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Коли йдеться про студіювання фундаментальних наукових проблем 

Української революції 1917 -  1921 pp., зокрема, аграрного питання та 

земельних реформ в Україні, то можемо впевнено твердити, що історична 

наука вже давно потребувала ґрунтовного підсумовуючого історіографічного 

дослідження. Тема дисертаційної роботи Олександра Анатолійовича Житкова 

вже давно очікувана. Актуальність рецензованої праці полягає ще й тому, 

що в ній уперше в українській історіографії дається комплексний 

узагальнюючий аналіз дослідження аграрного питання та земельних реформ 

в Україні означеного часу. Ця наукова проблема значною мірою пояснює 

сутність революційних подій, визначає українську специфіку співвідношення 

соціального та національного аспектів визвольної боротьби. Тому 

безсумнівно дисертація Олександра Житкова є важливим і затребуваним у 

сучасній історіографії дослідженням.

Структура дисертації є достатньо чіткою, логічною і послідовною. 

Вона зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із 

вступу, чотирьох розділів (13 підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел та літератури (1467 назв, у т. ч. 16 архівних справ на 3 сторінках) та

1 додатку. Загальний обсяг дисертації -  551 сторінка (із них 392 сторінки 

основного тексту).

У вступі автор дисертації логічно обґрунтовує сутність та стан розробки
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проблеми, її актуальність, уміло визначив мету, предмет, об’єкт дослідження та 

сформулював поставлені у роботі задачі, чітко показав наукову новизну і 

практичну цінність отриманих результатів комплексного історіографічного 

аналізу, доречно визначив сферу їхнього застосування. Відзначено, що 

дисертацію виконано у межах комплексної програми науково-дослідницьких 

робіт “Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору”, затвердженої вченою радою історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(державний реєстраційний номер 16 БФ 046-01).

У першому розділі «Історіографічна періодизація, джерельна база, 

методологія, наукові методи дослідження» дисертації О.А. Житкова 

охарактеризовано сучасний стан дослідження аграрних реформ, визначено 

основні етапи формування джерельної бази, розкрито проблемну складову 

вивчення земельної політики Центральної Ради, Української Держави, УНР 

Директорії та ЗУНР-ЗОУНР.

Автор ґрунтовно аналізує праці дорадянських, радянських, сучасних 

вітчизняних істориків. О.А. Житков справедливо відзначив, що перші 

визначили коло вузлових питань, які потребували подальшого фахового 

дослідження (еволюція форм землеволодіння і землекористування, общинне 

землекористування, значення селянської общинної власності, формування 

кооперативних об’єднань селян тощо). Бездоганними є переконання 

дослідника, що зусилля радянських істориків концентрувалися переважно на 

вивченні боротьби селянства за розв’язання земельного питання, однак їх 

марксистські підходи у дослідженні проблеми, як влучно зазначає автор, 

вичерпали свої можливості. Не визивають сумнівів доводи дисертанта про те, 

що значний внесок у дослідження аспектів аграрної історії 1917-1921 років 

здійснили сучасні вітчизняні вчені. Ретельний аналіз праць дослідників дали 

автору зробити висновок, що історіографія аграрної політики та вітчизняного 

селянознавства даного періоду висвітлювалися авторами фрагментарно.
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В цілому позитивне враження складає, здійснена автором 

характеристика джерельного комплексу дослідження -  у роботі дана оцінка 

узагальнюючим і дисертаційним працям з теми, матеріалам особового 

походження, рецензіям та працям довідкового і бібліографічного характеру, 

матеріалам конференцій, симпозіумів, круглих столів, обґрунтовано 

звернення до архівних та опублікованих документів та ін. Щоправда нижче 

нами будуть запропоновані певні уточнення щодо групування комплексу.

У другому розділі «Селянське питання доби в ракурсі проблемної 

історіографії» дисертації розглянуто стан дослідження земельних відносин 

в українських землях, аграрну складову процесів трансформації економіки 

Російської та Австро-Угорської імперій до складу яких входили українські 

етнічні землі Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та Закарпаття.

Історіографічний аналіз здійснений пошукачем виявив коло проблем, які 

вимагали ґрунтовного дослідження на перетині методів соціо-гуманітарних 

наук, зокрема, відхідництво та найм на сезонні роботи, правовий статус 

орендарів, селян-виробників сільгосппродукції, очікують на об’єктивне 

вивчення питання організації виробництва в селянських господарствах 

“фермерського типу”, розвитку ринку сільськогосподарської продукції, 

фінансово-кредитної політики урядів (с. 90 -  99).

Науково виваженими є твердження автора, що дослідження соціальної 

історії України у вітчизняній та зарубіжній історіографії мало кілька етапів 

розвитку: від аналізу аграрних відносин початку двадцятого століття з 

помітним акцентом на вивчення практичної сторони розв’язання аграрного 

питання, історії селянства крізь призму вчення про класову боротьбу в 

радянській історичній науці до міждисциплінарного аналізу соціально- 

економічних та соціоментальних (соціокультурних) аспектів аграрної історії 

й вітчизняного селянознавства в добу незалежної України.

Слід погодитися з висновками дисертанта, який стверджує, що важливо 

встановити кореляційний зв’язок між аграрними складовими програм 

українських політичних партій і громадських організацій та чинниками, які



засвідчували участь селянства в акціях політичного протесту й національно- 

визвольного руху. При цьому потрібно уникати усталеної у вітчизняній 

історіографії традиції штучного здрібнення аграрно-селянської тематики до 

рівня визначення чисельності погромів поміщицьких господарств, страйків, 

опису майнових інтересів основних суб’єктів історичного процесу, якими в 

Україні були держава, церква (монастирі), поміщики та селянство (с. 151).

У третьому розділі «Аграрно-селянський наратив Визвольних 

змагань 1917 -1921  рр.» висвітлено результати аналізу історичного наративу 

який репрезентує аграрну політику національних урядів Центральної Ради, 

Української Держави, У HP Директорії та ЗУНР-ЗОУНР. Автором 

виокремлено низку актуальних проблем, які ще не освоєні у повній мірі 

вітчизняною історіографією. Зокрема, дисертант довів, що актуальним 

завданням залишається комплексне вивчення історії селянського руху доби 

Центральної ради й Української Держави в таких його складових, як 

уточнення чисельних показників, форм, методів і мотивації участі 

українського селянства в національно-визвольному русі, його боротьби проти 

експедиційних підрозділів австро-німецьких військ та збільшовичених 

загонів Червоного козацтва.

