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Імпорт західних теорій і методів в українську історіографію: причини, 

шляхи, досвід, загальний баланс, перспективи і труднощі 

Зв'язок між технологічним устроєм суспільства та способом виробництва 

ним історичних знань настільки очевидний, наскільки малодосліджений. Ця 

обставина, однак, не заважає звернутися до циклічної теорії (довгих хвиль) 

Миколи Кондратьєва з метою пояснення процесів, що тривали в українському 

історіографічному полі протягом останніх 25-ти років. У 1991 р. Україна, як 

одна з найбільш індустріалізованих, інфраструктурованих і технологічно-

освічених республік колишнього СРСР перебувала на піку четвертої хвилі 

Кондратьєва, а саме мала розвинуте машинобудування (у т. ч. автомобіле-, 

судно-, літако- і, навіть, космічне-), нафтопереробку, розлогу мережу 

залізничних і автомобільних шляхів тощо. Якщо поглянути на ситуацію Заходу, 

то він дещо випереджав Україну, щойно вступаючи у п’ятий цикл з його 

робототехнікою, комп’ютерними технологіями, чіпами тощо. Відтак логічно, 

що після зняття ідеологічного бар’єру, за умови послідовної європейської 

інтеграції та прийняття ліберальної моделі розвитку, її не лише економічних, 

але й громадянських стандартів, Україна мала шанс адоптуватися до більшості 

вироблених у західному світі когнітивних моделей. Зауважимо, що відносно 

історичних знань більшість підходів міждисциплінарного характеру було 

вироблено і поширено протягом четвертої хвилі технологічного розвитку, 

наслідком якої і є відомий нам сучасний Захід. Такі напрямки історичних 

досліджень, як історична соціологія, історія ідей, гендерні студії, 

постколоніальні студії, історична демографія, історія повсякдення, а також 

макро і мікро підходи, поняття часу малої, середньої та довгої тривалості, 

антропологічний і лінгвістичний повороти, компаративізм, джерела масового та 

серійного характеру, усна історія набули популярності саме після Другої 

світової війни.   

Однак, не встигла впасти стіна історичного матеріалізму, як її було 

підрихтовано у стилі державництва і народництва. Ці ідеологічні напрямки, 



тісно пов’язані з українським національним проектом кінця XIX – першої 

половини XX ст., відповідали соціальним та економічним реаліям третьої 

кондратьєвської хвилі (урбанізація, створення конвеєрного виробництва, 

початки автомобілебудування і літакобудування тощо) і засновувалися на 

теоретико-методологічному підґрунті позитивізму (об’єктивність, проблемно-

хронологічний наратив, історицизм тощо). Україна, яка, за висловом одного з 

політологів, відбулася через злягання компартійної верхівки, яка черпала топоси 

з класиків марксизму, та ідейних, на рівні міжвоєнного часу, націоналістів, - 

обрала шлях не вперед, а назад, до стандартів минулого. Відтак державництво і 

народництво, ставши парадигмами творення історичних знань в сучасній 

Україні, швидко монополізували історіографічне поле, рясно всіяне 

пережитками марксистських категорій мислення (головним чином боротьби за 

щось, внеску у щось, чи захисту чогось, тільки не гідності і прав звичайної 

людини). Пристосування більшості науковців до нових канонів історіописання 

відбулося майже безболісно, оскільки головні завдання – показати історичну 

закономірність і довершеність існуючого устрою – залишилися фактично 

незмінними.  

