голоду по всій країні: надмірні хлібозаготівлі та втрати 

зерна; 4) однаковий спосіб і засоби організації голодного мору в СРСР: надзвичайні 

комісії, зустрічні плани, заборона торгівлі, виплат на трудодні, репресії; 5) пропорційно 

близькі людські втрати в Україні та російських зернових регіонах; 6) неспроможність 

концепції геноциду голодом через її слабку документацію та відсутність національних 

мотивів у діях влади. 

Останнім часом російські студії голоду в Україні набувають деяких новацій та 

компромісних рис. Зокрема, В. Кондрашин, розглядаючи події голоду у всесоюзному 

контексті «аграрної революції» та індустріалізації 1929–1934 рр., визнав потребу і 

регіонально-національного підходу. Але загалом, як визнав К. Александров і свідчать 

російські підручники, сучасна російська влада задля своєї легітимізації продовжує 

експлуатувати радянські історичні міфи, що політизує дослідження Голодомору і 

заважає визнанню геноциду.  

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз історіографічних джерел з тематики Великого Голоду в УСРР, які 

опубліковані у світі у 1932–2018 роках, дає підстави зробити наступні висновки, 

здійснені за дослідницькими завданнями та логічними вимірами: 1) стан 

історіографічних досліджень; 2) рівень джерельної бази; 3) науково-дослідницькі 

програми та історіографічні етапи (проблемно-хронологічний вимір у 3-х програмах і 
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6 етапах); 4) теоретичні здобутки у територіальному та концептуальному вимірі 

(загальна та регіональна українська історіографія; література української еміграції; 

історіографія англо-американська, європейська, російська та пострадянська; 5) загальний 

стан та перспективи сучасного історіографічного дискурсу з проблеми Голодомору. 

1. Науковці вже в 1990-х рр. виявили досягнення і характерні риси зарубіжної та 

вітчизняної історіографії, пробіли у джерельній базі та типові недоліки розробки теми. 

Пріоритет таких спеціальних досліджень належить Дж. Мейсу, Р. Сербину, Ф. Сисину, 

М. Цариннику, В. Данилову, І. Зеленіну, В. Савельєву та ін. У ХХІ ст. окреслюється 

зміщення вектору історіографічних досліджень від описової до концептуальної та 

проблемної розробки наукових студій з історії Голодомору, як наприклад, у публікаціях 

О. Андрієвської, В. Васильєва, Г. Васильчука, Л. Гриневич, Я. Калакури, Г. Касьянова, 

В. Кондрашина, В. Коцура, C. Кульчицького, В. Марочка, Д. Марплза, Р. Мур, 

К. Назарової, Ф. Сисина, Л. Слободян, Ю. Шаповала, М. Шитюка, В. Шкварця та інших.  

Разом з тим, по-перше, у загальному комплексі літератури надто мало 

історіографічних досліджень, особливо синтетичного узагальнюючого характеру. 

Кількісно переважає фактографічний переказ публікацій з історії Голодомору над 

теоретичним, концептуальним осмисленням і співставленням викладених дослідниками 

ідей. Історіографічні праці, за невеликим винятком, розкривають лише окремі аспекти 

світового історіографічного процесу, що не сприяє його цілісному та системному 

розумінню або ж містять такі великі дослідницькі завдання, виконання яких не 

вкладається в рамки статей і призводять до історіографічних та бібліографічних оглядів з 

поверховими узагальненнями. Загалом і в ХХІ ст. недостатньо розроблені особливості 

дослідження Голодомору науковцями зарубіжжя, розбіжності між прибічниками 

негеноцидної і геноцидної концепції в самій Україні та всередині вітчизняного 

«тоталітарного табору». Відсутні, за деякими винятками, компаративні та синтезні 

історіографічні дослідження децентралізованих або ж регіональних розробок місцевих 

краєзнавців навіть на рівні областей, не кажучи вже про районний рівень. Практично 

відсутнє вивчення діяльності наукових шкіл та дослідницьких центрів з вивчення 

Великого голоду, міжнародних наукових проектів з дослідження Голодомору.  

2. Дослідження історіографічних джерел теоретичного і документального змісту 

виявляє їх величезний обсяг, накопичений за більш, ніж 85 років, видове та тематичне 

різноманіття, значне археографічне освоєння (хоч і без узагальнюючої монографії 

світового виміру). Визначним вкладом українських архівістів (насамперед – Г. Боряка) є 

створення зведеного електронного реєстру документів Голодомору. За ініціативи 

С. Плохія за участю українських науковців укладено електронний цифровий «Атлас 

Голодомору». Цінним вкладом в історіографію Голодомору є розробка багатотомної 

«Енциклопедії Голодомору» В. Марочком. Загалом джерельна база роботи бачиться 

достатньо наповненою та репрезентативною, позаяк ґрунтується на критичному аналізі 

понад 2,3 тис. історіографічних джерел.  

3. Якщо науково-дослідницька програма формується на базі того чи іншого 

комплексу джерел, домінантних методологій та дослідницьких практик, то можна 

стверджувати, що за радянських часів на таку програму імперативно впливала 

більшовицька ідеологія і практика. Змістовний і риторичний наратив у рамках цієї 

парадигми в період «відлиги» був трохи «розбавлений» згадками про «продовольчі 

труднощі» і господарський «прорив» на початку 1930-х рр., але, в умовах жорсткої 

цензури і реабілітації сталінізму часів «застою», знову домінував, переважно в історико-

партійному жанрі аж до середини 1980-х рр. Водночас за межами СРСР, найперше, у 

Новому Світі, основу науково-дослідницької програми за півстоліття дослідження 

Голодомору складав теоретичний та методологічний плюралізм та звужене до реляцій 
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репортерів і спогадів коло першоджерел. На зламі 1980–1990-х рр. під впливом 

радикальних політичних змін виникли умови для формування другої, спільної для 

пострадянського і «далеко зарубіжного» історіографічного простору науково-

дослідницької програми на засадах теоретико-методологічного плюралізму та здобутків 

«архівної революції». В межах цієї програми відбувалися гарячі дискусії спершу між 

апологетами тоталітарної і ревізіоністської концепцій на Заході, а з 1993 р. розгорівся і 

окремий російсько-український дискурс.  

