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офіційного опонента на дисертацію Шкабка Сергія Івановича 

«Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми 

(1975 -  2005 рр.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Дослідження життєвого шляху видатних особистостей завжди 

перебувало в центрі уваги істориків. За останні роки з’явилося чимало 

наукових праць, присвячених вивченню біографій державних, громадських, 

військових та культурних діячів, як доби Середньовіччя, Нового часу, так і 

Новітньої доби включно. Проте, здебільшого, сучасні біографічні 

дослідження у своїх хронологічних межах оминають період Незалежності. Це 

зумовлено низкою об’єктивних причин. В першу чергу, обмеженістю 

джерельної бази та складністю у наданні об’єктивної оцінки діяльності осіб 

недавнього минулого, які, до того ж, ще можуть брати активну участь у 

громадському та політичному житті країні. Проте, подібні дослідження 

дозволять поглибити розуміння щодо державотворчих процесів та специфіку 

перебігу суспільно-політичного життя початку доби Незалежності. Це 

зумовлено тим, що за відсутності міцних демократичних традицій, слабкості 

інститутів громадянського суспільства дуже часто прийняття доленосних для 

держави рішень відбувалося в обхід прописаних у законодавстві 

демократичних процедур та залежало від волі та інтересів впливових гравців 

на політичній арені Україні. Чільне місце серед них займає постать другого 

Президента України -  Леоніда Кучми. Виходячи з цього наголосимо, що 

обрана дисертантом тема є складною з точки зору вирішення поставлених 

дослідницьких завдань, проте, разом з тим, її актуальність не викликає 

сумнівів.

У вступі роботи визначена актуальність дослідження, наукова новизна 

очікуваних результатів, наголошено на зв’язку з науково-дослідною темою 

історичного факультету Київського на ' ' гу імені Тараса
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Шевченка «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та 

сучасність» та практичному значенні дослідження. Ознайомлення з текстом 

дисертації дає підстави стверджувати, що об’єкт і предмет дослідження 

вибрані обґрунтовано і цілком вірно. Хронологічні межі дисертації 

обумовлюють вивчення різноманітних аспектів суспільно-політичної та 

державної діяльності Л. Кучми від «дніпропетровського етапу» життя до 

завершення другої президентської каденції.

В дисертаційній роботі чітко виписана мета, яку поставив перед собою 

здобувач наукового ступеня і визначені завдання, що дозволяють її 

реалізувати. В основу свого дослідження дисертант поклав проблемно- 

хронологічний метод, що є цілком виправдано для такого роду робіт.

Значну увагу дисертант приділив аналізу доробку своїх попередників, 

виділив загальні тенденції розвитку досліджень як українських, так і 

зарубіжних вчених. Встановлено, що як в вітчизняній, так і зарубіжній 

історіографії відсутні праці, які б всебічно розглядали суспільно-політичну та 

державну діяльність Л. Кучми.

Варто відзначити, що дисертант провів значну роботу щодо пошуку, 

систематизації та ґрунтовного аналізу найрізноманітніших видів джерел. 

Серед них: архівні документи, опубліковані законодавчі та нормативні акти 

органів влади, праці державних діячів, матеріали періодичних видань, 

мемуарна література. Автором роботи використано матеріали трьох архівів: 

Державний архів Дніпропетровської області (3 фонди, 14 справ), 

Центральний державний архів громадських об’єднань України (1 фонд, 

8 справ), Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (3 фонди, 42 справи). Значну цінність для дослідження становить 

особова справа номенклатурного партійного працівника обкому партії 

Леоніда Кучми, яка зберігається в фонді П-19 «Дніпропетровський обком 

КПУ» Державного архіву Дніпропетровської області. На наш погляд, 

використані джерела інтерпретовані здобувачем фахово, що сприяє 

обґрунтованості наукових положень дисертації.



Цікавим є другий розділ, присвячений становленню Л. Кучми як 

громадсько-політичного діяча та господарського керівника в 

«дніпропетровський період» його діяльності. Особливе місце в роботі 

дисертанта приділено формуванню поглядів досліджуваної особистості щодо 

соціально-економічного становища в республіці, зокрема, вартими уваги є 

ідеї щодо проведення конверсії на підприємствах ВПК СРСР та надання 

більшої економічної самостійності УРСР. Не менш ґрунтовно розглянуто 

кар’єрний шлях Л. Кучми в виробничо-господарській діяльності та на 

партійних посадах. Важливе місце також належить висвітленню діяльності 

Л. Кучми в статусі народного депутата України та на чолі Кабінету Міністрів 

України в 1992-1993 рр.

