
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію  

Ховайби Наталі Григорівни 

«Державна політика у галузі кінематографа УРСР 

(друга половин 1960-х - перша половина 1980-х рр.)», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Нині український кінематограф переживає складні часи. Держава поки 

що не спроможна забезпечити його розвиток відповідно до потреб часу, 

вимог суспільства. І мова йде не лише про фінансування, а й про 

організаційну, моральну, ідеологічну підтримку. І в цьому сенсі будь-який 

досвід діяльності держави у сфері кінематографа в минулому чи позитивний, 

чи негативний, становить велику цінність, оскільки може містити певні 

ключі, рецепти до розв’язання сьогочасних проблем. В цьому сенсі 

дисертаційне дослідження Н. Г. Ховайби є актуальним. Воно присвячене 

проблемі державної політики щодо українського радянського кіно другої 

половини 1960-х -  першої половини 1980-х рр.

Українська історична наука приділяє значну увагу темам, що тривалий 

час розглядалися крізь ідеологічні кліше радянської доби. Український 

кінематограф був частиною культурного життя у 1960-1980-ті рр., але 

об’єктивне вивчення питання впливу держави на кінематограф та його 

функціонування тривалий час залишалося поза увагою істориків. 

Актуальність і новизна обрано теми дисертаційного дослідження 

посилюється відсутністю в історіографії спеціальної праці, присвяченої 

державній політиці щодо кіно в другій половині 1960-х -  першій половині 

1980-х років.

Дослідження Ховайби Н.Г. виконано в межах науково-дослідної теми 

«Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність»

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


(державний реєстраційний номер 11 БФ 046-01), яка включена до 

тематичного плану історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

Структура дисертаційної роботи відповідає поставленій меті та 

завданням і складається зі вступу, чотирьох розділів, 9 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел і літератури.

У вступі дисертантка аргументувала актуальність теми дослідження, 

чітко сформулювала об’єкт, предмет, мету, завдання, обґрунтувала 

хронологічні межі, сформулювала наукову новизну одержуваних 

результатів.

М етодологічну основу дисертації склали принципи історизму та 

системного аналізу. При дослідженні поставлених завдань було 

використано проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи, 

що дало змогу доволі повно і всебічно висвітлити проблему та зробити 

відповідні висновки.

Результати наукового дослідження висвітлені в чотирьох статтях в 

провідних фахових виданнях України та в двох зарубіжних виданнях, що 

входять до міжнародних науково-метричних баз, апробовано на шести 

всеукраїнських та міжнародних конференціях.

У розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» авторка 

проаналізувала праці з обраної тематики, торкнулася термінологічних 

питань та навела їх тлумачення, зокрема термінів «кіно», «кінематограф», 

«кінофікація», «кінопрокат», «кіномережа» і пояснила, що під ними 

мається на увазі в дослідженні.

Н.Г.Ховайба справедливо наголошує, що відмова від ідеологічного 

монополізму, який розпочався з початком «перебудови» та продовжився за 

часів незалежності України, дає змогу по-новому переосмислити та 

поглибити вивчення державної політики в галузі кінематографа УРСР 

другої половини 1960-х -  першої половини 1980-х рр. О б’єктивно та
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з

ґрунтовно Ховайба Н.Г. проаналізувала доробок попередників, хоча 

корпус історіографічних праць міг бути суттєво доповненим.

Серед джерельної бази особливий інтерес становлять неопубліковані 

архівні матеріали. Дисертантка опрацювала матеріали чотирьох архівів, а 

саме: Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

Центрального державного архіву вищих органів влади України, 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, 

Центрального державного кінофотофоноархіву України імені 

Г.С. Пшеничного.

У розділі «Головні принципи і напрями державної політики щодо 

розвитку кінематографа в УРСР» дисертантка розглядає централізацію 

системи управління кінематографом, аналізує діяльність структурних 

складових Держкіно УРСР та наголошує на його бюрократизації, яка 

гальмувала розвиток кінематографу. Вона акцентує увагу на 

універсальності принципу партійної ідеології, який призводив до регресу в 

культурній сфері, передбачав втручання в творчі процеси. Аналіз партійних 

постанов свідчить про роль кінематографу в ідеологічній політиці влади.

Автор робить аргументований висновок, що створення 

централізованих організацій творчої інтелігенції хоча й сприяло єднанню 

творців культури, в реальній практиці означало подальшу політизації 

мистецтва, функціональну уніфікацію творчого процесу, перетворювало 

спілки на слухняні знаряддя проведення політичної лінії Комуністичної 

партії.

