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офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мазипчука Максима 

Дмитровича «Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 

-  1937 рр.)», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю: 07.00.01 -  історія України.

Актуальним сьогодні для країни є консолідація української політичної 

нації, зміна цінностей, а також подолання світоглядних розколів між 

громадянами України різних регіонів. Важливою складовою цих процесів є 

вивчення минулого України, яке актуалізується в умовах масованої 

інформаційної війни, на тлі спроб необ’єктивного висвітлення окремих періодів 

історії нашої держави. Пріоритетним напрямом сучасних досліджень в Україні 

є наукове осмислення діяльності та спадщини відомих громадсько-політичних 

діячів, вчених, літераторів. Адже усвідомлення ролі окремих осіб у вітчизняній 

історії дає змогу, з одного боку, конкретизувати історичний процес в 

особистісному аспекті, а з іншого -  показати особистість у контексті 

історичних подій. І звернення до дослідження постаті Ю. Коцюбинського є 

досить сміливим вчинком.

Однією з переваг дисертації М. Д. Мазипчука «Державно-політична 

діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 -  1937 рр.)» є її широка джерельна 

база. Автором використано матеріали чотирьох архівів: Центральний

державний архів громадських об’єднань України (6 фондів, 71 справа) 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (6 

фондів, 16 справ); Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України (3 фонди, 6 справ); Галузевий державний архів Служби безпеки 

України (1 фонд, 1 справа у 2 томах). Важливим для дослідження було 

вивчення дослідником архівних матеріалів, зокрема слідчої справи 

Ю. Коцюбинського, яка зберігається в фонді 263 «Колекція позасудових 

справ реабілітованих» Центрального державного архіву громадських
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об’єднань України. Цінність представляє Ф. 169 Смолича Юрій Корнійович 

(Корнелійович) Центрального державного архіву-музей літератури і мистецтва 

України, зокрема Справа 878. «Коцюбинський Ю. М. Творчі матеріали (стаття, 

рецензія), біографічні матеріали, спогади, статті про нього та ін. 1917 р. -  1967

р.».

Таким чином, є підстави констатувати, що залучена до аналізу сукупність 

джерел різного походження та характеру є достатньо репрезентативною, і вони 

стали документальною основою для досягнення мети дослідження та вирішення 

конкретних дослідницьких завдань.

У вступі дисертації визначається актуальність поставленої проблеми, 

наукова новизна очікуваних результатів, мета роботи, її практичне значення, 

наголошено на її зв’язку з планами наукових досліджень, окреслюється основне 

коло питань, які висвітлює автор. Метою дослідження дисертант визначив 

«комплексне дослідження державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського 

як одного з представників компартійної номенклатури 1920-1930-х рр., 

визначення його ролі та місця в історії України» (С.6).

Висвітлюючи «Участь Ю. Коцюбинського у реалізації радянської 

зовнішньої політики» у третьому розділі дослідник залучає нові архівні 

матеріали.

У четвертому розділі детально аналізується участь Ю. Коцюбинського у 

хлібозаготівельних кампаніях. Автором відзначається, що «Ю. Коцюбинський 

застосовував широкий спектр репресивних заходів під час хлібозаготівельної 

кампанії. Репресії застосовувалися не лише до окремих осіб, а й проти цілих 

господарських та адміністративних одиниць. Він сумлінно виконував 

постанови партії щодо проведення хлібозаготівельних кампаній, які прирікали 

селян на смерть» (С.149).

Слід зауважити, що більшість основних положень і висновків даної 

дисертаційної роботи є достатньо коректними і обґрунтованими.
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Автореферат відбиває основні положення кандидатської дисертації, дає 

науковій громадськості можливість ознайомитися з головними положеннями і 

висновками дисертаційного дослідження М. Мазипчука.

Положення та висновки дисертації пройшли достатню апробацію на 

наукових конференціях. 6 публікацій автора, з яких 5 у фахових виданнях та 1 

зарубіжна повною мірою відбивають зміст дисертації.

Разом з тим, як і будь-яке дослідження, представлена дисертація наштовхує 

на міркування, що в чомусь відрізняються від запропонованих дисертантом, 

зумовлюють певні застереження і зауваження.