Минуло чверть століття, а Україна все ще борсається в тенетах четвертої 

кондратьєвської хвилі, виявляючи певну тенденцію до регресу в бік параметрів 

третьої (чому сприяє неспроможність налагодити завершені цикли сучасного 

промислового виробництва, сповзання у сировинний тип експорту). Так само як 

на Заході не потребують технологічно застарілої продукції українських 

підприємств, там мало кого цікавлять праці українських істориків (винятком є 

суміжні з Україною країни, які мали з нею спільне історичне минуле) і не лише 

тому, що 99,9 їх відсотків продукується несподіваною для Заходу мовою, але й 

тому, що об’єкти, проблеми, пояснення українських дослідників є вкрай 

архаїчними і по великому рахунку орієнтовані на внутрішнього споживача, на 

те, щоб вказати йому певні координати ідентичності, апріорі відповідні 

постколоніальним сенсам державництва і народництва. Простіше сказати – ті 

соціокультурні коди, які продукуються сьогодні в Україні, не можуть бути 

належним чином відчитані і оцінені на Заході. Захід вступає у шосту хвилю, а 



саме – нанотехнологій, біотехнологій, відновлюваних енергій, глобальних 

обмінів, де внутрішні кордони передових зон економічного і соціального 

розвитку стають прозорими, натомість відбувається різке розмежування з 

зонами стагнації. Більшість теорій історичного пізнання, навіть ті, які 

еволюціонували на п’ятій хвилі, наприклад ментальна картографія, 

переживають нелегкі часи. Деякі з них, як от культурна антропологія, вже 

відійшли у вічність, так само як і більшість їх творців. Нове дихання отримують 

макромоделі економічного взірця, цивілізаційні теорії (соціокультурних світів), 

візуальний дискурс, модифікації історії пам’яті тощо. В українській 

історіографії (на тлі паралельного щодо корумпованих і недієздатних 

державних інституцій становлення громадянського, індивідуалістичного, який 

протистоїть патерналізмові не пережитого безпосередньо досвіду, типу 

мислення) наростає втома від державницької парадигми (попри спроби ура-

патріотів знову реанімувати їх в умовах російської агресії), йде глибинна 

переоцінка форм і змісту класичної народницької моделі. Уявіть це собі за 

допомогою наступної метафори: українці хочуть сучасно одягатися і 

користуватися смартфонами, а їм і далі пропонують моди міжвоєнного періоду 

та зв'язок з телефоністкою на проводі. 

Одним з істотних чинників процесу зміни парадигм є імпорт західних 

історичних теорій та практик. Попри збереження ідейних, інституційних, 

фінансових, мовних бар’єрів, закритість внутрішньоукраїнської системи 

протягом останніх 25-ти років була все ж на порядок меншою, ніж в СРСР, вона 

нагадувала ситуацію країн соцтабору (Польщі та Угорщини) доби пізнього 

соціалізму. Рух ідей, їх носіїв та долучених до них матеріальних ресурсів в 

Україну, який розпочався в середині 1990-х рр., мав наслідком зміну ціннісних 

орієнтирів певної частини українського історичного цеху. Здійснювалися ці 

процеси не з ініціативи держави, її освітянських і наукових інституцій, а 

внаслідок індивідуальних життєвих стратегій тих чи інших українських 

науковців, які з різних причин (фінансового, кар’єрного, світоглядного 

характеру), воліли (подібно заробітчанам) знайомитися з сучаснішими 



соціокультурними парадигмами. У цій доповіді хотілося б запропонувати для 

обговорення 5 проблем. 

1) Чи потрібен імпорт західних наукових моделей і методів на український 

історіографічний грунт? 

Купуючи вироблені на Заході автомобілі, меблі, електроніку, продукти, 

ліки чи одяг, нагромаджуючи заощадження у доларах чи євро, ми не 

замислюємося добре це чи зле. Заклики підтримати вітчизняного виробника 

радше не діють, коли йдеться про якість, ефективність і моду. Практики 

матеріального імпорту міцно увійшли у наше повсякдення і надали йому ілюзії 

комфорту (так і хочеться сказати – цивілізованості). То ж чому оновлення 

інтелектуального інструментарію викликає нерозуміння і, навіть, неприйняття з 

боку багатьох вітчизняних науковців і, навіть, історіографів-теоретиків? 