Аналіз кінофікації та кінопрокату зазначеного періоду дає уявлення 

про розширення мережі кінотеатрів та пересувних установок, репертуар 

фільмів, які були в радянському кінопрокаті. Автор наводить кількісну 

характеристику матеріально-технічної бази, розкриває питання 

фінансування кіновиробництва та кінопрокату.

Поряд з висвітленням питання про розширення мережі кінопрокату та
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кінофікації постає логічним висвітлення питання про підготовку кадрів 

для цієї галузі кінематографа.

У розділі дисертаційної роботи під назвою «Українська тема в 

радянському кінематографі та умови її реалізації» розглядаються 

кінострічки «школи поетичного кіно», діяльність режисерів авторського 

кінематографу (С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика, І. Миколайчук), які 

висвітлювали в фільмах події з історії України. Наголошується, що так 

звана «школа поетичного кіно» виникла на противагу офіційно прийнятому 

методу «соцреалізму» та була заборонена офіційною владою, а її фільми 

були заборонені для показу та покладені на полицю.

В роботі варто було підкреслити, що ідея творення своєрідного 

українського кіно відіграла важливу консолідуючу роль у середовищі 

української інтелігенції. Вона об’єднала значні творчі сили і не тільки 

прогресивно настроєних кінематографістів, а й письменників (І.Драч, 

Л.Костенко, Д.Павличко, І.Чандей, В.Земляк), художників (Г.Якутович), 

композиторів (М.Скорик, В.Губа, Л.Грабовський).

Поряд з художніми фільмами дисертантка розглядає і хронікально- 

документальні, які знімалися з позицій «соціалістичного реалізму» і 

висвітлювали переваги радянського способу життя, звеличували перших 

осіб держави та знімалися до державних свят.

Кінематографісти не стояли осторонь подій, які відбувалися в країні, 

зокрема виступали проти утисків української мови, культури та арештів 

творчої інтелігенції. Все це призвело до того, що найбільш активних 

режисерів, які виступали проти радянської влади заарештували та 

заборонили їхню діяльність (С. Параджанов, Г. Снєгирьов).

У розділі «Інтеграція української кіногалузі у світовий кінопроцес» 

дисертантка розглядає види співробітництва УРСР з зарубіжними країнами. 

Зауважує, що співробітництво більш розвинене було із країнами Східної 

Європи, а із західними країнами відбувалося в межах дозволених
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ідеологічними канонами. Розкриває значення та роль Українського 

товариства дружби і культурних зв’язків з зарубіжними країнами в 

розповсюдженні українських фільмів за кордоном. Слушно наголошує, що 

поняття «українське кіно» за кордоном не існувало, воно сприймалося в 

контексті радянського кінематографа. Авторці необхідно було б пояснити, 

чому так відбувалося, матеріал для цього в дисертації є.

У загальних висновках Н.Г.Ховайба узагальнює основні підсумки 

дослідження, що виносяться на захист. Висновки відображають основний 

зміст розділів дисертаційної роботи і свідчать про самостійний характер 

роботи, наукову новизну та теоретичну і практичну цінність.

Новизна дисертації Н.Г. Ховайби полягає, таким чином, у розкритті 

основних принципів, способів і методів радянської державної політики у 

сфері кіно у 1960 -  1980-і роки. В роботі доведено, що методи керівництва 

кіногалуззю не враховували національних особливостей українського 

народу, українського кінематографу. Дослідження значно розширює знання 

про діяльність Державного комітету Ради Міністрів УРСР з кінематографії 

та Спілки кінематографістів УРСР. Новаціями позначені сюжети про 

українське поетичне та хронікально-документальне кіно, про особливості 

кінофікації та кінопрокату УРСР, про зв’язки української кіногалузі із 

світовим кінематографом.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертаційного дослідження.

Мова й стиль наукового дослідження в основному відповідають 

вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій.

Разом з тим, дисертаційна робота Ховайби Н.Г., як і кожне самостійне 

дослідження, має недоліки та упущення.

Передусім щодо структури роботи. Загалом вона прийнятна, логічно 

обумовлена і дає можливість розкрити тему. Однак, думаю, варто було б 

підрозділи 2.1. і 2.2. поміняти місцями, оскільки в 2.2. йдеться по суті про
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б

партійне керівництво сферою культури, кіно, а саме воно було 

визначальним. "Централізація системи управління кінематографом" -  це вже 

по суті наслідок партійних рішень, партійного впливу.