Особливістю даної дисертаційної роботи є те, що її автор недостатньо уваги 

приділяв тій історичній добі, у яку жив, воював і працював на різних посадах, в 

тому числі дипломатичних, Ю. Коцюбинський. Зазвичай у дисертаційних роботах 

намагаються більше показати історичні події, а на їх фоні конкретного діяча. Тут з 

точністю, до навпаки. Тим більше, що Ю. Коцюбинський не просто був партійним 

і державним діячем, а ще сином відомого українського письменника, якого знали і 

цінували в Україні і тоді, і зараз. І безумовно, не розглянути детально (дисертант 

обмежився лише одним реченням, однак послався не на С. Єфремова, а на довідку 

Л. Гриневич) у дисертації відомого «Листа без конверта. До «командуючого 

українським військом» та «народного секретаря» Ю. Коцюбинського» 

українського письменника і громадянського діяча С. Єфремова вважаємо просто 

некоректним. Адже у цьому листі, написаному у горнилі революційних подій -  28 

січня 1918 р. С. Єфремов дав просто нищівні оцінки діяльності 

Ю. Коцюбинського: «син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої й кладе 

в домовину молоду українську волю!», «Єсть учинки, пане Коцюбинський, 

яких нічим ні одкупити, ні спокутувати й за які опрощення не може бути. На 

вас лежить тавро таких учинків», «Ви по-блюзнірському знущаєтесь з усього, 

що дороге українському народові й що було дороге вашому батькові. Ви 

українською мовою розповідаєте про свій тріумф. Ви нею ж слебизуєте свої 

накази воякам....», «Але ж і ви знайте, що з насіння, яке посіяли ви в рідну 

землю, вродить не те, чого ви сподіваєтесь. Не рівність і братерство, а тільки
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ножі обоюдні, зненависть, кров........ (Нова рада. -  1918. -  28 січня).

Актуальність і слушність цих слів незаперечна, й ймовірно прочитавши їх на 

початку дослідження автор по-іншому вибудував текст, показав би особистість 

Ю. Коцюбинського, його проблеми, переживання, людські якості, а не лише 

сухі факти: «призначено», «вдалося реалізувати поставлені завдання», «брав 

участь», намагався перевіряти, «підтримував зв’язок», очолював, продовжив 

роботу в структурі і т.ін. Окремі сюжети дисертації дають підстави твердити, 

що постать випадає з загального контексту історичних подій, не враховуються 

періоди історії, в яких жив і творив український діяч. Не чітко також 

прослідковується призначення його на ті чи інші посади.

З іншого боку, з поля зору М. Мазипчука практично випали реалії 

сьогодення. Жодним чином дисертант не торкається Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 

адже пишучи роботу про партійного і державного діяча радянської доби, варто 

враховувати і зміни, які відбулися у світоглядному вимірі. Не торкається 

дослідник і питання про знесення погруддя Ю. Коцюбинського у ніч на 25 

квітня 2015 р. у Чернігові.

Ігнорування цих питань, ймовірно можна пояснити визначенням 

М. Мазипчуком актуальності роботи, де він зазначає, що «Дослідження державно- 

політичної діяльності Ю. Коцюбинського покликане встановити його місце в 

середовищі партноменклатури УСРР, що дозволить розширити уявлення щодо 

особливостей функціонування керівної верхівки радянської України першої 

третини XX ст.» (С.5). Складається враження, що дисертація писалася в інший 

історичний період.

Розглядаючи історіографію дослідження автор до першої групи відносить 

«праці безпосередньо присвячені державно-політичній діяльності представника 

партноменклатури» (С.8), включаючи сюди і праці радянської доби 

(Чуприна М. С. Партійна, державна та військова діяльність 

Ю. М. Коцюбинського: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Михайло Степанович
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Чуприна. -  К., 1971. -  326 с.; Ярошенко А. Д. Юрій Михайлович Коцюбинський 

/ А. Д. Ярошенко. -  К.: Політвидав, 1986. -  135 с. та інші) і публікації сучасних 

дослідників, які переважно мають довідковий або енциклопедичний характер 

(Скляренко Д. Є. Ю. Коцюбинський -  дипломат, державний діяч / 

Д. Є. Скляренко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. 36. наукових 

статей. -  К., 1996. -  С. 303-316; ГриневичЛ. В. Коцюбинський Юрій 

Михайлович / Л. В. Гриневич // Енциклопедія історії України: у 10 т. [ред. рада: 

В. М. Литвин (гол. ради) та ін.]. -  К: Наукова думка. -  Т. 5. -  2008. -  С. 249

250). Щоправда, серед цих видань вказана і стаття з радянської енциклопедії: 

Власенко В. І. Коцюбинський Юрій Михайлович / В. І. Власенко // Радянська 

енциклопедія історії України: у 4 т. [ред.кол. А. Д. Скаба та ін.]. -  К: УРЕ, 1970. 