Риторика їх різна, найчастіше звучать два типи аргументів – 1) західні підходи 

розмивають етнонаціональну унікальність нашої історії, а отже нищать 

підвалини української ідентичності, звідсіля – міф про те, що українські 

джерела не надаються до розгляду в рамках західних моделей, а також (2) 

українці самі повинні запропонувати світові унікальні методи, що стане 

доказом самоцінності української соціальної культури. Перше з тих тверджень 

прямо суперечить Шевченковому Чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь, 

друге ж є лише локальною адоптацією класичних міфів Оксиденталізму про 

духовну вищість східних суспільств над матеріалістичними західними. 

Реальністю ж є те, що у галузі історичного знання Україна самостійно не 

виробляє ідей і моделей, які б можна вважати інноваційними чи інтелектуально 

привабливими для Заходу та ширшого світу. Отже вона вимушена їх 

споживати, передусім порівнюючи свою історію з іншими, чого українські 

історики по великому рахунку досі не навчилися робити. Осучаснення способів 

конструювання знань про минуле є чи не найважливішою передумовою й 

невід’ємною частиною інтелектуальної і, навіть, ментальної та морально-

етичної європеїзації української історії. І найкраще для осучаснення 



історіографічної ситуації в Україні пасують моделі, вироблені на Заході у 

четвертому циклі Кондратьєва.  

2) Головні джерела і шляхи імпорту теоретичних моделей і методів 

З яких духовних джерел засягнути благодаті? – це типове принаймні з 

часів Володимирового хрещення Русі питання екзистенційного вибору не 

втратило свою актуальність і в нашому випадку. Звісно, найкраще перейняти 

теорію і методи її реалізації з рук безпосередніх винахідників (або принаймні їх 

наукових шкіл), які у випадку історичних студій знаходяться у США, 

Великобританії, Франції, Німеччині, Італії. Найкращими способами є або 

здобуття університетської освіти під керівництвом одного з західних світил, 

або академічні обміни вже сформованих науковців. Система грантів, які 

надають дослідникам з країн колишнього СРСР державні та недержавні західні 

фонди, створила певні можливості й для українських істориків. Однак, у 

порівнянні з представниками точних наук, чи істориками з сусідньої Росії, ця 

форма обмінів залишилася поверхневою. Так, до 2015 р. можливостями 

довготривалого стажування у США за програмою Дж. Фулбрайта скористалися 

34 історики, під той час як представників фізики й математики  було понад  дві 

сотні. Серед цих істориків назвемо Я. Ісаєвича, О. Толочка, Г. Касьянова, О. 

Русину, Я. Грицака, О. Зайцева. Окремі науковці, які мали можливість написати 

докторати у західних університетах, насамперед молодшого покоління (А. 

Заярнюк, І. Вушко, І. Дмитришин) воліли не повертатися в Україну, стати 

частиною західного історіографічного пейзажу, хоч їхня наукова траєкторія і 

далі ґрунтується на дослідженні української історії. На другому місці за 

кількістю наукових стажувань з-поміж західних країн опинилася Німеччина 

(насамперед, завдяки програмі А. фон Гумбольдта – однак, йдеться про заледве 

10 осіб з понад 200 стипендіатів, 80 відсотків яких представляли природничі та 

точні науки). В головному осередку методологічних інновацій Заходу, яким 

була протягом XX ст. Франція, сформувався лише один представник сучасної 

(за теоріями і методами, а не часом) української історіографії (В. Ададуров, 

який закінчив Практичну школу вищих досліджень у Парижі та відбув 



постдокторантське стажування за програмою Фонду Ф. Броделя). Ще одним 

способом засвоєння західного теоретичного і методологічного інструментарією 

є англомовні програми в країнах колишнього соцтабору (найвпливовішою з-

поміж них є Центрально-Європейський університет в Будапешті). 