Суттєві зрушення у вивченні окремих аспектів досліджуваної 

О.А. Житковим проблеми відбулися в два останні десятиліття. Автор влучно 

констатує, що пострадянська історіографія за цей час поповнилася працями, 

у яких аналізувалися законодавчі акти та аграрні закони Центральної ради, 

Української держави, УНР за Директорії. Водночас вітчизняними істориками 

та правознавцями робилися неодноразові спроби комплексно дослідити 

радянське земельне законодавство, починаючи від його витоків -  “Декрету 

про землю”, проголошеного на Другому Всеросійському з ’їзді рад у жовтні 

1917 року, законодавчих актів ВЦВК РФСРР, дія яких поширювалася 

Москвою на окуповані землі Української Народної Республіки до 

підзаконних актів Всеукрревкому та ВУЦВК, калькованих із законодавства 

РФСРР. Однак, погодимось з пошукачем, що серед здобутків вітчизняних та



зарубіжних науковців не було виявлено ґрунтовних досліджень з означених 

тем.

Розділ четвертий «Неоколоніальна політика метрополій в Україні»

рецензованої праці містить історіографічний матеріал присвячений 

дослідженню в українських етнічних територіях аграрної політики 

Тимчасового уряду, земельних проектів Білого руху, поширення в 

українському селі політики «воєнного комунізму» на основі законодавчої 

бази РСФРР, яка вдалася до агресії проти Української Народної Республіки.

Дисертант наголошує на контраверсійності думок щодо висвітлення 

вузлових питань зазначеної теми в українській, радянській та зарубіжній 

(російській) історіографії. Вітчизняних істориків в материнських землях 

України та політичній еміграції об’єднувало визнання непорушності 

усталеного й перевіреного часом досвіду, який свідчить, що будь-які форми 

колоніальної залежності українських територій унеможливлюють постання 

національної державності в тій чи тій формі. Таким чином, предметне 

вивчення аграрних рухів, які в період Української революції 1917- 1921 pp. 

мали виразний антиколоніальний характер, дозволило висвітлити ті грані 

проблеми, що були недоступними для радянських істориків. В історичній 

науці сформувалося декілька груп історіографічних джерел, які 

репрезентують антиукраїнську, колоніального типу аграрну політику в 

підконтрольних їм територіях Української Народної Республіки: 1) праці 

радянських дослідників написані на основі марксистсько-ленінської 

методології, у працях яких домінували підходи класової схеми пролетарської 

революції та громадянської війни в Україні; 2) дослідження іноземних 

авторів, які поєднували радянський та об’єктивний принципи висвітлення 

проектів земельної політики Тимчасового уряду, радянської влади, Білого
О

руху; 3) дослідження підготовлені в пострадянський період на основі 

сучасних дослідницьких методів.

У підсумковій частині роботи дисертант навів доволі розлогі висновки 

(с. 378-392), в яких уміло подав узагальнені результати дослідження та чітко



сформулював узагальнюючі положення, визначив провідні напрями 

дослідження сучасної вітчизняної історіографії.

Однак після ретельного ознайомлення з дисертацією Олександра 

Анатолійовича Житкова, вважаємо за доцільне висловити окремі 

зауваження, дискусійні судження, побажання та рекомендації:

-  Як у назві, так і по тексту усієї дисертації термін Визвольні змагання 

окреслюється 1917- 1921 роками. В історіографії є усталеною уже думка 

щодо період 1917 -  1921 років в історії України є Українською 

національно-демократичною революцією. Застосований до цього періоду 

термін «Визвольні змагання» в українській історіографії зустрічається 

більше у працях 1990-х, рідше -  початку 2000-х років і, як на наш погляд, 

уже здебільше хронологічно переосмислений. Ми переконані, що термін 

«Визвольні змагання» у часовому просторі має більш ширші межі, ніж їм 

відводить автор. Він має й більше змістовне наповнення ніж Українська 

революція 1917 -  1921 років, адже визвольні потуги українського народу 

не закінчились 1921 роком. Так, боротьба селянських повстанських 

загонів після середини 1921 року, хоч і носила вже локальний характер, 

все ж продовжувалась й надалі. Документи підтверджують виступи цих 

загонів до середини 1920-х років. Водночас Визвольними змаганнями 

можемо називати й спроби українців створити власну національну 

державу і боротьбу в умовах Другої світової війни та протидію 

радянському режимові до середини 1950-х років. Необхідності наукового 

осмислення підлягає й сучасна боротьба українців проти агресії Росії. 

Очевидно і ці події можуть інтерпретуватися як визвольні змагання, коли 

доводиться захищати територіальну цілісність України і визволяти 

загарбану ворогом територію, відстоювати саму українську державність 

та здійснювати її розбудову в умовах означеної агресії.

Проте, коли дисертант визначає об’єкт дослідження, період 1917 —

1921 років називає все ж добою Української революції (с. 25).

-  У науковій новизні дисертації О.А. Житков, на наш погляд, не досить



вдало зазначає, що у дисертації набули подальшого розвитку: 

історіографічні дослідження аграрних перетворень урядів А. Денікіна й 

П. Врангеля в підконтрольних їм територіях Криму та Правобережної 

України (с. 27, 28). Історіографічні дослідження, використані у дисертації 

не можуть набувати подальшого розвитку. Скоріш за все, автор хотів 

сказати, що подальшого розвитку набуло вивчення або ж аналіз 

історіографічних досліджень чи історіографічної складової досліджуваної 

теми.

-  Значно посилила б працю визначення основних історіографічних періодів 

дослідження та висвітлення теми. Так, у дисертації автор аналізує праці, 

відповідно за періодами: праці дореволюційних, радянських, сучасних 

вітчизняних авторів, однак окремо хронологічної періодизації 

дослідження не подає. Водночас тут же принагідно відзначимо не 

доцільність використання терміну «праці дореволюційних авторів», 

«дореволюційні праці», «дореволюційна історіографія», 

«дореволюційний час» (с. ЗО, 32, 35, 50, 55, ..., 382 та ін.). Ці терміни 

притаманні радянській історіографії і фактично не мають достатнього 

наукового обґрунтування. Оцінку історичних процесів та аналіз процесу 

накопичення знань з тієї чи іншої теми, необхідно робити з погляду 

сьогодення, уникаючи подібних стереотипів. Краще здійснювати поділ за 

принципом «дорадянська література», «праці дорадянських авторів», 

«дорадянська історіографія» тощо.