І назву розділу 3 необхідно було б уточнити. Якщо розділ 2 -  це 

принципи і напрями державної політики у сфері кіно, то в розділі 3 йдеться 

про їх реалізацію. В цьому ключі його і можна було б назвати. До того ж 

потребує корегування і ракурс викладу матеріалу в розділі. Розповідаючи про 

українське поетичне та хронікально-документальне кіно, Наталя Григорівна 

постійно підкреслює наявність штучно створюваних перешкод у процесі 

кіновиробництва, однак не пов’язує їх в одну систему, в одне ціле, не 

розкриває механізму діяльності цензури, її складові, цензурну ієрархію, рідко 

називає її інституційні уособлення. Нерідко авторка використовує безликі 

формулювання: "влада", "владні структури", або просто зазначає: "зняли", 

"заборонили", "розкритикували".

В роботі використана велика кількість публікацій кінознавців, істориків 

культури, кіно, але звідти треба було брати не характеристику фільмів та 

історію їх творення, а матеріал, що характеризує і вказує на органи, 

структури влади, які давали оцінку фільмам, критикували, забороняли, 

заставляли переписувати, правити сценарії чи перезнімати епізоди, сюжети -  

саме це є предметом дослідження: механізми, інструменти державного 

впливу на кінопроцес. Не допомогли тут авторці й архівні матеріали. Тому 

"державна політика" в цій частині дисертаційного дослідження подана 

фактично опосередковано, механізм реалізації політики, як системи, цілісно 

не розкрито і навіть не узагальнено в підсумку, хоча складові цієї системи в 

другому розділі дисертації чітко позначені.

В роботі доцільно було б дати визначення українського поетичного кіно. 

Чітка дефініція убезпечила б авторку від безпідставного причислення до 

когорти його творців окремих режисерів, які сповідували скоріше соціальну, 

ніж національну поетику (наприклад М.Мащенко). Аналізуючи причини
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появи українського поетичного кіно, думаю, варто було б віддати належне 

не тільки всесоюзним творцям "відлиги", а й українським партійним і 

радянським діячам як П.Ю.Шелест, П.Т.Тронько, які в тих умовах багато 

зробили для української культури. Адже саме перші роки перебування при 

владі Л.Брежнєва позначені найвищим піднесенням автономного курсу 

українського керівництва.

Текст дисертаційного дослідження потребує редакційної правки. Ряд 

фактів, наведених у роботі, не мають зв’язку один з одним, не аналізуються, 

не ув’язані з текстом. Інколи порушується логіка викладу: спочатку йдеться 

про поетичне кіно, його характеристика, потім його критика, а потім про 

фільми цього напряму (с. 113-120).

Некоректними є цитування Л.Брежнєва, В.Щербицького з посиланнями 

на праці інших авторів (с. 117). Або посилання на посібники, які не є 

науковими працями за визначенням (с. 123, 148). Трапляються помилки в 

написанні прізвищ та імен (М.Дзюба -  с. 34, Р.Корогодський -  с. 33, 126, 

Ю.Ю.Шелест -  с. 67), русизми, технічні помилки ("соціальний реалізм" -  с. 

147; газета "Правда України" -  с. 134). Не зрозуміло, чому фактично відсутня 

зарубіжна історіографія, є питання до списку джерел та літератури.

Історія -  це минулий час і навряд чи правильно відтворювати події 

минулого в теперішньому часі, як це трапляється подекуди в дисертації.

Ще одна деталь. На відміну від інших дисертацій, робота Н. Г. Ховайби 

місцями перенасичена посиланнями -  вони присутні буквально в кожному 

абзаці. Це не зовсім виправдано, оскільки в такому разі нечітко 

проглядається позиція авторки, її оцінка, бачення проблеми.

Попри все зазначене, слід однозначно ствердити, що дисертаційне 

дослідження Н. Г. Ховайби є новаційним, вартісним.