Із законодавчим визнанням у 2006 р. Голодомору геноцидом українського народу, 

закріпленням цієї позиції українським Апеляційним судом та визнанням унікальності 

подій в Україні 1933 р. на міжнародному рівні, сформувалася третя науково-

дослідницька програма. Вона характеризується, насамперед, кардинальним розширенням 

джерельної бази. Теоретико-методологічними ознаками триваючої третьої науково-

дослідницької програми вбачаємо появу фундаментальних синтетичних праць, в тому 

числі з методології та історіографії дослідження, інтеграцію домінантної тоталітарної 

парадигми в світові геноцидні студії, стрімке зростання міждисциплінарних студій та 

розмаїття дослідницьких напрямів, зокрема, вивчення ментальних наслідків Голодомору. 

Виділено шість умовних хронологічних етапів з деякими розбіжностями на 

радянському/пострадянському і євроатлантичному науковому просторі: 1) 1933 р. – 

середина 1950-х рр.; 2) середина 1950-х – середина 1980-х рр.; 3) середина 1980-х рр. – 

1991 рік; 4) 1991–2004 рр.; 5) 2005–2010 рр.; 6) з 2011 р.  

4. Виявлено і охарактеризовано прикметні наукові парадигми, концептуально-

теоретичні та методологічні ознаки окремих течій розгалуженого, але єдиного світового 

історіографічного потоку, які відрізняються за соціокультурною належністю авторів тих 

чи інших наративів.  

4.1. Радянська історіографія. Особливостями української (як і російської, 

казахської та інших радянських) історіографії голоду 1932–1933 рр. є її розвиток у 

хронологічних і методологічних межах кардинально відмінних історичних парадигм – 

комуністичної і сучасної. Радянські науковці 1930-х – середини 1950-х рр. заклали лише 

перші фактологічні цеглини у дослідження економічного «прориву» та «продовольчих 

труднощів» в УСРР під час «революції зверху», у яких звинувачували «куркульство» та, 

після смерті Сталіна, викривлення ним ленінського кооперативного плану. Більшість 

істориків вимушено замовчували тему, а спеціалісти з критики «буржуазних 

фальсифікацій» гнівно спростовували висновки закордонних дослідників про штучний 

голод, а тим більше – про геноцидний характер дій сталінського керівництва. Загальну 

проблему, з якою зіткнулися наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. дослідники історії 

колективізації та голоду в Російській Федерації й УРСР можна представити у вигляді 

трьох ключових питань: 1) чи був голод 1932–1933 рр. «попередньо спланованим», або 

навпаки, став лише наслідком злочинної економічної недбалості та природних факторів; 

2) чи можна вважати його Голодомором на території УСРР і Кубані, актом геноциду 

проти українського селянства або нації в цілому; 3) яка кількість жертв голоду. Зазначені 

питання в період горбачовської перебудови були каменем спотикання в літературі. Лише 

у 1990–1991 рр., провідні фахові історики України найперше, С. Кульчицький, вслід за 

публіцистами, перейшли на засади геноцидної концепції. В російській історіографії ця 

версія так і не була визнана навіть у публіцистиці.  

4.2. Сучасна українська історіографія: загальний вимір. Підтверджено, що із 

здобуттям незалежності в Україні утверджується нове концептуальне бачення трагічних 

подій початку 1930-х рр., докорінно відмінне від попереднього. Міжнародна 

конференція до 60-річчя трагедії в Києві засвідчила, що внаслідок «архівної революції» 

та інтенсивного наукового обміну, мейнстрімом фахової української історіографії стала 
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критикована раніше концепція Голодомору як геноциду українського народу. 

Історіографічна ситуація в Україні 1990-х рр. характеризувалася тим, що у нечисленних 

фахових публікаціях кількісно переважали дослідження політичних причин Голодомору 

та його демографічних наслідків. Щодо особливостей новітніх вітчизняних студій 

проблеми Голодомору та «колективного портрету» їх учасників відзначено:  

1) збільшення кількості і тематичної різноманітності розробок проблеми 

Голодомору, підвищення рівня обробки джерел і технології дослідження. Втім, назагал 

переважали ілюстративність, описовість, а методологічний рівень, когнітивний підхід та 

науковий синтез, особливо в історіографічних дослідженнях, відставав від потреб часу. 

Однією із методологічних помилок було позначення терміном «Голодомори» всіх 

радянських голодувань, що нівелювало геноцидний зміст подій 1932–1933 рр. як 

наслідку блокади і позбавлення всіх засобів до існування; 

2) залучення до осмислення феномену Голодомору, його юридичної кваліфікації, 

причин і наслідків, реакції на трагедії народу в світі спеціалістів різного профілю. Така 

міждисциплінарність дозволяє бачити проблему комплексно і всебічно, виробляти нові 

гіпотези наукового пошуку; 

3) урізноманітнення тематики та методів досліджень, наявність теоретичних 

дискусій в Україні, хоча вони охоплюють вузьке наукове коло, мають міжособистісний 

акцент і, останнім часом, обмежені вимірами демографічних наслідків та хронологічних 

меж Голодомору. Водночас, кваліфіковані спроби деконструкції геноцидної концепції 

Г. Касьяновим не знайшли ґрунтовнішої відповіді, крім поодиноких інтерв’ю та реплік. З 

недостатньою теоретичною «підкованістю» багатьох популяризаторів геноцидної версії 

Голодомору пов’язаний їх надмірний віктимний та моралістичний лексикон, ідеологічна 

інструменталізація, що зміщує вектор історіографії від критичної до афірмативної. 