Третій розділ дисертації складається з трьох підрозділів, які тематично є 

напрямками діяльності Леоніда Кучми в реалізації внутрішньої політики за 

часів президентства. Зокрема, в параграфі, присвяченому економічній 

політиці, автор прослідковує спроби здійснення реформ та трансформацій в 

соціально-економічній сфері української держави. Дисертант відзначає, що 

економічні кроки Л. Кучми супроводжувалися непослідовністю в реалізації 

реформ, непрозорою політикою приватизації, формуванням олігархічно- 

кланових груп в державі.

Участь Л. Кучми в конституційному процесі України ретельно 

відображено дисертантом в окремому підрозділі. Визначено, що прийняття 

Конституції України 1996 р. стало можливим завдяки послідовній твердій 

позиції Президента Л. Кучми. Окрім цього, автор відзначає, що після свого 

переобрання на посаду глави держави, Л. Кучма ініціював проведення 

конституційної реформи, що мала на меті здійснити перехід України з 

президентсько-парламентської форми державного правління на 

парламентсько-президентську республіку (С. 123). Як зауважує дисертант, 

наслідком цих численних ініціатив стало прийняття змін до Конституції в 

грудні 2004 р., що стало компромісом між владою та опозиційними силами 

під час подій «Помаранчевої революції».



До аналізу діяльності в сфері національної безпеки та оборони Л. Кучми 

автор підходить критично, об’єктивно оцінюючи проблеми, що мали місце в 

цій царині за час його керівництва. Значну увагу приділено вирішенню 

питання «кримського сепаратизму», політиці денуклеаризації України 

всередині 1990-х рр. Здобувач відзначає, що недостатній рівень гарантій, 

закладений в Будапештському Меморандумі 1994 р., показав свою 

неефективність та формальність через 20 років, коли Російська Федерація 

порушила свої зобов’язання щодо забезпечення територіальної цілісності 

України, здійснивши анексію Криму та розв’язавши бойові дії на Донбасі 

(С. 137).

Значне місце в дисертаційній роботі належить політичним скандалам, 

що пов’язані з іменем Леоніда Кучми -  «касетний скандал», акція «Україна 

без Кучми». Автор відзначає, що ці події стали важким випробуванням та 

ударом по позиціях Президента, що призвело до масових виступів опозиції, 

особистої дискредитації як в суспільстві, так і в світі. Дисертант приходить 

до висновку, що «касетний скандал» та інші конфліктні явища часів 

Л. Кучми негативно вплинули на його політичні позиції та становище 

України в світі, а зусилля були спрямовані на мінімізацію негативного 

шлейфу, що його супроводжував в суспільному та міжнародному сприйнятті.

У четвертому розділі дисертації докладно розглянуто основні напрями 

та орієнтири в зовнішньополітичній діяльності Л. Кучми в 1994-2005 рр. 

С. Шкабко відзначає, що всі заходи українського Президента проводилися в 

рамках політики «багатовекторності», що характеризувалася прагматичністю 

в міжнародній політиці. Досить правильно розставлені дисертантом акценти 

на заходах Президента України Л. Кучми щодо здійснення європейської та 

євроатлантичної інтеграції держави, що став провідним напрямом зовнішньої 

політики, проте в той же час, втілювався в життя непослідовно та в 

залежності від вигод, які відкривалися в процесі співпраці.

Не менш ґрунтовно автор дослідив «східний вектор» зовнішньої 

політики -  взаємовідносини з Російською Федерацією та участь в рамках



Співдружності Незалежних Держав та Єдиного Економічного П ростору. 

Дисертант відзначає, що політика РФ полягала в системному тиску на 

Україну та її лідера задля руху в фарватері російської зовнішньополітичної 

доктрини. Крім того, автор зауважує, що активізація поглиблення відносин з 

РФ була призупинена в зв’язку з подіями навколо острова Тузла в жовтні 

2003 р. Дисертант відзначає ключову роль українського Президента Л. Кучми 

в вирішенні питання Тузли. Також, зазначається, що участь в СНД та ЄЕП 

була зумовлена насамперед економічною складовою, а не політичною, на яку 

робила акцент РФ.

Докладно у дослідженні розглянуті основні аспекти, особливості та 

закономірності реалізації зовнішньополітичних ініціатив в співпраці з ООН, 

Радою Європи, ОБСЄ та ГУУАМ. Важливе місце в дисертації відведено 

миротворчій діяльності, яка набула поширення за часів президентства 

Л. Кучми.