-  У джерельній базі дослідження на першу позицію в її класифікації автор 

традиційно для історичних досліджень виносить архівні документи, далі 

дослідник подає опубліковані документи та матеріали особового 

походження, періодичні видання і т. д. (с. 42-54). Однак, на наш погляд, 

дотримуючись утвердженої у вітчизняній науці класифікації джерел 

історії України, відповідної схеми структури джерелознавства як 

комплексної науки, все ж варто враховувати специфіку дослідження 

проблеми. Так, джерельна база історіографічних праць має насамперед
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відтворювати складний процес нагромадження історичних знань, у 

даному випадку з означеної теми. Тому пріоритетне місце у джерельному 

комплексі даного дослідження належить спеціальним монографічним 

дослідженням та узагальнюючим виданням, що займають у переліку 

четверту позицію. Конкретно-історичні джерела, зокрема, використані 

дослідником матеріали фондів центральних, та обласних архівів України, 

мали б виконувати допоміжну роль для повноти осягнення історіографії 

аграрного питання та земельних реформи в Україні 1917 -  1921 pp., з 

метою порівняння авторських оцінок і встановлення історичної істини.

-  Також пріоритетне місце історіографічних джерел, зокрема 

монографічних та узагальнюючих праць, мало б знайти своє 

відображення і у списку використаних джерел та літератури. На наше 

переконання доцільно відходити від усталених стандартів, коли в 

історіографічному дослідженні на перше місце не виносяться 

історіографічні джерела, а їх місце займають історичні, зокрема архівні 

матеріали, як це здійснено дисертантом в даній роботі. Ми б 

рекомендували в списку джерел та літератури у дослідженні 

історіографічного характеру першими зазначати історіографічні джерела, 

зокрема ті з них, які домінують у роботі.

-  В ході дисертації автор окреслює окремі аспекти теми, які в майбутньому 

потребують подальшого осмислення (дослідження національної складової 

аграрно-селянської політики українських урядів; творення правового 

механізму реформування земельних відносин у Наддніпрянській Україні, 

західноукраїнських землях; земельні проекти радянської влади як таких, 

що характеризували стан розвитку тоталітарного суспільства в СРСР -  

УСРР; аграрні проекти урядів А. Денікіна і П. Врангеля та ін.) (с. 392). Це 

знайшло своє відображення у підсумках дослідження, проте мало б 

знайти відтворення і в поставлених завданнях дисертації (за звичай його 

ставлять останнім серед завдань).

-  Ряд побажань стосуються редакційного характеру. Так, на наш погляд

8



варто було б уникати в дисертації таких скорочень як ТУ, УД і 

застосовувати загальноприйняті вже в історіографії терміни -  

Тимчасовий уряд, Українська держава.

Висловлені зауваження та побажання варто розглядати як рекомендації 

для подальшої дослідної праці. Тому вони не впливають на загальну високу 

оцінку дисертації. Дисертація Олександра Анатолійовича Житкова «Аграрне 

питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917 — 

1921 pp.): Історіографія» є цілісним завершеним фундаментальним науковим 

дослідженням, виконана на високому науковому та теоретичному рівнях, 

відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), Наказу 

МОН України № 40 від 12.01.2017 p., а її автор заслуговує присудження йому 

наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент:

професор кафедри історії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор історичних наук, професор

09.11.2018 р .
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Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університет» 
________ імені Тараса Шевченка



В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Житкова Олександра Анатолійовича «Аграрне питання та земельні 

реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917 -  1921 pp.): 

Історіографія», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних 

наук за спеціальністю 07.00.06 -історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни.

В умовах розвитку української історичної науки зростання уваги 

дослідників до селянознавчої проблематики доби Визвольних змагань 1917 - 

1921 pp. є знаковою рисою сучасних історіографічних процесів. Аграрно- 

селянська тема осмислюється у багатьох сюжетних лініях історичних праць 

вітчизняних та зарубіжних учених, а селянський характер Визвольних змагань 

1917-1921 pp. є загальновизнаним.

Слід наголосити, що в контексті формування ідеології розвитку 

економіки сучасної України непересічне значення має ретроспективне вивчення 

соціального досвіду здійснення реформ урядами Центральної Ради, Української 

Держави П. Скоропадського, УНР Директорії та ЗУНР-ЗОУНР, яким 

відводиться пріоритетне місце в гуманітарних науках: філософії, соціології, 

історії, політології, правознавстві, соціальній економіці.

Актуальність теми дослідження Житкова Олександра Анатолійовича 

«Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань 

(1917 -  1921 pp.): Історіографія» обумовлена фрагментарним вивченням її 

складових й водночас відсутністю комплексного дослідження у сучасній 

вітчизняній та зарубіжній історіографії. Звернення автора рецензованої праці до 

історіографії земельних відносин в українських етнічних територіях, аграрної 

політики Центральної Ради, Української Держави, Директорії УНР, 

колоніальної, по своїй суті, політики Тимчасового та радянського урядів в 

підконтрольних їм територіях є цілком вмотивованим.

ВХІД № '

Від — U L __________ 2 0 j£ p .
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



Наукова новизна роботи полягає у постановці та розв’язанні вузлових 

проблем історіографії аграрної історії України перших десятиліть XX століття, 

які раніше не були предметом спеціального дослідження у працях вітчизняних 

та зарубіжних науковців. Структура дослідження адекватна меті та 

дослідницьким завданням і побудована за міждисциплінарним принципом. 

Вона включає чотири взаємопов’язаних проблемних блоки, а саме: 1) 

історіографію земельної політики, що здійснювалася в межах українських 

етнічних територій у переддень революції 1917 року; 2) історіографію аграрно- 

селянської складової наративу земельних реформ доби Української революції; 

3) історіографічні аспекти дослідження аграрної політики Тимчасового уряду в 

Наддніпрянській Україні, земельних перетворень «білих урядів» А. Денікіна й 

П. Врангеля, впровадження комуністичних експериментів в українському селі з 

поширення продрозкладки, усуспільнення державних, церковних та селянських 

земель; 3) історіографічний аналіз досліджень зовнішніх чинників у контексті 

здійснення земельних перетворень Центральної Ради й Української Держави 

(німецько-австрійський елемент у внутрішній політиці українських урядів).

Автором дисертаційної роботи було зосереджено увагу на вивченні та

систематизації теоретико-методологічних положень дослідження аграрної та

селянознавчої тематики, опрацюванні змісту та концепцій формування

джерельного комплексу проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії. На

основі аналізу запропоновано історіографічну модель дослідження аграрних

відносин, яка передбачає деконструкцію радянської історичної схеми

переростання демократичної Лютневої революції 1917 року у пролетарську,

соціалістичну революцію в Україні, відмову від панівної в історіографії УРСР

міфологеми союзу робітничого класу й селянства, боротьби селянських мас

проти «буржуазних урядів» Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського

та Директорії Української Народної Республіки. Пошукувачем проаналізовано

дослідження національної концепції аграрної історії та вітчизняного

селянознавства; обґрунтовано принципи наукової класифікації джерельного

комплексу; з ’ясовано методологічні засади і методичні принципи
2
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міждисциплінарного синтезу аграрно-селянської проблематики; чисельних 

методів дослідження аграрних відносин в українських етнічних землях у 

рамках хронології історичного періоду, визначеного в дисертаційній роботі.