Вітчизняним ревізіоністам та неокомуністам також не вдається приховати власну 

політизацію та суб’єктивність, методологічні огріхи; 

4) при очевидній тенденції наростання співпраці українських науковців із 

західними вченими, зберігається замкненість української історіографії, слабка 

інтегрованість у світовий історіографічний простір; 

5) як і за радянської доби, академічні дослідження Голодомору зосереджені 

головним чином в столичних інституціях – насамперед в Інституті історії України НАН, 

де працюють учні і (або) колеги професора Станіслава Кульчицького – В. Васильєв, 

Л. Гриневич, Г. Єфіменко, В. Марочко, О. Юркова, Л. Якубова та інші, що дає підстави 

визначити відповідну наукову школу Голодоморних студій. Окреслилася наукова школа 

досліджень людських втрат від Голодомору Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи, де справу С. Пирожкова, продовжив колектив під 

керівництвом Е. Лібанової: О. Рудницький, О. Гладун, Н. Левчук, П. Шевчук А. Савчук, 

І. Рингач, А. Ковбасюк та ін. У Києво-Могилянській академії працюють провідні 

дослідники правових аспектів Голодомору В. Василенко та М. Антонович. Активізував 

дослідження Голодомору Інститут національної пам’яті на чолі з автором низки 

публікацій з цієї теми В. В’ятровичем. Продовжує розробку наслідків аграрної політики 

ВКП(б) директор Українського центру вивчення Голодомору Л. Гриневич. Інтенсивно 

студіює наслідки геноциду гендиректор Національного музею «Меморіал жертв 

Голодомору» О. Стасюк. Вагомий і різнобічний внесок у дослідження геноциду 1932–

1933 рр. вніс директор Центру українознавства Київського національного університету 

імені Т. Г. Шевченка В. Сергійчук. Натомість дослідження в регіонах досягли 

кількісного апогею у 2007–2008 рр. і з тих пір (за винятком м. Миколаєва) не стали там 

основним дослідницьким трендом; 
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6) позитивною тенденцією є збільшення масиву розробок, пов’язаних з 

регіональною, соціальною історією, історією повсякдення, мікроісторією, де, знову ж 

таки, подали приклад науковці провідної історичної інституції України.  

Загалом комплекс сучасної української літератури з проблеми Великого голоду 

відзначаємо як найбільш розгалужений у порівнянні з іншими за методологічними 

підходами дослідницькими напрямами, але з домінантною геноцидною концепцією, 

модифікованою, насамперед, C. Кульчицьким. 

4.3. Українська історіографія: регіональний вимір. Якісні та кількісні зрушення у 

розвитку регіональної історіографії останнього десятиліття прямо пов’язані з розробкою 

Національних книг пам’яті жертв Голодомору по 18 областях, які входили до складу 

УСРР у 1930-ті рр. У книгах представлено і теоретичні вступні статті, і результати 

ретельної пошукової роботи з виявлення прізвища кожної жертви людомору. Найбільш 

послідовні регіональні студії провели миколаївські вчені, які досліджували історію трьох 

голодів на Півдні України (К. Горбуров, М. Шитюк), колективізацію, розкуркулення та 

Голодомор в краї (А. Бахтін, М. Шитюк, О. Ярещенко), етнічний та міжнародний 

аспекти голодів (Ю. Котляр, І. Міронова, М. Шитюк), їх історіографію (В. Шкварець) 

тощо. Емпіричні розробки історії голодів на теренах окремих областей та міст 

опублікували В. Васильєв, А. Матвєєв, В. Петренко, І. Шульга та ін. (Вінничина); 

М. Вавринчук, C. Маркова та ін. (Хмельниччина); В. Даниленко, В. Марочко, 

В. Сергійчук та ін. (Київ і Київщина); В. Білоцерківський, В. Полянецький, І. Шуйський, 

Є. Яценко та ін. (м. Харків та Харківщина); О. Ігнатуша, В. Константінова, В. Мільчев, 

О. Стадніченко, В. Тимофеєв, В. Ткаченко, Ф. Турченко, І. Шугальова та ін. 

(Запоріжчина); Т. Беспечний, C. Блєднов, І. Магрицька, В. Марочко, В. Нікольський, 

Б. Парсенюк та ін. (Донбас); М. Горох, Т. Демченко, О. Коваленко, В. Мельниченко, 

В. Шкварчук та ін. (Чернігівщина); О. Єрмак, Г. Капустян, М. Якименко та ін. 

(Полтавщина); В. Кушнір, Е. Петровський, Н. Сафонова та ін. (Одещина); В. Іваненко, 

І. Кочергін, Н. Романець та ін. (Дніпропетровщина), В. Власенко, М. Карпенко, 

П. Соболь та ін. (Сумщина); М. Лутай, Г. Махорін та ін. (Житомирщина); О. Бабенко, 

І. Петренко та ін. (Кропивниччина), а також багато інших дослідників. Про невичерпний 

дослідницький потенціал локальної історії свідчать, серед іншого, численні публікації з 

історії голоду в малих містах і селах.  

Дослідження показало, що організаційний, політичний, ідеологічний імпульс, 

отриманий українськими науковцями внаслідок реалізації президентом В. Ющенком 

національної політики пам’яті та законодавчого закріплення визначення Голодомору як 

геноциду остаточно вивів вітчизняні «Голодоморні» студії на передові науково-пошукові 

рубежі у кількісному та якісному відношенні, в тематичному різноманітті. Йдеться про 

визначення передумов і причин Голодомору, його організаторів, виконавців і жертв, 

механізми та засоби геноцидної акції, форми опору селянства, терміни та території її 

проведення, відмінності Голодомору від голоду в інших регіонах СРСР, прямі втрати та 

опосередковані наслідки трагедії народу, термінологічне та правове визначення 

Голодомору як геноциду, боротьба за правду про голод, світові рефлексії на події 1932–

1933 рр. в минулому і сьогоденні тощо. Характерно, що останнім часом тема 

Голодомору та його наслідків все більше стає в Україні предметом міждисциплінарних 

студій. 