Висновки роботи відображають основні концептуальні судження автора 

щодо суспільно-політичної та державної діяльності Л. Кучми. Висновкові 

положення є достатньо коректними, відзначаються оригінальністю та 

самостійністю в їхньому обґрунтуванні та є такими, що відповідають 

завданням, які автор поставив при написанні свого дослідження.

У підсумку, слід зазначити, що постать Л. Кучми, яка була об’єктом 

дисертаційної роботи, викликає дуже неоднозначні оцінки в суспільстві. Це 

значно ускладнювало об’єктивність проведеного дослідження, проте 

дисертант в цілому виконав поставлені завдання. Безумовно, важко вивчати 

діяльність персоналій, які до цього часу продовжують користуватися 

впливом на політичні процеси. Тим не менш, подібні дослідження слід 

розпочинати ще за їхнього життя, адже отримані результати можуть 

слугувати певним дороговказом для майбутніх поколінь української 

політичної еліти для використання ними позитивного та врахування 

негативного досвіду попередників.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи.
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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, дисертаційна робота 

С. І. Шкабка не позбавлена недоліків, а тому слід звернути на них увагу та 

висловити побажання:

-  при аналізі особистості Л. Кучми та його діяльності не було 

використано працю О. Мороза «До булави треба голови» (К.: Парламентське 

видавництво, 2016. -  591 с.), в якій колишній Голова Верховної Ради України 

розглядає та піддає критиці заходи Президента Л. Кучми в 1994-2005 рр. На 

нашу думку, це дало б можливість об’єктивніше підійти до створення 

політичного портрету другого українського Президента;

-  дисертант в роботі недостатньо проаналізував основну працю 

Л. Кучми «Україна -  не Росія», не вказав на головні ідеологічні засади 

світосприйняття Л. Кучмою України, українсько-російських відносин, не 

звернув увагу на роздуми Л. Кучми щодо актуальних питань державного 

будівництва української держави;

-  в другому розділі дисертації «Формування та становлення Леоніда 

Кучми як громадського лідера та міцного господарника» надмірно 

деталізовано просування Л. Кучми по партійній лінії, що знайшло своє 

відображення в частій згадці засідань партійних комітетів та змісту 

протоколів, що містять часто другорядну, несуттєву інформацію. Такий 

виклад матеріалу, на нашу думку, переобтяжує зміст вищезазначеного 

розділу;

-  в другому параграфі другого розділу дисертант не називає причини 

відсутності публічних виступів у Верховній Раді України під час виконання 

депутатських повноважень;

-  варто було б розкрити моменти, пов’язані з становленням ціннісних

орієнтирів та переконань Л. Кучми в допрезидентський період та їхні

трансформації під час перебування на посаді глави держави. Це відкрило б
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можливості для адекватної оцінки особливостей його світосприйняття та 

логіки при прийнятті рішень у внутрішній та зовнішній політиці;

-  в дослідженні не розглянуто релігійні переконання Л. Кучми, 

взаємовідносини з очільниками конфесій, позиції щодо можливості 

створення єдиної Помісної української церкви;

-  в дисертаційній роботі не прослідковано перебіг президентської 

виборчої кампанії 1999 р., основні тенденції виборчого процесу, відомості 

про учасників президентської гонки, аналіз програми кандидата Л. Кучми. В 

свою чергу, це дозволило б зрозуміти роль його оточення та команди в 

переобранні Л. Кучми на посаду глави держави та рівень впливу на 

прийняття ним рішень;

-  в четвертому розділі дисертації не показано належним чином зміни в 

позиції Л. Кучми щодо руху України до НАТО та перспективи такого 

співробітництва протягом періоду перебування на посаді Президента 

України;

-досить мало висвітлені в роботі відносини Л. Кучми з Сполученими 

Штатами Америки, рівень співпраці з американськими президентами, ступінь 

допомоги та підтримки України в процесі становлення як незалежної 

держави;

-  недостатньо приділено увагу двостороннім контактам Президента 

України з світовими лідерами. Це дало б можливість визначити вплив 

особистих відносин на прийняття державних рішень та їхніх наслідків для 

країни. Взаємини між лідерами держав, зазвичай, є основоположними для 

врегулювання різних проблемних та кризових відносин, що виникають в 

процесі співробітництва. Від цього робота лише виграла б.

Однак, вказані зауваження та побажання не впливають в цілому на 

позитивну оцінку поданої на розгляд роботи, яка засвідчує належну 

кваліфікацію та компетенцію автора.

Загалом дисертація Сергія Івановича Шкабка «Суспільно-політична та 

державна діяльність Леоніда Кучми (1975 -  2005 рр.)» є самостійним та
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завершеним науковим дослідженням та відповідає вимогам «Порсяру 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

№ 567 від 24 липня 2013 р., а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія 

України.