У рецензованій праці персоніфіковано внесок учених-аграрників у 

розвиток концепції аграрної історії України, формування вітчизняних наукових 

шкіл, визначено роль та значення наукових осередків, загальноукраїнських 

фахових видань. Зокрема, у тексті дисертації та публікаціях автора відзначено 

роль спеціальних наукових зібрань «На аграрном фронте», «Український 

землевпорядник», «Український історик», «Український селянин» в 

популяризації наукових досліджень української історії та селянознавства як у 

професійному, так й науковому середовищі (Додаток А : 13, ЗО, 31).

Автором роботи уведено до наукового обігу маловідомі історіографічні 

джерела, оригінальні історичні документи, які репрезентують сучасний 

гуманітарний дискурс висвітлення вітчизняної аграрної історії та 

селянознавства доби 1917-1921 pp. Проаналізовано на відповідність та 

достовірність змісту використані у наукових дослідженнях вітчизняних авторів 

та сучасних російських істориків історичні документи, окремі положення 

Тимчасового Земельного закону Центральної Ради, підзаконних урядових актів 

Української Держави та Закону про землю Директорії УНР.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається з вступу, чотирьох розділів (13 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (1467 назв, у т. ч. 16 архівних справ 

на 3 сторінках) та 1 додатку. Загальний обсяг дисертації -  551 сторінка (із них 

392сторінки основного тексту).

У вступі розкрито сутність, стан розробки проблеми, обґрунтовано її 

актуальність, визначено основну мету та сформульовано задачі дослідження, 

показано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів 

комплексного історіографічного аналізу, сферу їхнього застосування. Відзначено, 

що дисертацію виконано у межах комплексної програми науково-

дослідницьких робіт “Україна в загальноєвропейських історичних процесах:
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пошуки цивілізаційного вибору”, затвердженої вченою радою історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(державний реєстраційний номер 16 БФ 046-01).

У першому розділі дисертації «Історіографічна періодизація, джерельна база, 

методологія, наукові методи дослідження» охарактеризовано стан наукової 

розробки проблеми, визначено основні етапи формування її джерельної бази. В 

цілому, характеристика основних груп історіографічних джерел, принципи 

класифікації відповідають сучасним вимогам наукової експертизи. Однак, окремі 

види і типи джерел не отримали вичерпної характеристики в роботі пошукувана. 

Так, правомірно зазначаючи важливість дисертаційних досліджень у 

пострадянській історичній науці, як історіографічного джерела, автор обмежився 

загальним оглядом тематичних пріоритетів сучасних праць цієї групи (с. 51-52).

У розділі окреслено методологічні принципи та наукові методи дослідження 

проблеми, конкретизовано використання термінологічного апарату. Відзначено, що 

дослідження значного масиву джерел уможливили появу теоретико- 

методологічних напрацювань вітчизняних учених, які містять сумативний 

виклад ідей у галузі джерелознавчої евристики та реконструкції джерельних 

свідчень (Я. Калакура), розвиток культурно-семіотичного методу дослідження 

соціальних спільнот та селянознавчих студій (О. Михайлюк, Ю. Присяжнюк, 

О. Рафальський), використання методів інтегративного осмислення наративних 

джерел (Я. Калакура, Р. Пиріг, О. Рафальський) та наукового історичного 

термінознавства (В. Капелюшний, І. Колесник, Т. Попова, С. Стельмах).

У другому розділі дисертації висвітлено результати історіографічного

аналізу досліджень, присвячених історії аграрних відносин, урядових

земельних реформ, осмислення аграрних складових програмних документів

політичних партій, їхньої діяльності в українських етнічних землях наприкінці

XIX - початку XX століття. Дисертантом було встановлено, що у працях

економічного блоку домінувала проблема мобілізації земельної власності. Вона

розглядалася О. Русовим, М. Поршем, О. Заком, В. Святловським. Заслуговує

на увагу ґрунтовне дослідження В. Святловського, у якому відображено
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динаміку переходу землі «з рук у руки» внаслідок купівлі-продажу, за актами 

дарування, наслідування спадщини, відведення землі під розбудову колії 

залізниць, відчуження іншим способом, який відображає мобілізацію земельної 

власності, у тому числі й селянської, у період від 1877 до 1905 pp. На основі 

опрацювання великого масиву матеріалів трьох земельних переписів, 

проведених у 1877, 1887 і 1905 роках у 49 губерніях Російської імперії, автор 

здійснив перехресний аналіз статистичних даних та вперше виявив приховані 

помилки в обчисленнях руху земельного фонду в землеробських регіонах 

Російської імперії. Спираючись на історіографічні джерела та опубліковані дані 

земельних переписів автор дисертації розглянув питання достовірності і 

репрезентативності статистичних джерел декількох типів (описів, земської 

статистики), акцентував увагу на обмежених можливостях статистичних 

досліджень земств та земських управлінь (с. 67-70, 71-73).

Автором роботи відзначалося, що у радянській історіографії плідно 

досліджувалися процеси аграрного перенаселення, майновий стан селянських 

господарств, соціальна структура аграрних відносин в Україні. У 

пострадянський період увага науковців концентрувалася на проблемах 

формування земельного ринку, особливостях його функціювання, здійсненні 

аграрної реформи П. Столипіна в Україні, її соціально-економічних наслідків. 

Частина наукових праць присвячувалася аналізу правового стану 

землеволодіння й землекористування. Цей матеріал практично не 

досліджувався. Тим більше значення мають спроби здійснення у рецензованій 

дисертаційній роботі характеристики цього типу джерел (с. 67, 94, 98-99).

У розділ 3 «Аграрно-селянський наратив Визвольних змагань 1917— 

1921 рр.» проаналізовано основні групи історіографічних джерел, які 

присвячувалися дослідженню земельних реформ Центральної ради, Української 

Держави, Директорії УНР та ЗУНР-ЗОУНР доби Визвольних змагань.