4.4. Дослідження українців закордоння:1) першу в історіографії спробу науково 

довести свідомий характер використання Кремлем засобу Голодомору для упокорення 

українського селянства, підпорядкованість цієї акції імперському курсу більшовиків, 

який проявився в одночасному нищенні керівної верхівки та інтелігенції республіки, 

здійснив В. Мудрий (Львів, 1933 р.). Після війни ці ідеї найбільш обґрунтовано розвивав 
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Д. Соловей, який показав згубну антиукраїнську політику Кремля у 1921–1923 і 1932–

1933 рр. Початки аналізу морально-психологічних наслідків людомору закладав 

М. Міщенко, демографічних досліджень наслідків Голодомору – C. Сосновий; 2) основу 

історіографії Голодомору 50-х – початку 80-х рр. ХХ ст. також склав доробок 

української еміграції. Характер голоду майже одностайно визначався як штучний та 

національно-спрямований, а з 1973 р. – і як геноцид; 3) більшість дослідників вбачали 

кінцевою метою нищівного удару по селянству підрив соціальної бази свідомого 

українства, а Д. Соловей, Ф. Пігідо розширювали межі Голодомору, розглядаючи його як 

кульмінаційний пункт, терористичний акт в системі заходів окупаційної влади Москви 

проти українства; 4) дослідники були практично одностайні у звинуваченні за 

Голодомор Сталіна та його оточення, найперше, П. Постишева; 5) наводилася низка 

аргументів на спростування тверджень ревізіоністів про єдиний підхід влади до всіх 

зернових регіонів СРСР і брак продовольчих ресурсів; 6) майже у кожній публікації 

висловлювалося припущення про демографічні наслідки голоду, але базовими для 

зарубіжних науковців були дані Ф. Лоримера (1946) про 5,5 млн жертв в масштабах 

СРСР та цифра C. Соснового (1942, 1950) – 4,8 млн прямих втрат в УСРР і 7,5 млн втрат 

разом з ненародженими; 7) у 1970-ті рр. публікацій про голод поменшало, але Автори 

все більше схилялися до оцінки Голодомору як геноциду українського народу, а не 

етноциду українців. Текст виступу Р. Лемкіна до 20-річчя трагедії тоді ще не фігурував у 

науковому обігу, але співзвучні йому ідеї про голод як геноцид українства були 

розвинуті у публікаціях 1970-х рр. Л. Плюща, В. Гришка. Так зароджувалася 

«геноцидна» гілка тоталітарної («інтенціональної») концепції Голодомору, яку 

інтенсивно розвивали з 1980 рр. Р. Сербин, В. Косик, Т. Гунчак, В. Душник, В. Ісаїв та 

інші, котрі розглядали Голодомор поряд з такими елементами геноциду України як 

нищення її Церкви, інтелігенції, керівної верхівки, відчуження дітей, депортації тощо; 8) 

з середини 1980-рр. першим надав гідну відсіч інсинуаціям Дж. Коплона, Д. Тоттла, а 

згодом і І. П. Химки, щодо начебто нацистських витоків і фальсифікацій у теорії 

геноциду українського народу Р. Сербин (Канада); 9) упродовж 1991–2018 рр. 

характерними ознаками історичних студій української еміграції були спроби поглибити 

концепцію Голодомору-геноциду та домогтися її визнання світовим науковим 

товариством. Прикметно, що дослідження були зосереджені головним чином в 

університетських центрах Північної Америки. Свої праці опублікували Г. Мокрушина, 

І. Стебельський. Л. Мельничук-Морган здійснила оригінальне дослідження свідчень 

очевидців голоду у Австралії. Ґрунтовні історіографічні дослідження провели 

М. Царинник, Ф. Сисин, О. Андрієвська. Нові методи демографічних обрахувань 

наслідків Голодомору застосував О. Воловин. У 2009 р. Р. Сербин започаткував видання 

щопіврічного наукового часопису «Holodomor Studies». Серед поодинокіх критиків 

«мейнстрімної» геноцидної версії голоду 1932–1933 рр. найбільш наполегливим, але 

непереконливим є І. П. Химка (Канада); 10) відзначено, що «старі» недоліки закордонної 

української історіографії (опора лише на мемуари, періодику; розгляд Голодомору крізь 

призму конфлікту між панівним і поневоленим етносами; віктимний пафос із схильністю 

до високих показників демографічних втрат, телеологічний і схематичний характер 

праць; етноцентрична та ідеологізована термінологія і публіцистичний стиль), значною 

мірою, подолані. Загалом комплекс літератури української еміграції, де і зародилася 

геноцидна версія Голодомору, відзначається як найбільш монолітний і послідовний у 

консолідації на засадах цієї концепції та її популяризації в світі. Проте в 

історіографічному масиві української еміграції явно недостатньо спеціальних 

комплексних монографій з історії Голодомору на кшталт кваліфікаційних праць 

Л. Мельничук-Морган, Г. Мокрушиної. 
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4.5. Російська історіографія. Російські історики внесли свій вагомий вклад у 

розробку історії голоду 1932–1933 рр. у Радянському Союзі і порівняльний аналіз 

причин, перебігу та наслідків цього злочину комуністичної влади в різних республіках, 

включно з Україною і Казахстаном. М. Івницький, В. Кондрашин провели перші на 

пострадянському просторі спеціальні порівняльні дослідження перебігу Великого голоду 

в Україні та в зернових регіонах РРФСР. Російським історикам належить заслуга у 

виданні фундаментальних збірників документів періоду аграрної революції на зламі 

1920–1930-х рр. «Могутня купка» істориків (В. Данилов, М. Івницький, І. Зеленін) 

заклала основи вивчення проблем суцільної колективізації, «ліквідації куркульства як 

класу», продовольчої політики початку 1930-х рр. і їх руйнівних наслідків для 

радянського селянства, включно з трагедією Великого голоду. Найбільш послідовний та 

ґрунтовний дослідник голоду (і критик Голодомору) В. Кондрашин редагував 

документальні збірки, створив низку праць з історіографії та історії Великого голоду і 

взяв участь у дискусії з C. Кульчицьким щодо характеру голоду в Україні. В останнє 

десятиріччя російські історики-аграрники, переважно в межах модернізаційної теорії, 

доводили: організований Сталіним, але вимушений потребами держави, характер голоду; 

однакові причини голоду по всій країні: надмірні хлібозаготівлі та втрати зерна, потреба 

зламу опору селянства; однаковий спосіб організації голодного мору: надзвичайні 

комісії, зустрічні плани, заборона торгівлі, виплат на трудодні, репресії тощо; 

пропорційно близькі демографічні втрати в Україні та російських зернових регіонах; 

однаково руйнівні наслідки, що привели до «розселянювання» села; неспроможність 

концепції геноциду голодом в Україні, через її слабку документацію та відсутність 

доказів національних мотивів у діях влади. Водночас низка інших російських науковців і 

аматорів доводить, що трагедія 1933 р. однаково вразила народи СРСР і була спричинена 

об’єктивними чинниками: неврожаєм через біологічні фактори, втрати і крадіжки 

врожаю, помилки влади в оцінках продовольчих ресурсів, потребою харчування міст та 

армії тощо. Ще одна група дослідників теми пояснює голод з прорадянських і 

проімперських позицій, як супутній наслідок модернізації та неврожаю, а Голодомор – 

як ідеологічний міф українських націоналістів та американських спецслужб.  