Утім, найчастіше вироблені на Заході теорії та методології приходили в 

Україну не з перших рук, а адоптувалися як такий собі історіографічний секонд, 

особливо з досліджень росіян і поляків. Важливу роль у цьому процесі відіграла 

хронологічна спізненість або відтермінованість ознайомлення українських 

істориків з трендами, які на момент отримання Україною незалежності вже 

були не чужими у країнах соцтабору та у таких провідних центрах історичного 

знання СРСР, як Москва і Ленінград. В добу перебудови в Росії (східний шлях) 

справжніми світилами історичної антропології та демографії стали А. Гуревич 

та Ю. Безсмертний, а в 90-ті рр., не стикаючись так як Україна зі світоглядною 

проблемою тотального повернення до історіографічної моделі третього рівня і 

користаючись відсутністю ідеологічного тиску, з’явилися такі лідери нової 

історіографії як М. Кромм (повсякденність), Н. Пушкарьова (гендерні 

дослідження). У Польщі (західний шлях) вже на момент краху радянської 

системи вже були кілька відомих у західних середовищах істориків, які або 

безпосередньо афіліювалися до школи Анналів (Б. Геремек, К. Поміан), або 

швидко адаптували анналівську історіографію (а разом з тим і італійську 

мікроісторію, німецьку історію повсякденності, англійську чи французьку 

історичну демографію тощо) до свого джерельного матеріалу. Як в Польщі, так 

і в Росії було видано переклади практично всіх головних творів західних 

класиків і сучасних представників нової соціальної історії. Потрапляючи в 

Україну (де такі видання хоча і здійснювалися, однак їх було на порядок менше 

та й якістю ці переклади не могли похизуватися), вони ставали джерелом 

перших уявлень багатьох наших істориків (які не володіли західними мовами 

чи не мали можливості поїхати на Захід), про існування альтернативної 

модифікації історичного знання. Тісні наукові зв’язки українських дослідників 

з польськими і російськими середовищами сприяли творчому запозиченню та 

перенесенню сюди адаптованих там теорій і методів (наприклад, вплив книги 



Є. Гросса Сусіди на українську історію пам’яті). Останнім часом імпортові 

сприяють спільні проекти українських вчених з зарубіжними колегами, однак 

підтриманих українською державою одиниці (згадаю лише про спільний проект 

істориків УКУ з їхніми колегами з Вільнюського університету щодо вивчення 

спільної унійної традиції, частково фінансований МОН України). 

Протягом останніх років важливим каналом теоретико-методологічного 

осучаснення української історіографії слугують праці українських істориків, 

яким вдалося зробити академічну кар’єру за океаном (у Гарварді С. Плохій, 

Едмонтоні – В. Кравченко та ін.). Роль цієї сполучної ланки між українським і 

західним історіографічними досвідами ще не в повній мірі оцінена, відтак 

потребує пильнішої уваги, оскільки сама зміна віх у студіях заокеанських 

українознавчих центрів (від безастережної комеморації творців 

державницького і народовського метанаративів і міфології до постмодерної 

переоцінки) – знаменна і показова.   

3) Середовища реципієнтів та їх вплив на загальну історіографічну 

картину 

Згідно з класичною соціологічною моделлю С. Московічі, ідеї (до їх 

числа також належать історичні теорії й супровідні щодо них методології) 

мають тричленну структуру розповсюдження. Від виробника (А) вони йдуть до 

відмінного від нього реципієнта (B). Ступінь їх розповсюдження (C) 

з’ясовується за аналізом засобів їх поширення (накладами (а) та змістом (б) їх 

праць). Згідно з підрахунками, які щороку здійснюються студентами-

магістрантами УКУ у рамках мого курсу Сучасна історіографія, зростає 

відсоток дисертантів, які принаймні заявили про своє бажання використати 

західні теоретичні моделі та методи (утім реалізоване на практиці, в 

найкращому випадку, лише в половині робіт): з двох відсотків у 2009 р. до 

десяти у 2014 р. Однак, не завжди кількісні показники відображають ступінь 

реального впливу нових ідей. Велику роль відіграють яскраві особистості, які 

талановито показують адаптаційні можливості західних підходів до української 

історії, а також процеси формування наукових мереж із спільними цінностями. 