Вивчення накопичених матеріалів автором дисертації висвітило 

необхідність уніфікації методів обробки документів центральних і місцевих 

архівів, виведення формули обрахунку чисельності аграрного селянського руху
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в межах українських етнічних земель періоду 1917 -  початку 1918 pp. (с. 176 - 

180, 182 - 183). Радянські історики розв’язували означену проблему переважно 

через дослідження соціального складу селянських організацій, вивчення 

більшовизації виконкомів селянських рад, участі РСДРП(б) у створенні 

місцевих земельних комітетів, з однієї сторони, та витіснення з них 

представників “дрібнобуржуазних партій”, з іншої. Відповідно, дослідження 

проблеми селянського аграрного руху в історіографії УРСР засвідчило 

наявність суперечливих оцінок співвідношення соціального складу селянських 

організацій: сільських, волосних і повітових земельних комітетів, сільських і 

волосних Рад, їхньої ролі в здійсненні заходів з підготовки земельної реформи 

на місцях, які, безперечно, мали великий вплив на активність та організованість 

виступів українського селянства, визначали особливості їхнього 

представництва в кожному з регіонів. Історики УРСР помилково вважали 

волосні земельні комітети та виконавчі комітети рад (солдатських і селянських) 

найбільш послідовними у відстоюванні інтересів безземельного й 

малоземельного селянства на відміну від губернських комітетів, створених 

Тимчасовим урядом. Такий підхід скоріше заплутував ніж розв’язував низку 

питань щодо масової участі селянства тих чи тих регіонів в заходах прямої дії, 

як вияву змісту «аграрної революції» 1917-1918 pp.

За результатами експертизи історіографічних джерел правового 

характеру автором дисертації було розглянуто юридичні колізії 

потрактування понять громадської, колективної й приватної власності на 

землю, а також трудової й споживчої норм наділення селянського двору 

землею, черговості її отримання членами сільської громади, міськими 

жителями та селянами, які не мали на території місцевої громади 

земельних наділів або прирізків землі, відповідно, положень та окремих 

приміток «Тимчасового Земельного закону», ухваленого на Д ев’ятій Сесії 

Української Центральної ради у січні 1918 року (с. 196-202).
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Встановлено, що в дисертаційних роботах істориків ґрунтовно 

висвітлювалися заходи з підготовки земельної реформи П. Скоропадського 

(створення аграрних комісій та комісій із землевпорядкування), здійснювався 

правовий аналіз проектів землеустрою, які були укладені В. Колокольцевим та 

В. Леонтовичем, визначалися джерела фінансування реформи, зокрема, через 

реалізацію викупних операцій, здійснюваних державним Земельним банком.

Історико-правові аспекти аграрної політики П. Скоропадського, а саме -  

вироблення правового механізму регулювання поземельних відносин на основі 

приватної власності, створення умов придбання селянами землі, розглядалися в 

дисертації у конкретиці рішень, ухвал, постанов і розпоряджень гетьманських 

урядів Ф. Лизогуба та С. Гербеля. Автор розділяє думку більшості дослідників, 

які стверджували, що вірне, з теоретичного погляду, положення про 

непорушність приватної власності на землю в історичних умовах існування 

Української Держави створило суттєві бар’єри на шляху реалізації, у цілому, 

прогресивної аграрної реформи П. Скоропадського. Ці бар’єри виникали через 

формальне використання законодавчих актів, які відкривали шлях до 

зловживань чиновників т. зв. “реставраційними діями”, неготовності уряду до 

повномасштабних заходів з проведення парцеляції земельної власності, а також 

системного блокування роботи Ради Міністрів Гетьманату правими й лівими 

політичними силами, в умовах дефіциту історичного часу, відведеного на 

існування української державності доби Гетьманату у 1918 році.

Автором висвітлено здобутки й проаналізовано прорахунки дослідників 

аграрної складової внутрішньої політики урядів Директорії УНР, виявлено 

специфіку підходів до розв’язання земельного питання в ЗУНР-ЗОУНР.

У розділі 4 зроблено, на наш погляд, достатньо вдалу спробу синтезу 

напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно змісту й характеру 

аграрних перетворень Тимчасового уряду, поширення в підконтрольній 

території УНР політики воєнного комунізму на підставі законодавчих актів 

РСФРР, а також реалізації проектів аграрних реформ урядів А. Денікіна й
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П. Врангеля, вивчення впливу німецько-австрійського чинника на хід реформ в 

Українській Державі П. Скоропадського в 1918 році.

Висновки рецензованої праці аргументовані, спираються на дослідницький 

матеріал та відповідають меті і завданням дисертаційного дослідження. Серед 

узагальнювальних положень виокремимо основні та найбільш важливі:

Встановлено, що дослідження історіографії аграрних відносин, земельних 

реформ революційного часу у концептуальному плані остаточно не завершене.

Доведено, що використання кліометричних методів аналізу даних 

мобілізації земельної власності, побудова на їхній основі статистичної моделі 

дослідження економіки селянського господарства Російської імперії кінця 

X IX - початку XX століття не розв’язує проблеми визначення достовірності 

самих даних та не усуває потреби реконструкції усього комплексу джерел.

Обґрунтовано думку, що висвітлення історичного явища “аграрної 

революції” та її потрактування в сходженні від конкретики оцінок історичних 

фактів до цілісного осмислення вузлових проблем гуманітарного дискурсу є 

незавершене: залишаються невизначеними загальна кількість селянських 

виступів, політичні орієнтири учасників регіональних рухів у розрізі 

формування державницьких інтенцій Визвольних змагань 1917-1921 pp.

Виявлено, що нагальною задачею сучасних фахівців у галузі 

юриспруденції залишається експертиза аграрного законодавства національних 

урядів, його якісно змістовне порівняння із світовими та європейськими 

стандартами правотворення, з ’ясування ефективності урядових реформ та 

можливості використання досвіду їхнього впровадження в умовах розв’язання 

земельного питання в незалежній Україні XXI століття.

Заслуговує на увагу ініційований автором початок археографічної роботи з 

вивчення та підготовки до публікації історичних та юридичних джерел з 

аграрної історії, зокрема, доби Української революції 1917-1921 років.

Рецензована праця, як кожне самостійне наукове дослідження, не 

позбавлена дискусійних моментів, на які слід звернути увагу:
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1) вживання автором понять історизмів потребує дефініцій та уточнення 

семантичних визначень, оскільки більшість з них не представлені у словниковій 

частині новітніх енциклопедій та довідників. Зокрема, потребують чіткого 

означення такі поняття як «велика селянська революція» й «аграрна 

революція», роз’яснення некоректно вживаних у дисертації понять 

«неоколоніальна політика» метрополій та «підконтрольні території» УНР, інші;

2) слід звернути увагу на розбіжності потрактування змісту доби 1950- 

1960-х pp. в історіографії УРСР, конкретизувати стан джерельної бази та 

тематики наукових праць з історії українського селянства зазначеного періоду;

3) дослідження теми має не до кінця розкритий потенціал у частині 

залучення до історіографічного аналізу англомовних праць науковців;

4) праця виграла б за умови усунення окремих повторів та ширшого 

використання наукових посилань на роботи власне автора дисертаційного 

дослідження, в яких деталізуються оцінки конкретних історіографічних 

проблем та висвітлюється методологія розв’язання останніх.