Комплекс російської літератури з перебігу і причин голоду 1932–1933 рр. в 

Україні відзначається найбільшою одностайністю та політизованістю у запереченні 

геноцидної версії Голодомору. Пріоритетне місце серед методологічних підходів до 

вивчення проблеми займають теорії цивілізаційна та модернізації або «мозаїчної 

модернізації», за В. Бондарєвим. Російськомовна історіографія поповнилася статтями 

казахських та білоруських дослідників, які містять протилежні оцінки Великого голоду в 

Україні, – від «ненавмисного» голоду через посуху та саботаж «куркульства» 

(В. Єгоричев) до геноциду (Я. Басін, І. Кузнєцов, В. Давидовський, В. Деружинський, 

Д. Єльдесов). Останні так само негативно розцінюють більшовицьку національну 

політику у своїх республіках. 

4.6. Англо-американська історіографія. Представники англо-американської 

історіографії стояли біля витоків двох основних концепцій Великого голоду у СРСР 

1932–1933 рр., які сформували науковий дискурс ще у 1980-ті рр. Концептуальні витоки 

світової історіографії Голодомору як геноциду українського народу закладені у виступі 

автора Конвенції ООН Р. Лемкіна в США до 20-річчя трагедії перед українськими 

емігрантами. Дж. Мейс був першим, хто у виступі на конференції 1982 р. в Тель-Авіві 

надав міжнародного розголосу концепції Голодомору як геноциду українського народу і 

закріпив це положення у висновках комісії Конгресу США. Р. Конквест лишився одним з 

небагатьох істориків, хто наполягав, що голод 1932–1933 рр. в Україні був геноцидом. 

Теорія постгеноцидного суспільства в Україні Дж. Мейса пояснює, чому український 
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народ, із втратою національної еліти та з радянською моделлю історичної пам’яті, так 

довго йшов до усвідомлення себе як нації. Встановлено, що, з виходом у світ у 2010-х рр. 

монографій Н. Наймарка, Т. Снайдера, Е. Епплбом, С. Роузфілда, Н. Девіса та інших 

авторитетних істориків, представники тоталітарного напряму переважили ревізіоністів 

доказовою базою пояснення Голодомору.  

Ідеї представників ревізіоністської школи C. Віткрофта, Р. Девіса, Ш. Фіцпатрик 

про однаковий голод в СРСР та Україні, як результат взаємодії низки чинників 

переважно об’єктивного та ситуаційного характеру, зазнали як критики, так і нових 

модифікацій. Низка представників ревізіоністського табору трактувала події 1932–

1933 рр. як пік громадянської війни між владою і селянством за контроль над розподілом 

продовольства – «битву за зерно». В останнє десятиліття в таборі істориків-ревізіоністів 

окреслилася тенденція до переваги соціокультурної течії, в рамках якої голод виводиться 

як об’єктивна похідна від соціальних трансформацій та настроїв села внаслідок його 

колективізації і хлібозаготівельної політики. 

Загалом дослідження робіт англомовних представників ревізіоністської школи з 

історії Великого голоду приводить до подвійного враження. З одного боку, відчувається 

висока професійна кваліфікація цього крила радянологів. З іншого боку, виглядає 

хибним підхід до радянської історії епохи тоталітаризму за класичними мірками західної 

політології, без врахування деформацій «держави-комуни» та нерідко ірраціональних 

мотивів політичних рішень її очільника. Більшість ревізіоністів належало до певних 

наукових шкіл та течій, як-от соціологічна, неомарксистська, історична школа Е. Карра 

тощо, звідки випливали іноді механістичні оцінки причин і характеру подій 1932–

1933 рр. Дається взнаки і «москвофільство» багатьох істориків ревізіоністського табору. 

Існує також низка досліджень історіографічного змісту (Г. Куромія, Д. Марплз, Л. Віола, 

Р. Мур та ін.), Автори яких пропонують пошук історичної істини із перспективою 

врахування «тоталітаристами» загальносоюзних обставин голоду, а «ревізіоністами» – 

суб’єктивних та національних чинників у політиці більшовиків початку 1930-х рр. Вони 

застерігають від політизації проблеми та інструменталізації питання про 

відповідальність за геноцид учасниками наукової дискусії. 

Назагал, у порівнянні з працями останнього десятиріччя радянологів-

«тоталітаристів», рівних за якістю, обсягом і значенням розробок проблеми Голодомору 

науковцями ревізіоністського напряму не спостерігається. Примітно, що триває 

розширення географічної території англомовних Голодоморних студій за межі Північної 

Америки, де зусиллями науковців Австралії, Вельсу та інших країн, домінувала або була 

вперше підтримана (Ізраїль) геноцидна версія подій 1932–1933 рр. в Україні. 

4.7. Європейська історіографія. Зіставлення початків історіографії Голодомору 

показало, що, на відміну від англомовних країн, де першими сповістили про українську 

біду репортери газет та українські емігранти, в більшості європейських держав провідну 

роль в поширенні правди про голод, поряд із втікачами із СРСР, відіграли громадські 

організації та окремі діячі. Встановлено, що у монографіях та мемуарах 1930-х рр. 