Наразі можемо говорити про кілька наукових центрів, пов’язаних з західними 

грантовими програмами (вони формуються  навколо часописів, таких як 

Україна Модерна чи Схід-Захід, Київська академія, Критика і її видавництво) 

та два академічних середовища – в НУ КМА і УКУ. Їх індивідуальні та спільні 

зусилля спричинюють певний інтелектуальний резонанс на тлі домінуючої досі 

державотворчої тематики та нудної описовості, вони радують око і хвилюють 

розум постановкою нових питань і захопливими пошуками неординарних 

відповідей на них, роблять історію ближчою і зрозумілішою для рядового 

українського інтелігента, принаймні того, який відчув потребу переоцінити її з 

європейської перспективи.  І все ж я далекий від райдужного погляду:  з 

рецепцією західних підходів таки є проблеми. Наведу простий приклад: 

поставивши завдання студентам-магістрантам прочитати одну з найбільш 

резонансних праць останнього часу – Козацький міф С. Плохія – я поцікавився, 

хто з 16-ти молодих дослідників прочитав цю книжку за власною ініціативою. 

Здогадайтесь, якою була відповідь. 

4) Відносна успішність одних і практична відсутність інших напрямків 

досліджень 

З усіх західних історіографічних шкіл найгнучкіші адаптаційні 

можливості засвідчила французька історична школа Анналів. Секрет полягав не 

тільки в її універсальній міждисциплінарності, але й значному впливі 

марксистської ідеології, що виражався у пріоритетній увазі до соціального та 

тривалого в часі. У період епістемологічної непевності, її експлікативні моделі 

видалися добрим виходом з кризи у Польщі, Угорщині, Росії. Чому б не в 

Україні? Середньовічна і ранньомодерна спеціалізація більшості анналістів 

стала джерелом натхнення для окремих їхніх протагоністів в Україні. Найбільш 

успішний з точки зору читацької популярності напрямок анналівського 

історіописання – культурно-антропологічна історія – закорінився на ґрунті 

дослідження українського фольклору, відображеної у письмових свідченнях 

особистісного та актового характеру повсякденності елітарних верств (школа 

Н. Яковенко – Н. Старченко, М. Яременко, К. Диса). В політизованому 



українському дискурсі була запотребувана історія пам’яті, яка брала початок 

від маніфесту відомого представника анналівської спільноти П. Нора (А. 

Портнов, Я. Грицак), однак їй ще далеко до створення єдиної концепції 

національних місць пам’яті. Вплив поглядів Ф. Броделя та французької 

релігійної соціології Г. Ле Бра і, навіть, деконструктивізму М. Фуко на нову 

релігійну історіографію (І. Скочиляс, В. Ададуров). Спроби творення нової 

етносоціальної історії під впливом досліджень Д. Бовуа як у Польщі, так і в 

Україні (Б. Гудь). Однак не лише Аннали стали джерелами наснаги. Швидкий і 

масштабний розвиток гендерних студій обрав взірцем англосаксонський 

варіант та зробив ставку на усну історію (Г. Грінченко, О. Кісь). Спроби 

адаптації класичної американської історії ідей (теорія тексту – контексту, О. 

Зайцев). Наратологія, на приклади давньоруських літописів (Т. Вілкул). Вибух 

історичної есеїстки у рамках постколоніальних студій (М. Рябчук, О. Толочко, 

Я. Грицак, С. Єкельчик, В. Маслійчук, В. Ададуров) та її, поруч із перекладами 

А. Каппелера, С. Плохія на дослідження імперських ідентичностей. Перші 

кроки публічної історії (В. Склокін, С. Дяк). 