Відзначимо, що автореферат дисертації О. А. Житкова віддзеркалює зміст 

дослідження, а опубліковані праці (монографія та 49 публікацій) відображають 

основну тематику та у повній мірі розв’язують завдання, визначені автором із 

використанням належної аргументації та обґрунтуванням висновків.

Практичне значення роботи визначається використанням результатів 

наукового дослідження для розв’язання комплексних теоретичних проблем з 

аграрної історії та вітчизняного селянознавства. Матеріали, положення та висновки 

дисертаційної роботи доцільно залучити до опрацювання змісту нормативних 

курсів вітчизняної історії та спецкурсів з аграрної історії та історіографії новітньої 

історії України, написання узагальнювальних праць з історії селянства.

Аналіз апробації теми засвідчує її наукову актуальність, реалізовану у процесі 

оприлюднення основних результатів і положень дослідження, у виступах автора на 

III Міжнародному конгресі українських істориків (Україна, м. Луцьк), 12 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

Все зазначене вище дає підстави вважати, що дисертація Житкова
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Олександра Анатолійовича «Аграрне питання та земельні реформи в Україні 

доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.):Історіографія» відповідає вимогам 

п. п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від

30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), Наказу МОН України № 40 від 

12.01.2017р., а її автор заслуговує присудження йому наукового ступеня 

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент: 

директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень 
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ВІДГУК

офіційного опонента Кудінова Дмитра Валерійовича, 
доктора історичних наук, доцента, професора кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту Комунального закладу «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на дисертацію 

Житкова Олександра Анатолійовича 
«Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних 

змагань (1917 -  1921 pp.): історіографія», подану до захисту наукового 
ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Вагомим напрямом сучасних історіографічних досліджень є вивчення 

концепцій аграрно-селянського питання й способів його розв’язання, які 

набули особливої гостроти в роки Української національно-демократичної 

революції 1917-1921 років. Назрілою є й потреба узагальнення доробку 

кількох поколінь вітчизняних та зарубіжних учених, який стосується питань 

проектів і заходів з ліквідації земельного голоду, підняття матеріального, 

культурного благоустрою селян, вирішення багатьох інших болючих 

проблем села, здійснення аграрної політики українськими та радянськими 

урядами України тощо. Оновлення історіографічного бачення вказаного кола 

питань саме і міститься в роботі О. А. Житкова.

Актуальність поданої дисертаційної роботи зумовлена потребою 

здійснення на новітній методологічній і теоретичній основі комплексного 

дослідження історіографічних джерел, що висвітлюють характер аграрних 

відносин в українських землях на початку XX ст., особливості здійснення 

аграрної політики українськими державними інститутами, Тимчасовим 

урядом, антирадянськими російськими органами управління, провідниками 

російського «білого руху» та їх урядами, радянськими режимами на території 

України також. Тема, мета та завдання узгоджені між собою та відповідають 

структурі й змісту дослідження. Обрання об’єктом дослідження комплексу 

історіографічних джерел з історії аграрних відносин та земельних реформ у 

Наддніпрянщині й західноукраїнських землях доби Української революції

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універси№< 

імені Тараса Шевченка



1917-1921 років є доцільним і виправданим, оскільки це відповідає заявленій 

темі й охоплює профільний корпус наукової літератури.

Не викликає заперечень обґрунтування географічних та хронологічних 

меж дослідження. Останні визначені автором як суто історіографічним 

виміром, так і конкретно-історичним. Зокрема, нижня межа подана набагато 

раніше початку Української національно-демократичної революції -  остання 

чверть XIX ст., що є цілком виправданим для реалізації завдання «вивчення 

історіографічних складових проблеми аналізу аграрних відносин в 

українських етнічних землях модерної доби». Доволі чітко сформульовано 

наукову новизну роботи. Примітно, що в аналізі історіографічних джерел 

О. А. Житков звернувся не лише до вже актуалізованих в наукових працях 

історіографічних джерел, але й до тих, які вперше ним були введені у 

науковий обіг. Вражає й сам обсяг опрацьованої літератури -  понад 1200 

власне історіографічних джерел.

У першому розділі автор здійснив ґрунтовний аналіз історіографії 

історії аграрних відносин, на прикладі матеріалу свого наукового доробку 

пояснив доцільність застосування обраних методів дослідження, згрупував та 

схарактеризував джерела роботи. Цілком виправданим є те, що дисертант 

окремою групою виділив рецензії, які він означив, як «історіографічні 

мікродослідження визначеної теми чи проблеми, актуальність якої доведена 

й не піддається сумніву» (С. 53). Особливий акцент здійснено 

О. А. Житковим на визначенні категоріальної чистоти застосованих у роботі 

термінів, зокрема, таких як «аграрне питання», «земельне питання» тощо, 

наголошуючи на тому, що «наукова термінологія дослідження цієї теми 

остаточно не закріпилася» (С. 57-60). Даний прийом дозволив дисертантові 

уникнути зайвих пояснень в аналізі історіографічного матеріалу й, водночас, 

означити міждисциплінарну за змістом проблему про необхідність уніфікації 

термінології в історико-аграрних студіях. Важливим є питання й про 

можливість застосування нині деяких «застарілих» термінів, як-то «аграрний



рух» у тому самому сенсі, який у них вкладали дослідники-сучасники 

соціальних виступів селянства початку XX ст.

У другому розділі О. А. Житков докладно проаналізував погляди 

російських та українських економістів, радянських, українських, російських 

та польських істориків на сутність аграрно-селянського питання в 

пореформений період у європейській частині Російської імперії, а також на 

українських землях в складі Австро-Угорщини наприкінці XIX -  на початку

XX ст. При цьому дисертант підкреслив суттєві, на його погляд, висновки 

науковців щодо процесів аграрного розвитку України, які відповідають 

дискусійним блокам щодо особливостей капіталістичного розвитку 

сільського господарства, малоземелля, майнового розшарування серед 

хліборобів, формування сільського пролетаріату та його боротьби за свої 

інтереси, мобілізації земельної власності, міграцій українського селянства, 

аграрної політики російського та австро-угорського урядів тощо. Загалом, 

детальний розгляд економічної літератури, що охоплювала питання 

аграрного розвитку Росії та українських земель у складі Російської й Австро- 

Угорської імперій, підкріплених статистичними даними, дозволив 

дисертантові комплексно відтворити підходи до розв’язання аграрно- 

селянського питання, до яких і зверталися різні політичні сили, що боролися 

за вплив за українське селянство в 1917-1921 pp. Особливо підкреслене 

актуальне значення деяких праць, серед них М. Слабченка, для сучасного 

наукового дослідження аграрного розвитку України пореформеного періоду.