Е. Амменде (Естонія) та британських журналістів В. Чемберліна, М. Маґґеріджа вперше 

відзначено відмінності Голодомору в Україні від радянського голоду. Водночас, в 

середовищі зарубіжних інтелектуалів, починаючи з В. Х. Гантта, О. Фішера, які 

пояснювали голод соціально-економічними чинниками, закладалися основи майбутньої 

ревізіоністської концепції. У 1960–1970-х рр. Далримпл, А. Ноув, Р. Лерд, М. Левін та ін. 

доводили, що голод, коли і мав елементи штучного, то був загальноселянським у 

зернових регіонах СРСР, викликаним хлібозаготівлями для отримання експортної 

виручки, забезпечення продовольством міст та армії. Прихильники цієї версії не вбачали 

якихось національних мотивів у діях сталінської верхівки.  
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Однією з особливостей європейської історичної думки поза англомовним 

простором було пізніше залучення її до світової дискусії з проблеми Голодомору. Інша 

прикмета сучасної європейської історіографії Голодомору 1932–1933 рр. – її тематична і 

регіональна дискретність, яка ускладнює виділення в різномовному наративі єдиних 

теоретико-методологічних підходів. Умовно всіх європейських дослідників можна 

поділити на дві групи. «Тоталітарна», до якої належать прибічники концепції 

спланованого або ситуативно організованого голоду-геноциду, і «ревізіоністська» з 

модифікаціями «ненавмисного» чи «природного» голоду.  

Крім загальних характерних рис, європейські дослідження мають істотні 

міждержавні відмінності. Так, абсолютна більшість науковців Італії, Франції, Португалії, 

Польщі, де інтенсивно розвивалися Голодоморні студії, поділяють геноцидну концепцію 

трагедії українського народу. Подібні ідеї підтримали науковці Нідерландів, Ізраїлю, 

Болгарії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Латвії, Естонії, Вельсу. Натомість 

ревізіоністську концепцію не геноцидного голоду підтримали більшість німецьких і 

російських, окремі шведські, бельгійські, турецькі, японські, а також «офіційні» 

дослідники Білорусі. Їх, як і решту прибічників теорії всеселянського голоду, об’єднує 

тлумачення терміну «геноцид» лише в етнічному контексті та ігнорування його 

національної специфіки в УСРР, де позбавлення селян їжі і блокада поєднувалися з 

погромом інтелігенції, керівних кадрів, культури і духовності. 

5. Загальний стан, тенденції та перспективи світової історіографії  Голодомору. 

Окремим річищам світової історіографії голоду в УСРР 1932–1933 рр., крім власних 

прикметних ознак, притаманні сукупні наукові здобутки, які полягають в наступному: 

вихід історіографічного дискурсу із емігрантського інформаційного середовища на 

світовий науковий та інформаційний простір, імплементація історичної пам’яті про 

Голодомор в науковій практиці та державній політиці України; наукова розробка теми 

пройшла за цей час шлях від доказів самого факту замовчуваного більшовиками 

людомору, до ствердження його штучного та, врешті-решт, геноцидного характеру, 

закріплення цього концептуального положення вітчизняним та, частково, міжнародним 

законодавством; другий після розпаду СРСР, сплеск розширення джерельної бази з 

історії Великого голоду під час каденції президента В. Ющенка, коли вийшли друком 

найбільші збірники документів, спогадів та мартирологи жертв Голодомору в регіонах 

України, побачили світ перші спеціальні збірники документів, інші першодруки з 

московських архівів, нові зарубіжні видання дипломатичних документів; студії з історії 

Голодомору поширилися у світовому географічному просторі і охопили близько 30 країн 

на різних континентах, а загальна кількість публікацій з теми налічує понад 

20 тис. позицій; проблематика Голодомору на 5–6 історіографічних етапах утвердилася 

як складова світових геноцидних студій; відбулося інституційне оформлення наукових 

досліджень Голодомору в Україні і за кордоном; зріс методологічний потенціал та 

міждисциплінарне різноманіття досліджень теми, рівень теоретичних узагальнень; з 

розпадом Радянського Союзу відбулася міжнародна інтеграція наукових досліджень з 

історії «Великого перелому» в 1929–1934 рр., яка ще далеко не вичерпана; в Україні 

з’явилися перші дисертації та монографії з історіографії Голодомору. 

Виявлено характерні тенденції розвитку сучасного історіографічного процесу: 

значний вплив суспільно-політичних подій та ідеології на дослідження теми як складової 

політики історичної пам’яті та інформаційної війни, що спостерігалося і раніше 

(радянський період, Гарвардський проект та ін.), та яскраво проявилося після прийняття 

Верховною Радою закону про Голодомор як геноцид і відповідної реакції міжнародної 

спільноти та негації Росії; істотне зниження темпів росту комплексу введених в 

науковий обіг історичних першоджерел з одночасним зростанням та швидким 
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інформаційним поширенням через інтернет історіографічного джерельного масиву в 

2010–2018 рр.; тенденція поширення голодоморних студії на 5–6 історіографічних 

етапах на все нові країни: Португалія, Туреччина, Бельгія, Румунія, Болгарія, Білорусія, 

Казахстан, Латвія, Естонія, Хорватія, Угорщина, Австралія, Гонконг, Ізраїль та інші; 

тенденції інтернаціоналізації та практики колективних досліджень Голодомору; розгляд 

проблеми Голодомору як геноциду в порівнянні з іншими світовими геноцидами ХХ–

ХХІ ст.; збільшення кількості спеціальних монографічних праць з теми Голодомору 

(насамперед в Україні, США, Російській Федерації); кількісна і теоретична перевага 

досліджень Голодомору як геноциду українського народу («інтенціональних») над 

поодинокими розробками проблеми з ревізіоністських («функціональних») позицій та 

політизація таких студій в Російській Федерації; занепад версії «ненавмисного» голоду з 

природно-кліматичних та економічних причин, в рамках теорії модернізації, яка 

відстоюється окремими дослідниками США, C. Віткрофтом, а переважно – на 

пострадянському маргінесі світового наукового дискурсу з теми (Росія, Білорусія); нові 

спроби інтегративного підходу до розгляду феномену Великого голоду з урахуванням 

можливого геноциду також і в російських регіонах (Поволжі) прибічниками геноцидної 