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Ховайби Н. Г., яка здійснила 

ґрунтовну дослідницьку роботу та отримала нові і вагомі наукові висновки.
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Вважаю, що дисертація Н. Г. Ховайби «Державна політика у галузі 

кінематографа УРСР(друга половин 1960-х -  перша половина 1980-х рр.)» є 

цілісним завершеним науковим дослідженням важливої проблеми і 

відповідає вимогам пунктів 11,13 «Порядку присудження наукових ступенів 

і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 липня 2013 

року №567 (зі змінами), а її автор, Ховайба Наталя Григорівна заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент: 

доктор історичних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України, 

завідувач відділу історії України 

другої половини XX століття 

Інституту України НАН України В. М. Даниленко

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

НА ДИСЕРТАЦІЮ ХОВАЙБИ НАТАЛІ ГРИГОРІВНИ

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФА УРСР 

(ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-Х -  ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-Х РР.)», 

ПОДАНУ ДО ЗАХИСТУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 07.00.01 -  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Одним із важливих завдань сучасної історичної науки є вивчення 

питань, які досліджують суперечливі тенденції в галузі української культури 

радянської доби. Український кінематограф тривалий час залишався поза 

увагою істориків. Означена царина культурного розвитку суспільства 

розглядалась у мистецтвознавчій та культурологічній парадигмі. Разом з 

тим кіно є невід’ємною частиною повсякдення людини впродовж більш ніж 

століття. Новітніми тенденціями історичної науки значна увага приділяється 

вивченню саме цієї складової історичного поступу. Сьогодні особливу 

значущість набувають роботи, в яких на належному науковому рівні й з 

професійних позицій досліджуються питання історії, особливо проблеми, що 

тривалий час розглядалися крізь призму ідеологічних кліше.

Н.Г. Ховайба доцільно зазначила обставини, що визначають 

актуальність здійсненого нею дослідження, поряд з цим варто наголосити на 

інших чинниках, зокрема, необхідності систематизації та синтезу 

нагромаджених знань з історії українського радянського кінематографа, що є 

важливою умовою об’єктивних відомостей про його стан та місце в 

суспільстві у другій половині 1960-х -  першій половині 1980-х рр .

Дотримуючись чинних вимог, авторка подала до захисту дослідження, 

що має усі необхідні атрибути. Дисертація має логічну композицію, що 

сприяє системному висвітленню теми, відзначається багатоплановістю та 

цілісністю, органічним підпорядкуванням меті дослідження всього
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комплексу розглянутих питань та фактологічних даних. Дисертанткою чітко 

визначено мету : дослідити партійно-державні заходи в галузі кіно, а також 

систему функціонування українського кінематографа (с. 4). Сформульовані 

завдання, які її розкривають та охоплюють широке коло питань, недостатньо 

висвітлених в українській історичній науці. Не викликають заперечення 

окреслені Н.Г. Ховайбою об’єкт і предмет дослідження. Авторкою було 

достатньо обґрунтовано хронологічні межі дисертації.

Новизна дисертаційної роботи полягає у проведенні комплексного 

дослідження особливостей здійснення партійно-державних заходів у галузі 

кіно в часи посилення партійної диктатури та виокремленні основних 

принципів реалізації партійної ідеологічної політики в галузі кінематографа у 

контексті радянської дійсності.

Аналізуючи стан наукової розробки проблеми, Н.Г. Ховайба поділила 

праці за хронологічним принципом, виокремивши три періоди: історіографія 

радянського періоду (1965-1991 рр.); дослідження науковців незалежної України; 

доробок зарубіжних вчених. Автор слушно наголошує: “праці радянської доби 

схильні до перебільшення ролі політики в кінематографі, містять певну 

заідеологізованість ” (с. 28). Показником наукової зрілості дисертантки є її 

вміння і здатність критично осягнути стан дослідження державних заходів 

щодо кіно радянської України в середині 1960-х -  середині 1980-х рр. та 

об'єктивно оцінити доробок попередників у розробці проблематики.

Джерельна база дослідження досить репрезентативна, використано архівні 

документи чотирьох центральних архівів (103 справи), мемуарну літературу, 

опубліковані документи. Це дало змогу детально дослідити діяльність органів 

управління кінематографом. Об’єктивністю та ґрунтовністю характеризуються 

висновки, зроблені при аналізі джерельної бази (с. 35). Важливо, що 

дослідниця звертається до теоретико-методологічних і термінологічних 

питань наукової розробки теми, висловлює своє бачення тлумачення термінів
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Досліджуючи централізацію системи управління кінематографом, автор 

слушно зауважує, що Держкіно УРСР не було самостійним в своїх рішеннях, 

воно виконувало накази з Москви і тому кінематограф України перебував під 

подвійним союзно-республіканським контролем (с. 64).