-  Т. 2. -  С. 490-491). За таким принципом аналізується і друга група праць 

(С .14-20).

При аналізі джерельної бази дослідження дисертант, даючи огляд 

архівних джерел, М. Мазипчук нерідко обмежується констатацією, що цінними 

для розкриття теми були ті чи інші архівні фонди, не пояснюючи, чим саме і які 

саме документи були цінними, яку інформацію вони у собі містять.

Дискусійними, на наш погляд, є визначення об’єкта («особистість 

Ю. Коцюбинського як державно-політичного діяча») та предмета дослідження 

(«зміст, методи, форми та наслідки державно-політичної діяльності 

Ю. Коцюбинського»). А це, в свою чергу дає підстави говорити про назву 

роботи «Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 -  

1937 рр.)», яка за логікою містить предмет і об’єкт дослідження.

Не зовсім вдалою, на нашу думку, є назва другого розділу роботи: 

«Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в 1917—1920-х рр.», яка, за 

виключенням хронологічних меж, повторює назву дисертації.

Дисертаційне дослідження значно виграло, коли б автор у другому розділі 

розглянув формування світогляду, чинники, які вплинули на політичні 

орієнтації, причини політичного вибору, показав його інтелектуальне оточення. 

Однак, у висновках зазначається: «Становлення особистості та переконань
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Ю. Коцюбинського відбувалося на тлі суспільно-політичних процесів початку 

XX ст. в Україні. Формування його світогляду проходило під впливом 

ліворадикальних ідей. Під час подій 1917 -  1920 рр. завершилося формування 

ідейно-політичних поглядів Ю. Коцюбинського. Встановлено, що важливу роль 

у становленні у його становленні, як партійного діяча відіграв Г. П’ятаков» 

(С.167-168).

Визначивши одним із методів дослідження -  хронологічний, автор 

дисертаційного дослідження увесь час намагається його порушувати. У 

висвітленні багатьох епізодів втрачається хронологічний виклад подій. 

Зокрема, на С.61 (березень 1920 р., лютий 1920 р., березень 1920 р.).; С.89, 

90,107, 108 іт.ін.

Не зовсім вдалою, на нашу думку є інформація про діяльність 

Ю. Коцюбинського у період 1923 -  1930 рр. (С.68 -  70) наприкінці другого 

розділу, тим більше, що у наступних розділах дисертант висвітлює цей період 

діяльності. Натомість, висновки по розділах не зовсім випливають з тексту.

Не можна до кінця погодитися з категоріальним апаратом, яким автор 

вільно оперує по тексту: «державно-політичний діяч» (С.8, 10, 11, (тоді як 

прийнятим є «державний політичний діяч»), «державно-партійний діяч» 

(С.168), політика радикальних соціально-економічних перетворень 1930-х р. 

(С.20), «адміністративний апарат більшовиків» (С48)., більшовицький 

державний апарат (С.49).

Дискусійними, з нашого погляду, є і окремі твердження дисертанта: 

«Пріоритети і напрями зовнішньої політики СРСР відзначалися дуалізмом, 

оскільки поєднували в собі ідеологічні та практичні завдання» (С.72); «Через 

сукупність зовнішньополітичних і внутрішніх інтересів більшовицького 

керівництва радянська Україна отримала значні повноваження у сфері відносин 

з іноземними державами» (С.72); «він намагався відстоювати інтереси 

партійної номенклатури УСРР в сфері зовнішньополітичних відносин, 

вважаючи, що РСФРР нехтує економічними інтересами радянської України» 

(С.77); «Дослідження державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського в
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радянський період було пов’язане з конкретним політичним замовленням» та 

ін.

На окремих сторінках дисертаційного дослідження втрачається логіка 

змісту, відсутні плавні переходи від однієї проблеми до іншої (С.27, 41, 47, 53, 

56, 104, 146, 150 та інші), подекуди в одному абзаці розглядаються абсолютно 

не пов’язані між собою теми (С. 58, 59), зустрічаються і друкарські огріхи, 

«русизми»: «вдавалися до грабежу». На окремих сторінках зустрічається у 

кожному абзаці словосполучення: «Ю. Коцюбинський і його дія». Зокрема на 

читаємо : «Ю. Коцюбинський закликав», «Ю. Коцюбинський акцентував», 

«Ю. Коцюбинський планував змінити керівництво КПЗУ», «Ю. Коцюбинський 

констатував», «Ю. Коцюбинський відзначав», «у вересні 1927 р. він вважав» і т. 