версії (C. Кульчицький, М. Еллман та інші) та національних особливостей Голодомору 

адептами всерадянської трагедії (В. Кондрашин, Г. Курояма та інші); спад гостроти 

світового наукового дискурсу з проблеми Голодомору між «ревізіоністами» і 

«тоталітаристами» з появою нових монографій С. Кульчицького, Е. Епплбом, 

Н. Наймарка, Т. Снайдера, Е. Чіннелли, Н. Девіса та остаточне переміщення його 

епіцентру до України, де крім представників трьох ідейно-наукових таборів 

(прорадянського, ліберально-ревізіоністського, національно-тоталітарного), гаряче 

дискутують з питань демографії Голодомору прибічники його геноцидної концепції; 

стрімкий приріст в останнє десятиріччя історичних знань з проблематики рефлексії на 

Великий голод в СРСР зарубіжних політичних та суспільних кіл, української еміграції; 

актуалізація і нарощування досліджень проблеми сучасної інструменталізації теми 

Голодомору в політиці історичної пам’яті та комеморативній практиці незалежної 

України, тон у яких завдає Г. Касьянов; зміщення пріоритетів – передусім вітчизняних 

гуманітаріїв – від вивчення причин трагедії до міждисциплінарних студій далекосяжних 

соціокультурних, соціально-психологічних, суспільно-політичних наслідків Голодомору; 

стрімке поширення в останні роки започаткованих на Заході студій соціальної історії, 

практики дослідження історії повсякдення, мікроісторії, локальної історії періоду 

«революції зверху» 1929–1933 рр. на пострадянському просторі; наростання тенденції до 

визнання голоду як більшовицького геноциду народів у наукових колах Білорусії та 

Казахстану на противагу офіційному запереченню геноциду в цих республіках – 

сателітах Російської Федерації; відродження в Україні гострої дискусії про демографічні 

наслідки Голодомору, яка тривала 1980 – 1990-х рр. на Заході. 

На наш погляд, можна виділити сім основних проблемних напрямків світової 

історіографії Голодомору:  

1) провідним дискурсоутворюючим науковим напрямом залишається дихотомія 

навмисного (інтенціонального) чи ненаміреного (функціонального) голоду, 

співвідношення його об’єктивних і суб’єктивних причин та механізмів, яка й визначає 

характер оцінки самого явища та головну розбіжність між таборами «тоталітаристів» і 

«ревізіоністів»; 2) очевидно, цій же меті підпорядковані дослідження другого 

проблемного напряму – політико-правової оцінки Голодомору як акту геноциду 

українського народу та його порівняння з іншими геноцидами; 3) третій напрямок 

складають дослідження соціальної історії, зокрема історії повсякденності, буднів і 

настроїв різних верств села і міста під час сталінської «революції зверху»; 4) четвертим 
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напрямком є мікроісторичні та регіональні дослідження, особливо поширені останнім 

часом на пострадянському просторі; 5) п’ятий – міждисциплінарні студії соціально-

психологічних наслідків Голодомору (виконавці і жертви, гендерні студії, девіантна 

поведінка, постгеноцидний синдром, ментальність, культура тощо) із застосуванням 

антропологічного, психологічного, соціологічного, культурологічного та інших методів; 

6) міждисциплінарні дослідження демографічних наслідків Великого голоду в СРСР та 

радянській Україні відповідно на засадах історичного, демографічного, статистичного та 

інших методів; 7) нарешті, окремо стоять на порядку дня популярні останнім часом 

дослідження у світлі культурної історії: перебіг боротьби за правду про голод в Україні і 

світі, поточна комеморативна практика, інструменталізація історичної пам’яті про 

Голодомор в українській державній політиці.  

Зважаючи на здобутки та недоліки світової історіографії Голодомору, виділимо 

першорядні дослідницькі завдання і предметні напрями подальшого дослідження теми. 

За методологічними, теоретичними та суб’єктно-технологічними параметрами можна 

виділити наступні дослідницькі перспективи: підвищення методологічного рівня 

досліджень у напрямі від поширеної (особливо на пострадянському просторі) 

афірмативної і телеологічної практики підпорядкування минулого заданій меті та 

сучасній суспільно-політичній ситуації – до критичної історії на засадах історизму; 

розвиток синергетичних та всебічних підходів до дослідження проблеми Голодомору, які 

передбачають не лише суб’єктно-об’єктне відображення подій в площині влада – 

населення, а й зворотні суб’єктні впливи, а також врахування інтенціоналістами 

аргументів прибічників модернізаційної теорії, а з іншого боку – залучення 

функціоналістів до опрацювання дослідницьких моделей сталінського тоталітаризму та 

особливостей України; утвердження пріоритету концептуального та аналітичного 

підходу до дослідження феномену Голодомору перед описово-ілюстративним, 

(бібліографічним в історіографії) та піднесення рівня теоретичного аналізу 

систематизації і синтезу однотипного емпіричного матеріалу (рівня інтелектуальної 

історії в історіографії); переосмислення подій та явищ періоду «великого перелому» як 

на макрорівні, так і на рівні малодосліджених аспектів мікроісторії, регіоналістики, 

повсякдення українського селянства; компаративні студії вітчизняного і зарубіжного 

доробку в осмисленні історії Великого голоду 1932–1933 рр. спільних і відмінних рис 

радянських голодів 1920–1940-х рр.; подальше джерелознавче дослідження теми на 

основі критичного підходу до використання різних груп джерел; вихід історіографічних 

досліджень на рівень рефлексії істориків другого рівня, які б пропонували системний 

критичний аналіз розвитку історичних знань з теми в хронологічному і концептуальному 

вираженні та бачення сучасного стану і перспектив «голодоморних» студій. 
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Дисертація є першим синтезним історіографічним дослідженням всього комплексу 

вітчизняних і зарубіжних наукових розробок проблеми Голодомору 1932–1933 років в 

Україні. Визначено концептуальні та методологічні особливості досліджень теми 
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представниками різних соціокультурних та наукових кіл Європи, Америки, Австралії, 

Азії, досягнення і недоліки світової історіографії Великого голоду. Системний аналіз 

світової історіографії поєднується з дослідженням проблеми на вітчизняному 

регіональному рівні і в персональному вимірі наукового внеску провідних дослідників 

теми. Отже, в роботі виконані наступні дослідницькі завдання і логічні вимірювання: 

простежено ґенезу і виявлено поточний стан історіографічних студій теми Голодомору; 

встановлений рівень репрезентативності джерельної бази; позначені науково-дослідні 

програми та історіографічні етапи (3 програми і 6 етапів); проаналізовано теоретичні 

досягнення в територіальному і концептуальному вимірі; охарактеризовані динаміка, 

предметний зміст, сучасний стан світового наукового дискурсу щодо концепції 

Голодомору як геноциду українського народу; окреслено ресурси і перспективи 

подальшого дослідження теми. 