О. А. Житковим окремо виділено питання розвитку наукового погляду 

на природу та характер столипінської аграрної реформи: уточнені 

розбіжності радянських істориків на її значення в розвитку капіталістичних 

відносин у сільському господарстві, акцентовані основні підходи до розгляду 

її сутності, розкритий зміст інтелектуальної дуелі, що відбувалася в 

радянській історіографії між істориками-ортодоксами та дослідниками, які 

творчо застосовували марксистський аналіз та відходили від схематичного 

бачення історичного процесу (С. 102-104); відзначені в цілому позитивні



оцінки українських учених як самих намірів царського уряду щодо створення 

міцного фермерського господарства в Україні, так і наслідків реформування, 

що виявилися в збільшенні аграрного виробництва; аргументовані критичні 

зауваження щодо перебільшення значення столипінської аграрної реформи 

для благополуччя дрібних та середніх сільських власників з боку частини 

дослідників (роботи О. П. Реєнта та О. Сердюка). Докладно дисертантом 

розглянуті погляди сучасних дослідників на розвиток кооперативного руху 

на селі. Акцентовано актуальну наприкінці XIX -  на початку XX ст. у 

Галичині дискусію в суспільно-політичній літературі щодо перспектив 

соціалістичної за змістом перебудови аграрного сектору (праці І. Франка та 

М. Павлика). По суті висвітлені позиції дослідників новітнього періоду 

історіографії щодо аграрних програм або, вірніше, аграрних складових 

програм політичних партій, а також щодо поглядів українських політичних 

лідерів на подальший розвиток аграрного сектору економіки. Доцільно й 

назріло звучить представлена дисертантом пропозиція «рекомендувати 

предметне вивчення діяльності повітових земств у налагодженні діалогу 

влади й громади» (С. 149). Додаймо, що діяльність багатьох земств, які 

підпадали під вплив ліберальної опозиції, далеко не завжди була 

налаштована на конструктивний діалог із владою, а під час протистояння у 

революції 1905-1907 pp. нерідко переходила рамки законності.

Третій розділ автор чітко структурував за хронологічним порядком. 

Важливим елементом роботи є розлогий аналіз поглядів М. С. Грушевського 

на предмет вирішення аграрно-селянського питання. Зрозумілим є акцент 

саме на соціалістичних, а не ліберальних поглядах провідника Української 

національно-демократичної революції на її начальному етапі. Наявна тут і 

характеристика (хоча й не досить впевнено представлена) мемуарного 

джерела як історіографічного, за умов підкріплення спогадів 

документальними та іншими матеріалами, що сприяють об’єктивації оцінки 

автора (С. 162, 206-210). Докладно дисертантом розглянуті думки відомих 

діячів українського фронту демократичної революції на біжучий момент в



українському селі та бачення ними аграрної реформи. Детально автор 

зупинився на оцінках пропозицій земельного законодавства УЦР, поданих у 

працях В. Вериги, В. Верстюка, І. Витановича, Н. Земзюліної, О. Реєнта 

М. Рубача, В. Солдатенка, І. Хміля тощо. При цьому О. А. Житковим вдало 

застосований прийом контраргументації позицій цих авторів рецензентами (у 

випадку їхніх розходжень) з додаванням слушних коментарів. Зокрема, це 

стосується частини аналізу праці В. Вериги «Визвольні змагання в Україні 

1914-1923 pp.». Особливо виділений змістовий блок обговорення в науковій 

літературі питання формування земельних комітетів, селянських рад, як 

органів селянського самоврядування та суб’єктів відстоювання групових 

соціально-економічних інтересів селянства. Ґрунтовно О. А. Житковим 

розглянуто історіографію аграрних відносин в Українські державі. Ним чітко 

відзначена залежність оцінок аграрної політики Гетьманату від політичних 

поглядів авторів (мемуаристів і дослідників) чи радянської парадигми 

історичного процесу на українських землях. Особливо О. А. Житковим 

виділена концепція аграрного характеру Української революції, яка набула 

виразності в працях П. Христюка.а

Повнота історіографічного огляду аграрних перетворень в Україні у 

період революційного лихоліття довершена дисертантом у четвертому 

розділі, матеріал якої розподілений між аналізом аграрних ініціатив 

Тимчасового уряду, окупаційних німецько-австрійських адміністрацій та 

радянських урядів в Україні. Дисертант у цілому солідаризується з позицією 

сучасних українських учених про неприродність і навіть ворожість намірів 

іноземних урядів щодо управління земельними ресурсами України та 

здійснення ними відповідних заходів. При цьому він виокремив і групи 

історіографічних джерел, виважених за оцінками дій «урядів метрополій». 

Зокрема, ним відзначена позиція С. Корновенка щодо аграрної політики 

адміністрації П. Врангеля як така, що мала «конструктивний, проселянський, 

об’єктивно-суб’єктивний характер» (С. 372). У підрозділі 4.3 автором 

типологізовані основні напрями частини історичних досліджень,



присвячених проведенню політики воєнного комунізму: політичні 

маніпуляції у ході виборів місцевих рад; діяльність ревкомів, комбідів та 

КНС; вилучення збіжжя й сільгосппродукції продзагонами, завезеними з 

Радянської Росії; нав’язування селянам планів засіву полів; поширення 

практики заручництва селян; проведення військово-каральних операцій 

проти селянства повсталих проти більшовиків сіл і волостей.

Завершують дослідження висновки, які цілком відповідають його 

завданням, є аргументованими, логічними, кваліфіковано відображають 

узагальнені підсумки проведеної роботи й фаховий підхід до питань, що 

розглядаються.

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження О. А. Житкова, слід 

звернути увагу на окремі недоліки. На наш погляд, вони полягають у 

наступному:

-Недостатньо доказовим виглядає твердження дисертанта про те, що 

«радянська історіографія, побудована на основі історичної схеми Жовтневої 

революції і громадянської війни, фактично вичерпала можливості свого 

розвитку» (С. 34). У рукописі ґрунтується воно, передусім, на основі 

критичного розгляду праць Ю. М. Гамрецького. Прикметно, але сам 

О. А. Житков визнає той факт, що частина радянських істориків «відходила 

від використання схеми “другої соціальної (класової) війни в українському 

селі”, нав’язаної згори, робила власні неупереджені висновки на основі 

об’єктивного аналізу конкретних історичних джерел» (С. 36). Неодноразово 

також автор відмічав у радянській історіографії і певні розходження з 

панівними схемами в концепції селянської боротьби початку XX ст. А працю 

Ф. Турченка «Великий Жовтень і ліквідація експлуататорських класів на 

Україні» він загалом охарактеризував як роботу з «нетиповими 

узагальненнями й непересічними сюжетами історії передреволюційної доби» 

(С. 192).