інше.

Однак, висловлені зауваження не впливають в цілому на позитивну оцінку 

поданої на розгляд роботи.

Дисертація «Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР 

(1917-1937 рр.)», відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 року, а її автор -  Мазипчук Максим Дмитрович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 -  історія України

Офіційний опонент,

доктор історичних наук, професор,

головний науковий співробітник

і.Ф Кураса НАН України ВХІД. № W 7 « 7Т/Т7

Т.А. Бевз

ВІД ‘ - / f f  * - - У  /  7Qrfjn
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імоні Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційне дослідження Мазипчука 

Максима Дмитровича «Державно-політична діяльність 

Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 -  1937 рр.)», представлене на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю: 07.00.01 -  історія України.

Вивчення проблем, пов’язаних з дослідженням життя та діяльності 

видатних діячів українського національно-визвольного руху є одним із 

важливих завдань сучасної історичної науки. Осмислення їх реального 

внеску в історичну скарбницю нашого народу, а також необхідності 

встановлення ролі особи на розвиток подій у конкретному історичному 

процессі, їх особистісного внеску, є важливим кроком у справі відновлення 

історичної справедливості до конкретних осіб, у справі розкриття 

історичного процесу становлення Української державності.

Увага до персоналій, які є дискусійні в українській історіографії, 

диктується внутрішньою логікою розвитку сучасної історичної науки.

Сучасне державотворче будівництво в Україні потребує глибокого 

наукового аналізу періоду утвердження та функціонування комуністичного 

тоталітарного режиму, що є необхідною умовою для осмислення та 

подолання радянського спадку в суспільно-політичних процесах. В цьому 

руслі безпосереднє дослідження діяльності Юрія Коцюбинського на посадах 

державного керівництва більшовицького режиму має на меті вказати на його 

місце в середовищі партноменклатури УСРР, що дозволить розширити 

уявлення щодо особливостей функціонування керівної верхівки Радянської 

України першої третини XX ст.

Вивченню життєвого шляху та оцінці діяльності таких особистостей як 

Ю. Коцюбинський, тривалий час заважали обставини далекі від наукових 

детермінант. Упродовж десятиліть радянської доби діяльність цього

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



представника більшовицької партноменклатури, в контексті побудови 

комуністичної владної системи, як загалом, так і, зокрема в УСРР, 

кваліфікувалась як корисна.

В сучасну добу відновленої Державності України має важливе 

значення подолання досить стійких стереотипів і в цьому важливу роль має 

відігравати завдання вивчення діяльності окремих осіб, що стояли на високих 

посадах політичної та державної влади, чи військового керівництва.

Заявлена наукова проблема не має належного висвітлення в науковій та 

публіцистичній літературі.

Обрана тема має ту актуальність, що здійснена акцентація на проблемі 

причетності його до проведення колективізації, примусових хлібозаготівель 

та голодомору, що додає їй практичної значимості.

Дисертант у вивченні проблеми демонструє ґрунтовну обізнаність з 

науковим доробком своїх попередників. Відповідно, окреслення основних 

напрямків та завдань наукового дослідження дозволяє автору визначити 

шляхи, слідуючи яким можна заповнити існуючий вакуум знань з проблем 

прихованих сторінок української історії.

Вибудована структура дисертації дозволила автору визначити й 

висвітлити складові заявленої наукової теми, сфокусувавши увагу на 

значенні особистості Ю. Коцюбинського, зокрема на періоді його 

дипломатичної діяльності.

Аналізу діяльності Ю.М. Коцюбинського сприяє залучення широкого 

масиву джерел, значна кількість яких вводиться у науковий обіг вперше. 

Дослідником вивчені документи центральних та обласних архівів. 

Наголосимо, що не існує цільного масиву, розлогих архівних фондів, 

документи і матеріали яких можна було б покласти в основу дослідження 

проблеми. Заслуга автора полягає в скрупульозній роботі у справі вивчення 

численних архівних фондів і виявленню тої сукупності фактів, які сприяли 

доказовому проведенню наукового аналізу. Суттєво доповнюють джерельну
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базу, а часом відіграють і ключову роль, матеріали преси, які дисертант 

досить вміло використовує.

Комплекс застосованих у роботі методологічних підходів дозволяє 

висвітлити, проаналізувати, визначити мотивації і зробити предметні оцінки 

сутності політичній діяльності Юрія Коцюбинського.

