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Історія українського повоєнного робітництва належить до вельми 

актуальної тематичної ніші. Період вітчизняної історії, який прийшов на 

зміну небаченій до цього найжорстокішій Другій світовій війні є одним з 

найважливіших в подальшій історії XX ст. Повоєнна відбудова економіки 

України, яка лягла на плечі простих трудівників, помітні досягнення у 

розвитку промисловості поєднувалися з продовженням політики сталінщини, 

а після неї -  суперечливою хрущовською «відлигою». І всі перелічені 

фактори вплинули на становище українського робітництва.

Серед низки завдань, сучасна вітчизняна історична наука покликана 

переосмислити тенденції розвитку історіографічного процесу, надати 

об’єктивний аналіз її власної історії та визначити найефективніші методи 

історіографічних досліджень.

У сучасній вітчизняній історичній науці існує невелика кількість 

досліджень з проблемної історіографії, в яких би на новій методологічній 

основі аналізувались складні етапи історії України XX ст. Водночас 

подальша продуктивна конкретно-історична розробка окремих складових 

макро- і мікроісторії вказаного напряму неможлива без глибоких 

комплексних історіографічних робіт. Як наслідок маємо величезний 

конкретно-історичний доробок з цієї тематики, який, хоча й розглядався 

чималою кількістю дослідників, однак не підлягав спеціальному ґрунтовному 

історіографічному аналізу. Наразі невиявлені аспекти маловідомих та

(1946-1965 рр.): історіографія проблеми»,
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сфальсифікованих сторінок історії українського повоєнного робітництва, 

неокреслені комплексно перспективи подальших наукових пошуків.

Важливої наукової та суспільно-політичної значущості набуває 

проблема з’ясування закономірностей зародження, становлення та основних 

напрямів дослідження науковцями історії робітничого класу УРСР 

повоєнного двадцятиріччя (1946-1965 рр.). Нині джерельна база 

проблематики нараховує тисячі праць. Інтерес до вивчення історії 

українського повоєнного робітництва не згасає. Наявність значної кількості 

конкретно-історичних робіт із цієї тематики, об’єктивна можливість 

перегляду усталених поглядів на вже існуючий доробок попередніх поколінь 

науковців та необхідність встановлення найменш досліджених питань для 

подальших розвідок, потребує наявності саме історіографічних досліджень. 

Тому тема дисертації Д. В. Нефьодова є безумовно актуальною.

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованими її 

автором науковими працями і авторефератом дає можливість відзначити, що 

наукові результати, висновки і рекомендації достатньо повно досліджені та 

обґрунтовані.

Мета, об’єкт і предмет дослідження чітко визначені і відповідають 

обраній темі дисертації. Мета наукового дослідження, яка полягає у 

з’ясуванні стану, повноти і достовірності вивчення історії робітничого класу 

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

історіографічного аналізу праць радянських, зарубіжних, діаспорних і 

сучасних вітчизняних науковців, виявленні недостатньо досліджених 

аспектів і виробленні рекомендацій щодо подальшого розроблення теми -  

досягнута.

Тема дослідження розглянута та викладена всебічно і докладно, зміст 

сформульованих наукових завдань структурно-логічно узгоджений та 

забезпечує досягнення поставленої мети. Опановану роботу позитивно 

характеризує системність підходу до вирішення поставлених завдань та
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з
логічна побудова. Висновки дисертації підкріплені фактичним матеріалом та 

є достовірними.

Використавши при викладі матеріалу в першу чергу проблемно- 

хронологічний метод, Д. В. Нефьодов разом із аналізом радянської, 

діаспорної та сучасної вітчизняної, велику увагу приділив аналізу західної 

історіографії, дослідивши в першу чергу праці науковців США, 

Великобританії, Франції, Німеччини, Італії. Даний підхід сприяв 

формуванню завершеності історіографічного аналізу, введенню до 

вітчизняного наукового обігу більше 100 закордонних монографій, їх аналізу 

та оцінці.

Дослідником встановлено, що західна історична наука значну увагу 

приділяла вивченню українського радянського суспільства в повоєнне 

двадцятиріччя, зокрема дослідженню становища радянських робітників як 

найбільш масового класу соціуму. Особливістю західноєвропейської і 

американської історіографії є розгляд зазначених питань крізь призму аналізу 

економіки СРСР, а також соціальної історії. Характеризуючи перше повоєнне 

десятиліття як апогей сталінської консервативної економічної політики, 

західні вчені, визнаючи видатні досягнення в процесі відновлення радянської 

економіки, констатували повернення до економічної моделі 1930-х рр. із 

форсованим розвитком промисловості і ще більш значним погіршенням рівня 

життя радянських робітників.