Практично відсутні систематичні студії щодо історії політичної культури 

(вірувань, ритуалів влади, систем суспільної мобілізації тощо – доводиться 

констатувати невдачу організаційної місії часопису Соціум). Слабкий, 

початковий розвиток історичної демографії (локальні студії М. Крикуна і Ю. 

Волошина) не дивує в країні, де попри офіційний наратив голодомору-

геноциду, життя громадян цінується вкрай низько. Історія уявлень постулює 

себе як історія когнітивних мап українських інтелектуалів XIX – XX ст. (В. 

Ващенко, В. Яремчук, Л. Зашкільняк), класичне ментальне картографування, 

яке досліджує уявлення соціальних колективів, – уділ небагатьох внаслідок 

меншовартісного і мультикультурного образу України у західних дискурсах 

(непогані перспективи створення історичної школи ментальної картографії у 

Львові під керівництвом В. Ададурова, шляхом подолання теоретичних і 

джерельних обмежень концепції Л. Вульфа). В унітарній Україні найслабше 

розвинута історична регіоналістика. Це не дивно, бо на Заході цей напрям 

отримав імпульс щойно в 1990-ті рр., тобто на п’ятій кондратьєвській хвилі 



(постіндустріальне суспільство, у нас же не стане зайвою нова хвиля 

індустріалізації), з 2014 р. регіональної історії сахаються як примари 

федералізації і загрози мріям будителів про єдину етнокультурну націю, відтак 

надалі підміняють його скромним краєзнавством. Попри заснування Я. 

Веременич часопису Історична регіоналістика в Україні, сьогодні не 

продискутовано ані концепції, ані візії впровадження цього напрямку на 

загальнонаціональному рівні. Ця задавнена ситуація провокує окремих 

науковців до відкритого проголошення розриву з ідеологічними постулатами 

українського історіографічного дискурсу. Наприклад, у 2014 р. В. Фенич 

відкрито заявив, що історію українців на Закарпатті до 1918 р. зручніше 

пояснювати і викладати в рамках угорської історичної схеми. 

5) Перспективи нової соціальної історії в Україні 

Коли у середині 1960-х рр. школа Анналів перебувала на піку 

популярності на своїй батьківщині, у Франції, кількість виконаних у її ключі 

дисертаційних досліджень сягнула 40 відсотків. Україні до такого показника ще 

далеко та й чи потрібно його досягати? Чи не простіше скористатися плодами 

вільної конкуренції парадигм і методів? Однак ця перспектива вимагає  

конкурентного доступу нової соціальної історії у підручникові версії, 

повалення не тільки пам’ятників більшовизму, але й текстуальних ідолів 

індивідуалізму, хронології та політичної історії (рецепт 1903 р. соціолога Ф. 

Сіміана). Заміна Леніна на Бандеру тут просто не допоможе – слід осучаснити 

сам п’єдестал історичних знань (насамперед інституційний), а також сенс і 

естетику історичного дискурсу, зробити його зрозумілішим поза межами 

України, що неможливо без відходу від тяглостей, ізоляціонізму та 

селективного поділу на наше і чуже. При цьому імпорт теорій та методів із 

західних середовищ в українську історіографію напевно не припиниться, він є 

позитивним явищем за умови коректного його застосування, однак у 

найближче десятиліття він скоріше всього зберігатиме свій поверхневий, 

елітарний характер, не стане масовим явищем. Це дає шанс українській 

історіографії налагодити експорт свого продукту, щоб спробувати вирівняти 



дефіцит інтелектуального обміну з Заходом. Майбутнє за підкоренням 

зовнішніх ринків, що передбачає оволодіння сучасною тактикою (теорією) та 

зброєю (методами), першу публікацію найважливіших наукових досліджень 

сучасними європейськими мовами, особливо ж офіційними мовами ООН і 

Євросоюзу. 

 