Офіційний опонент, 

доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного уніеерсишї 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Шкабка Сергія Івановича

«Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми 

(1975 -  2005 рр.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Увага до особистостей, чия діяльність є достатньо дискусійною в 

науковій та суспільній думці держави, зумовлює необхідність проведення 

комплексних досліджень з метою дати відповіді на ряд актуальних 

запитань в історичній науці.

Процес сучасного державотворчого процесу в Україні потребує 

глибокого наукового осмислення та аналізу. Період становлення 

української державності в 1990-х -  на початку 2000-х рр. є особливо 

важливим. В цьому напрямку дослідження діяльності відомого державного 

та політичного діяча Леоніда Кучми на різноманітних господарських, 

партійних та державних посадах має на меті визначити його роль, місце та 

внесок в українське державотворення, утвердження України як незалежної 

держави.

Слід відзначити, що персоналія Л. Кучми є досить неоднозначною в 

новітній історії України та сприймається по різному -  від несприйняття до 

помірного схвального ставлення. Його вчинки та дії не завжди піддаються 

простій логіці та однозначному трактуванню. Незважаючи на ці складнощі, 

дисертант окреслив для себе досить складне завдання -  здійснити 

дослідження не простої особистості та дати аналіз різним етапам її 

діяльності, об’єктивну оцінку проведеним нею заходам в державницькій 

справі.

На сьогодні важливе значення має подолання стійких, як в 

позитивному, так і негативному плані стереотипів, що склалися відносно 

особи Л. Кучми. Саме тому вивчення діяльності окремих осіб, що займали

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету

іменіїарасі Швшвш
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високі державні пости після проголошення Незалежності покликане надати 

наукову та фахову оцінку результатам їхніх дій та заходів.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до науково-дослідної 

теми історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: 

історія та сучасність» (державний реєстраційний номер 11БФ046-01).

Застосовані методи, особливо міждисциплінарного характеру, 

дозволили автору проаналізувати, визначити ціннісні орієнтири, позиції 

Л. Кучми та зробити обґрунтовані оцінки державно-політичної діяльності, 

персоналії що досліджується.

В свої роботі дисертант вперше присвятив увагу розгляду та аналізу 

основних форм і напрямів суспільно-політичної, державної діяльності 

Л. Кучми, вдосконалив існуючі на сьогодні результати досліджень щодо 

його ролі та внеску в процес становлення української держави на зламі XX 

та XXI ст.ст.

Варто підкреслити, що заявлена наукова проблематика не має 

належного висвітлення в науковій літературі, зустрічаються лише 

поодинокі фрагментарні праці, що здебільшого розкривають певні аспекти 

життєвого шляху та державно-політичної діяльності другого Президента 

України.

Дисертант під час проведення дослідження продемонстрував фахову 

та ґрунтовну підготовку в питанні опрацювання та аналізу наукових 

доробків своїх попередників. Автор ретельно прослідкував основні 

тенденції праць науковців в сучасній історіографії, що присвячені окремим 

аспектам діяльності Л. Кучми.

Досить переконливою і змістовною є джерельна база дисертаційної 

роботи, котра складається з масиву архівних документів, опублікованих 

матеріалів, мемуарів, публікацій в періодичних виданнях та інтернет- 

ресурсів. Весь цей комплекс джерел дав можливість для проведення 

різнобічного та об’єктивного наукового дослідження.



Здобувачем залучено широкий масив джерел, значна кількість яких 

введена в науковий обіг вперше. Зокрема, автор використав матеріали 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України та Державного архіву Дніпропетровської області. Суттєво 

доповнюють джерельну базу матеріали періодичних видань та інтернет- 

ресурсів, які часто характеризують особистість Л. Кучми з критичних 

позицій.

В другому розділі автор розглянув етапи становлення Леоніда Кучми 

як громадсько-політичного та державного діяча. Викликає схвалення 

дослідження поглядів та позицій стосовно господарсько-виробничої 

діяльності та суспільно-політичних процесів часів «перебудови». Досить 

ретельно дисертант вивчив закономірності депутатської діяльності, 

результати голосувань народного депутата Л. Кучми та передумови 

обрання його на посаду прем’єр-міністра України. Встановлено, що 

діяльність на посту очільника уряду стала базовим етапом для 

продовження політичної кар’єри та обрання на посаду Президента 

України.