У дисертації встановлено, що формування радянології відбувалося у 

виключно напружених умовах нагнітання «холодної війни». Внаслідок 

високого рівня політизації, перед західними дослідниками ставилися 

завдання вивчити стан радянського суспільства, в тому числі його найбільш 

численного представника -  робітничого класу. У той же час дисертантом 

доведено, що політичні обставини не стали фатальними для західної 

історичної науки і кардинально не знизили фаховий рівень робіт. На думку 

радянологів, теза радянської пропаганди стосовно провідної ролі робітничого 

класу в економічних відносинах і радянському суспільстві суперечить



дійсному стану справ. Вчені навпаки вказали на жорстоку експлуатацію 

радянських робітників, їх відчуження від засобів виробництва, які хоча й 

націоналізовані втім знаходилися в руках правлячої партійної еліти.

Д. В. Нефьодовим доведено, що ключовими тезами західної радянології 

стосовно проблематики українського радянського повоєнного робітництва 

стало акцентування уваги на певному безправ’ї самих робітників. На 

переконання радянологів, стосовно радянського робітництва КПРС 

проводила політику індустріального тоталітаризму, нав’язуючи робітникам 

установки пришвидшеного форсованого індустріального розвитку будь-якою 

ціною, завдаючи робітникам як прямого матеріального, так і непрямого 

соціального та морального збитку.

Привертають увагу в роботі і оригінальне самобутнє висвітлення 

підходів істориків української діаспори, а також розкриття проблемно- 

тематичних напрямів сучасної російської історіографії, їх відмінність від 

історіографічної традиції, яка вже склалася в умовах державного 

суверенітету України.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, підтверджується публікацією основних 

результатів дослідження у 22 наукових статтях у виданнях, що внесені до 

переліку наукових фахових видань України, з яких 1 3 - у  журналах, які 

паралельно включені до міжнародних наукометричних баз, оприлюдненням 

результатів дисертації на науково-практичних конференціях з широкою 

географією проведення.

При підготовці дисертаційної роботи автор орієнтувався на сучасну 

методологію і технологію наукових досліджень, що підтверджується 

застосуванням широкого спектру методів аналізу і обробки інформації.

У цілому дисертаційна робота відзначається логічністю побудови, 

завершеністю, обґрунтованістю наукових положень та висновків, сучасним 

науковим стилем подачі матеріалу.

4



Дисертацією обрамлюють обґрунтовані теоретичні положення, 

узагальнення і висновки, що віддзеркалюють ступінь виконання 

сформульованих завдань.

Достатньо високо оцінюючи науковий рівень дисертаційного 

дослідження Д. В. Нефьодова, варто навести деякі дискусійні положення та 

зауваження:

1. Варто було б глибше підсумувати значення обраного методологічного 

апарату для повноти розкриття піднятої проблеми та більш детально 

розкрити використання кожного наукового методу в рамках проведеного 

дослідження.

2. Характеристику історіографічних напрацювань сучасних науковців 

слід було б деталізувати посиланням на конкретні приклади застосування 

новітніх дослідницьких методик, а не обмежуватися лише згадкою про них, 

дати власну, критичну оцінку їх ефективності. Зокрема, цікаво було б 

ознайомитися з міркуваннями дисертанта з приводу сучасної історіографії, 

повноцінності її наукової критики, відповідності рівню європейських та 

світових зразків.

3. Праці радянських істориків доцільно було б об’єднати і 

проаналізувати в одному, а не у двох розділах, що відповідало б 

історіографічній періодизації.

4. Рукопис дисертації та автореферат містить поодинокі стилістичні й 

технічні неточності, є деякі погрішності бібліографічного штабу в 

оформленні посилань.

Втім, висловлені зауваження та побажання в цілому не впливають на 

загалом високу оцінку опанованої роботи. Одержані результати та висновки 

свідчать про цілковиту реалізацію дослідницьких завдань, є обґрунтованими 

й мають вартісне наукове значення.

Таким чином, аналіз тексту дисертації Дмитра Валерійовича Нефьодова 

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

історіографія проблеми» за своєю актуальністю, науковою новизною,
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обґрунтованістю висновків, теоретичним і практичним внеском, 

достовірністю отриманих даних відповідає існуючим вимогам МОН України, 

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

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), а здобувач Дмитро Валерійович 

Нефьодов заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних 

наук за спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни.
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