Питання ідеологічного контролю дисертантка вивчає, аналізуючи партійні 

постанови, які стосувалися кіно та зазначає, що кіно активно використовувала 

влада для пропаганди ідеї радянського способу життя. Партійні документи 

закріплювали єдиний творчий метод соцреалізму, який використовувався у всіх 

сферах культури (с. 71-72).

Одним із здобутків дисертантки є висвітлення питання стану кінофікації 

та кінопрокату. Н.Г. Ховайба доводить, що у другій половині 1960-х -  першій 

половині 1980-х рр. вони інтенсивно розвивались. Досить детально розглянуто 

питання будівництва кінотеатрів та розширення мережі кіноустановок в 

республіці. Для забезпечення функціонування системи кінопрокату нагальними 

залишались питання забезпеченості фахівцями, які влада намагалась вирішити.

Яскравою сторінкою досліджуваного періоду є творчий спадок 

представників української “школи поетичного кіно” та рефлексії митців в 

умовах радянської дійсності. Н.Г. Ховайба проаналізувала кінострічки 

авторського кінематографа і причини їх заборони владою.

У дослідженні розкрито процеси взаємодії українського радянського 

кіно часів “залізної завіси” з процесами, які відбувалися в світовому 

кіномистецтві. Авторка аналізує як співпрацю кіномитців України на 

союзному рівні, так і в межах країн Соцтабору та інші аспекти інтеграції 

української кіногалузі у світовий кінопроцес. Зазначено, що українське кіно 

сприймалося не як самостійна галузь, а в руслі радянського кінематографа.

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно викладені у 

шести наукових публікаціях дисертантки, з них чотири - у провідних 

фахових виданнях України, дві - у зарубіжних виданнях, що входять до 

науково метричних баз та п’ятьох опублікованих тезах наукових доповідей 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дисертаційне дослідження закінчується ґрунтовними та розлогими 

висновками, які відповідають меті та розкривають поставлені завдання.

Дослідження Н.Г. Ховайби має теоретичну і практичну цінність, а його 

основні положення і висновки можуть бути використані у навчальному 

процесі, при написанні посібників, підручників, лекцій та спецкурсів з історії 

української культури.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 

роботи.

Дисертаційне дослідження, здійснене дисертанткою не викликає 

заперечень щодо отриманих та презентованих результатів. Але під час 

читання дисертаційної роботи виникли такі зауваження та побажання :

-дисертантці в цілому притаманний аналітичний та логічний виклад 

матеріалу, проте часом вона захоплюється описовістю (с.177 ) , подекуди 

роботі бракує аналізу процесів, які відбувалися в державній політиці щодо 

кінематографа (с. 73), а також логічної послідовності (с. 80);

- доречним було б презентувати у  додатках у  формі таблиць 

статистичні дані про кількість знятих фільмів, фінансові та людські 

ресурси, які були залучені у  галузі кіно для збільшення інформативності та 

ґрунтовнішого доведення тенденцій, характерних українському радянському 

кінематографу в другій половині 1960-х -  першій половині 1980-х pp.

- варто було б залучити до дослідження праці сучасних американських 

істориків, зокрема James Steffen “ The Cinema o f Sergei Parajanov”, 2013, та 

Joshua First “Ukrainian Cinema Belonging and Identity during the Soviet Thaw”, 

2015. Книга останнього містить розділи присвячені проблематиці, яку 

досліджує дисертантка: Making National Cinema in the Era o f Stagnation та 

Ukrainian Poetic Cinema between the Communist Party and Film Audiences.

- у  висновках подати декілька пропозицій щодо подальшого вивчення 

досліджуваної теми ( с. 203 ).

- дисертація не позбавлена окремих граматичних й стилістичних 

помилок.
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Втім, висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

оцінку дисертаційної роботи. Одержані дисертанткою нові наукові 

результати, є важливим внеском у розвиток вивчення проблеми державної 

політики щодо українського кіно в радянські часи. Дисертаційна робота 

Н.Г. Ховайби є самостійною і завершеною науковою працею.

Дисертаційна робота Н.Г. Ховайби «Державна політика у галузі 

кінематографа УРСР (друга половин 1960-х -  перша половина 1980-х рр.)» за 

науковим рівнем та отриманими результатами відповідає п. 11 та п. 13 

чинного «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України від 27 липня 2013 року №567 (зі змінами), а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

5

Офіційний опонент, 
кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри 
історії України і туризмо 
Київського національно 
лінгвістичного універси

_ Відділ діловодства та архіву"
; Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка
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