-  Певного уточнення потребує судження дисертанта про те, що в 

дореволюційній історіографії аграрна тематика широко висвітлювалася



представниками консервативної, ліберальної і демократичної течій 

російської економічної науки. Тут доволі розмитим виглядає поняття 

«демократичної течії економічної науки». Вочевидь, О. А. Житков мав на 

увазі неонародницький та марксистський напрями економічної літератури з 

указаного питання. Відомо, що різниця в оцінці одних і тих самих явищ 

сільського життя представників соціалістичного табору була доволі 

суттєвою. У параграфі 2.1 огляд висвітлення аграрного розвитку та змін 

суспільного життя селянства у працях науковців і громадсько-політичних 

діячів Російської імперії не розподілений за ознакою їхньої належності до 

певної школи чи політичного табору, що дещо порушує проблемний виклад 

матеріалу. Крім того, в рукописі відсутній аналіз бачення способів 

розв’язання аграрного-селянського питання ідеологами більшовицької партії, 

хоча воно є цілком комплементарним до одного із поставлених завдань -  

«розглянути історіографічні проблеми дослідження окупаційної політики 

радянської Росії».

-  Не зовсім вдало виглядає розосередження аналізу російської 

історіографії пострадянського періоду. Зокрема, в параграфі 2.1 він 

практично відсутній, тоді як в параграфі 2.2 розкрито лише бачення 

російськими науковцями місії та характеру столипінської аграрної реформи. 

Таким чином, дещо звуженим опинився аналіз поглядів російських істориків 

на аграрний розвиток Європейської частини Російської імперії в 

пореформений період (до революції в Росії 1905-1907 pp.). Упевнені, що 

більш широке охоплення змісту робіт російських учених значно б доповнило 

загальну картину розвитку наукової думки в дослідженні сільського 

господарства та соціальних відносин на селі.

-  Наголошуючи на факторі малоземелля, як ключовій проблемі аграрно- 

селянського питання, автор в аналізі наукових праць, присвячених темі 

розвитку аграрної сфери України, у достатній мірі не висвітив таких 

важливих питань, як пошук селянами альтернатив зайнятості у власному 

господарстві. Зокрема, розгляд питання наймитування зконцентрований у



рукописі довкола досліджень українських учених лише за останні два 

десятиліття, тоді як воно дебатувалося в спеціалізованій літературі 

починаючи з кінця XIX ст. Спроможність ринку праці забезпечити всіх 

охочих роботою, умови роботи в економіях, значення відхожих і кустарних 

промислів, економічна доцільність оренди землі селянами в поміщиків та 

підприємців, значення процесів урбанізації, поповнення лав робітничого 

класу та втрата частиною селянства зв’язків із землею -  усе це складало 

реалії селянського життя в пореформений період, які знаходили належну 

оцінку в історіографії.

-  У дослідженні бракує характеристики дискусій на предмет власне 

селянського погляду на способи розв’язання земельного питання. Хоча автор 

і розглянув зміст робіт учених, присвячених петиційному рухові в 1905— 

1907 pp., він обмежився констатацією доволі тенденційної оцінки ряду 

вчених про перебільшення селянами ролі монарха у вирішенні їхньої долі. 

Утім, відомо, що подібні настрої супроводжували петиційний рух саме на 

початку революції 1905-1907 pp. і швидко минали разом із початком процесу 

складання наказів депутатам Державної Думи. «Монархізм» у мові присудів 

нерідко отримував виключно формальний характер, за яким проглядалися 

стійкі бажання реалізації гасла «землі та волі». У іншому випадку він набував 

дійсно «ілюзорного», «ідеалістичного» вигляду (цар -  «абстрактна фігура», 

за О. Шевченко). Причому цей «народний монархізм» ніяк не перешкоджав 

висловлювати хліборобам найрадикальніші гасла земельного переділу. 

Зокрема, вимога «землі» розглядалася саме в ключі націоналізації, що було 

особливо притаманно наддніпрянським губерніям. Нарешті, за негласною 

згодою між собою багатьох дослідників петиційного руху, масове складання 

звернень селянами сприяло їхньої політичної консолідації та нерідко ставало 

першим кроком у формуванні осередків антиурядового Селянського союзу. 

Дані аспекти конструкції селянської суспільно-політичної свідомості добре 

висвітлені в роботах Р. Ганеліна, Г. Германа, Й. Дроздова, П. Маслова,



В. Михайлової, Г. Нільве, П. Першина, К. Сівкова, Р. Топки, О. Шевченко 

тощо.

-  Стрункість структури дисертаційного дослідження дещо порушує 

поєднання в одному підрозділі питань дослідження аграрної політики 

Директорії та Західноукраїнської Народної Республіки. Різна 

інституціональна суб’єктність обох державних формувань все ж таки 

зобов’язує їхню законотворчу діяльність розглядати в історіографії окремо.

-  Надто фрагментарно дисертантом опрацьована історіографія 

махновського руху (С. 344-345), який був виразником інтересів значної 

частини селянства. Упевнений, дана проблема заслуговує на більш розлоге 

висвітлення.

-  Науковець С. Дубровський помилково названий О. А. Житковим 

«істориком УРСР» (С. 100). Насправді, Сергій Митрофанович Дубровський 

ніколи не працював в державних, наукових чи освітніх установах Радянської 

України.

Натомість, викладені зауваження не знижують в цілому позитивної 

оцінки наукової роботи О. А. Житкова. Дисертація є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням значимої наукової проблеми, яка досі не 

була об’єктом всебічного і глибокого історіографічного аналізу. Одержані 

дисертантом наукові результати є достатньо аргументованими, відзначаються 

новизною та достовірністю. Положення й висновки дисертації у стислому 

вигляді відбиті в авторефераті, який повністю відображає її структуру та 

зміст. Усі наукові публікації адекватно відбивають досягнуті результати 

дослідницької роботи автора, котрий продемонстрував високі аналітичні 

здібності, професійний підхід до вивчення обраної проблеми. Дисертація 

О. А. Житкова виконана на належному науково-методологічному рівні, 

відповідає вимогам п. п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24 липня 2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19 серпня 2015 p., 

№ 1159 від 30 грудня 2015 р. та № 567 від 27 липня 2016 р.), а її автор



заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 -  Історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни.
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