Ключові слова: УСРР, селянство, Голодомор, «революція зверху», «українська 

історіографія», «зарубіжна історіографія». 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 2019. 

Диссертация является первым синтезным историографическим исследованием 

всего комплекса отечественных и зарубежных научных разработок проблемы 

Голодомора в Украине 1932–1933 годов. Определены концептуальные и 

методологические особенности исследований темы представителями различных 

социокультурных и научных кругов Европы, Америки, Австралии, Азии, достижения и 

недостатки мировой историографии Великого голода. Системный анализ мировой 

историографии сочетается с исследованием проблемы на отечественном региональном 

уровне и в персональном измерении научного вклада ведущих исследователей темы. 

Итак, в работе выполнены следующие исследовательские задачи и логические 

измерения: прослежен генезис и выявлено текущее состояние историографических 

исследований темы Голодомора; установлен уровень репрезентативности источниковой 

базы; обозначены научно-исследовательские программы и историографические этапы (3 

программы и 6 этапов); проанализированы теоретические достижения в 

территориальном и концептуальном измерении; охарактеризованы динамика, 

предметное содержание, современное состояние мирового научного дискурса по 

концепции Голодомора как геноцида украинского народа; обозначены ресурсы и 

перспективы дальнейшего исследования темы. 

Ключевые слова: УССР, крестьянство, Голодомор, «революция сверху», 

«Украинская историография», «зарубежная историография». 
 

SUMMARY 

Gudz Victor. Historiography of the Holodomor of 1932-1933 in Ukraine. Melitopol: 

FOP Odinorog T.V., 2019. – Monographу. 
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The dissertation is the first synthesis of historiographical research of the entire complex 
of domestic and foreign scientific developments on the Holodomor problem in Ukraine in 
1932–1933. The subject of the qualification study was the systematic analysis of the whole 
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complex of world historiography of the Holodomor in the USSR of 1932–1933 from the 
beginning of its formation to the present, both in Ukraine and abroad – without restrictions on 
time and territory of their origin, the views of the authors. The first comprehensive analysis of 
the cumulative historical and historiographical literature of both domestic and foreign authors 
was conducted; the peculiarities of the historiographic development of research on the 
phenomenon of the Holodomor were determined. 

For the first time systematically studied the whole complex of historiographical sources 
in combination with arrays of historical sources. For the first time in a comprehensive way the 
Holodomor's history was analyzed in the regional dimensions. For first systematic study, which 
combines the problem dimension of contemporary historiography, was carried out – first of all 
Ukrainian as the most branched and full – with the personal, when the civil positions and 
scientific views on the Holodomor phenomenon are analyzed by the authors of the most 
significant monographs. It was first involved in comparative scientific circulation and 
identified the importance of the latest historiographical sources of Portuguese, Turkish, Italian, 
American, Canadian, Australian, Romanian, Latvian, Estonian, Polish, Russian, Belarusian and 
the latest works of Ukrainian scientists who have not yet were the subject of a special 
historiographical study. For the first time, the contribution of Ukrainian emigration has been 
systematically explored not only in the preservation and dissemination of information about the 
largest Ukrainian disaster in the world, but also in the development of the Holodomor 
genocidal concept in the 1930s and 80s. An own version of the definition of the total number 
and chronological boundaries of the historiographic stages of the study of the topic, their cross-
border features and differences in the USSR and abroad is proposed. At the same time, the 
conceptual and methodological features of the Soviet, Diaspora, Ukrainian, Anglo-American, 
Western European, and Russian historiography on the characteristics of events in the Ukrainian 
village in the early 1930's were identified or refined; scientific contribution to research of the 
problem of representatives of different countries, historiographic directions, institutions during 
the whole study period of the Great Famine; the main tendencies and shortcomings of the 
modern world historiography of the Holodomor are determined; the circumstances of the 
scientific design by J. Mace and R. Conquest of the genocidal concept of the Holodomor in the 
mid-80s, its influence on the beginning of world discourse on this problem and the feedback of 
the critics of the concept on the state of the source base and the theoretical level of research on 
proponents of the genocide version were clarified; an improved model of understanding the 
development of modern historiography of the famine as a consequence of the ideological 
dialectical contradiction and the 30-year historiographical discourse between supporters of the 
concept of the Holodomor-genocide and their opponents; The common and distinctive features 
in the interpretation and development of the genocidal version of the Holodomor as foreign 
Sovietologists and Ukrainian historians are specified and characterized; traces the vicissitudes 
and reveals the characteristic features of the contemporary Russian-Ukrainian scientific 
discussion on the Holodomor as a genocide of the Ukrainian people and its instrumentalisation 
in the political and scientific space of the two countries; the actual vision of the main directions 
and possibilities of further scientific-historical research of the topic is proposed. Consequently, 
the following research tasks and logical measurements were carried out in the work: the state of 
historiographic research was discovered; the level of representativeness of the source base is 
established; the research programs and historiographic stages are outlined; analyzed the 
theoretical achievements in the territorial and conceptual dimension(general and regional 
Ukrainian historiography, Ukrainian emigration literature, English-American, European, 
Russian. Soviet and post-Soviet historiography); the general state and prospects of 
contemporary historiographic discourse on the Holodomor problem are determined. 

Key words: Ukrainian SSR, peasantry, Holodomor, «revolution from above», Ukrainian 
historiography, foreign historiography.  