Звернемо увагу на окремі аспекти дисертаційного дослідження, які 

також несуть в собі наукову новизну.

Цілком виправдано автор вплітає біографію Ю.М. Коцюбинського, 

еволюцію його поглядів у ті загальні процеси, які визначали розвиток 

Радянської України у революційні роки та й перше пореволюційне 

десятиліття. Заслуговує на увагу аналіз еволюції світогляду

Ю. Коцюбинського, як одного із військових та державних

партноменклатурних діячів у справі встановлення радянської влади в 

Україні.

Важливою і достатньо насиченою є сюжетна лінія про стосунки 

Ю. Коцюбинського з партійними соратниками, ідейними опонентами і 

супротивниками. У роботі проаналізовано діяльність Ю. Коцюбинського на 

посаді секретаря військових справ, його внеску у справу знищення 

Української держави, зокрема, внаслідок наступу російської армії 

М. Муравйова, а також всієї політики Радянської Росії в цілому. Важливими 

є твердження автора, підкріплені аналізом джерел, про погляди 

Ю. Коцюбинського на перебіг та характер Української революції, які значно 

відрізнялися, як від домінуючих у середовищі більшовицьких діячів, так, 

зокрема, і в оцінках сучасних науковців.

З достатньою ґрунтовністю проаналізована партійно-політична 

діяльність Ю. Коцюбинського на дипломатичних посадах, тобто, його участі 

в реалізації зовнішньої політики російських більшовиків.

Автор виконав поставлені перед собою наукові завдання, 

демонструючи професійне знання проблематики, що досліджується. Аналіз
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джерел дозволив отримати науково обґрунтовані результати та виважені 

висновки, які логічно витікають зі змісту дисертаційного дослідження.

Основні положення поданої до захисту кандидатської дисертації 

М.Д. Мазипчука пройшли належну наукову апробацію. Публікація 

12 наукових статей: 6 у фахових виданнях, свідчать про те, що науковий 

загал та громадськість ознайомлені з науковими дослідженнями автора.

Автореферат відображає зміст дисертації.

Результати наукового дослідження можуть знайти практичне 

застосування: їх використання доцільне при підготовці узагальнюючих 

наукових праць з історії України, при читанні нормативних та спеціальних 

курсів студентам вузів.

У той же час слід зазначити, що дисертація М.Д. Мазипчука не 

позбавлена окремих недоліків. Зупинимося на них детальніше.

При аналізі джерельної бази дослідження дисертант нерідко 

обмежується констатацією, що цінними для розкриття теми були ті чи інші 

матеріали архівних фондів, не пояснюючи, чим саме і які саме документи 

були цінними, яку інформацію вони у собі містять.

Автор, прагнучи надати повне і завершене дослідження діяльності 

Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 -  1937 рр.), разом з тим залишає поза 

увагою важливі, знакові події у його житті. Наприклад, слабо висвітлена 

участь Ю. Коцюбинського у діяльності радянського керівництва України в 

Харкові, недостатньо висвітлена участь Ю. Коцюбинського в роботі 

представництва УСРР у Москві, у поширенні комуністичних ідей за 

кордоном.

Окремі сюжети дисертації дають підстави твердити, що постать 

Ю. Коцюбинського дещо “випадає” із загального контексту, перебігу 

історичних подій.

Досить схематично відтворена діяльність Ю. Коцюбинського на посаді 

«командуючого усіма повстанськими силами в Україні».
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Певні фрагменти дисертації щодо окремих аспектів участі 

Ю. Коцюбинського у діяльності більшовицького Народного Секретарства 

України, його ставлення до Директорії УНР та взагалі до державності 

України, мають недостатньо вмотивовану аргументацію. Її слід було б 

подати значно ґрунтовніше і проаналізувати відповідно до того рівня 

складності, якими вони були в реальному житті.

Зазначені недоліки не впливають суттєво на загальне позитивне 

враження від дисертаційного дослідження. Вони можуть бути усунуті в 

процесі подальшого наукового дослідження даної теми.

Дисертація «Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в 

УСРР (1917 -  1937 рр.)», відповідає вимогам пункту 11 “Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань старшого 

наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року, а її автор -  Мазипчук Максим 

Дмитрович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент,

заслужений працівник культури України, 

кандидат історичних наук, полковник запасу, 

начальник Університету українознавства 

Центрального будинку офіцерів

Збройних Сил України В.В. КУЧЕР

Підпис Кучера В. В. засвідчую 

Начальник ЦБО ЗС України

полковник Є. Ю. БЛИСКУН
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