Третій розділ присвячений заходам Л. Кучми в державотворчому 

процесі. Основна увага звернена на економічні аспекти, що призвели до 

стабілізації економіки та заклали умови для її зростання. При цьому, дії 

Л. Кучми характеризувалися непослідовністю та створювали гібридне 

поєднання його прихильності ринковим реформам та одночасному 

проведенню обережної політики їхнього здійснення (с. 111).

Чільне місце в роботі займає роль Президента України Л. Кучми в

конституційному процесі. Автором відзначено його досить активне

відстоювання позицій по прийняттю та реформуванню Основного Закону,

підтримка щодо створення двопалатного парламенту та перетворення

існуючої на той час форми правління на парламентсько-президентську

модель. Дисертант відзначає, що зміни до Конституції в 2004 р. стали
з



«Пірровою перемогою» Л. Кучми, адже, незважаючи на досягнення своїх 

цілей, він наприкінці президентства отримав «низький рейтинг, 

втомленість суспільства від його більш, ніж десятирічного перебування 

при владі, падіння авторитету внаслідок скандалів та зловживань» (с. 131).

Значну увагу закцентовано на проблеми забезпечення України 

енергоресурсами та корупцію, пов’язану з їхнім постачанням за часів 

президентства Л. Кучми. Зауважено, що формування олігархічних груп 

справило негативний вплив на національну безпеку України, що зумовило 

призупинення трансформаційних процесів в країні та, як наслідок, її 

відставання від провідних держав світу. Достатньо детально висвітлено 

перебіг «касетного скандалу», оцінку цих подій основними політичними 

діячами та учасниками, юридичний аспект судових процесів. Дисертант 

відзначає, що «касетний скандал» залишає велику кількість запитань, на 

які немає однозначних та ствердних відповідей і досі.

V четвертому розділі прослідковано основні етапи 

зовнішньополітичної діяльності Л. Кучми. Здобувач розглядає основні 

напрямки проведення його міжнародної політики, що знайшло 

відображення в концепції «багатовекторності». На переконання автора, 

такі кроки відзначалися хаотичністю та непослідовністю, що не сприяло 

реалізації задекларованих цілей щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції.

Дисертант зауважує, що відносини з Російською Федерацією 

супроводжувалися наявністю суперечливих позицій в міждержавних 

контактах особливо в питаннях розподілу Чорноморського флоту, статусу 

Криму та діяльністю в рамках СНД, що проявилося у вигляді системних 

загострень у політичній та економічній сферах (с. 176).

Розглянуто співпрацю Л. Кучми як глави держави з основними 

міжнародними організаціями, що відобразилося в актуалізації вирішення 

питань світової та регіональної безпеки, екологічних проблем, боротьби з 

тероризмом та інтенсивній миротворчій діяльності.
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Здобувач в цілому виконав поставлені наукові завдання, при цьому 

продемонструвавши професійне розуміння проблематики дослідження. 

Аналіз джерельного комплексу та літератури дозволив сформулювати 

виважені та аргументовані висновки, що логічно підкреслюють зміст 

роботи.

Основні теоретичні положення та висновки поданої до захисту 

кандидатської дисертації пройшли наукову апробацію на 6 міжнародних 

конференціях, за результатами яких були опубліковані тези доповідей. 

Крім того, результати дослідження знайшли своє місце в 6 фахових 

виданнях.

Автореферат дисертації відображає зміст та основні результати 

дослідження і оформлений відповідно до існуючих вимог.

Водночас дисертаційна робота не позбавлена низки недоліків. Тому 

слід виділити ряд зауважень та надати відповідні рекомендації:

- у першому розділі було б доцільно виокремити основні підходи до 

оцінки результатів діяльності Л. Кучми на посаді Президента 

України вітчизняними та зарубіжними дослідниками;

- варто було більш широко залучити для аналізу матеріали 

соціологічних досліджень для визначення рівня підтримки 

внутрішньої та зовнішньої політики Л. Кучми;

- слід було б глибше проаналізувати стосунки другого Президента з 

його оточенням та керівництвом держави на всіх етапах його 

кар’єри;

- бажано було б детальніше дослідити взаємозв’язок його 

внутрішньої політики, особливо в економічній сфері, з 

формуванням фінансово-олігархічних груп та зростанням їхнього 

впливу на життя держави.

Проте, висловлені зауваження та рекомендації не впливають на 

загальну позитивну оцінку поданої на захист роботи, яка є самостійним та 

завершеним науковим дослідженням.
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Дисертаційне дослідження Шкабка Сергія Івановича «Суспільно- 

політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975 -  2005 рр.)» 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 567 від 24 липня 2013 р., 

а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент, 

кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри політичної історії 
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