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Європейський філософський та історичний дискурс – міжнародний журнал, присвячений 
дослідженням актуальних проблем сучасної філософії, історії філософської думки, теорії та філософії 
історії, аналізові історичних процесів в окремих регіонах світу, в тому числі історії країн Центральної та 
Східної Європи. До публікації в журналі приймаються статті високої якості, які представляють важливий 
інноваційний, теоретичний, концептуальний, методологічний та емпіричний внесок у відповідних 
галузях філософії та історичної науки. Журнал використовує систему анонімного рецензування з метою 
верифікації наукової якості статей. 
Європейський філософський та історичний дискурс особливо зацікавлений в міждисциплінарних 

дослідженнях в області філософії та історичної науки. Вітаються також дослідження, здійснені в 
межах новітніх та перспективних напрямів історичної науки, в тому числі дослідження з усної історії 
та історичної інформатики. 
Європейський філософський та історичний дискурс приймає для публікації оригінальні матеріали і 

не розглядає можливості публікації раніше надрукованих матеріалів. 
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Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů 

moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých 
světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy. Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce 
kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky 
v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování 
(peer-rewiev) pro ověření kvality vědeckých článků. 

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o mezioborové studie ve filozofickém a 
historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu 
o ustní historie a historické informatiky. 

Evropský filozofický a historický diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu 
možnost zveřejňovat dříve otištěné članky. 
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SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 

Павло Бірюк 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ, 
Україна 

СТАНОВИЩЕ ВЕРХОВСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
ПІД ВЛАДОЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА 
ЛИТОВСЬКОГО 1386 – 1430 РР. 
Pavlo Biryuk 
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

POSITION OF VERKHOVSKI LANDS UNDER AUTHORITY OF 
GRAND PRINCIPALITY OF LITHUANIA 1386 - 1430 

This  article  analyzes  cities  of  the  Verkhovskyi  region  on  their  supplies  to  neighboring 
principalities taking into account geopolitical situation of the lands. Close attention is paid to the 
competition  of  the  Grand  Principality  of  Lithuania,  Moscow  and  Ryazan  principality  for 
dominance on these lands  in the  late XIV century. Considered the course of the hostilities that 
have caused  the spread of Lithuanian authorities  to Verkhovski  lands. Thorough description of 
administrative measures in most areas of Upper Poochchya was represented. Explored position 
of  local princes relative to the suzerain and cooperation on the  issue of Horde aggression. The 
accent was made  on  the  process  of  introduction  of  contractual  relations  between Verkhovski 
authorities and Grand Principality of Lithuania, which were common throughout the XV century. 
Key words: Grand Principality of Lithuania, cities, military action, vicegerency, Horde, contracts. 

Історія розвитку верховських земель нерозривно пов’язана із впливом сусідніх держав, які 
мирним або військовим шляхом впроваджували свою юрисдикцію на даній території. Характерною 
ознакою розвитку політичної ситуації наприкінці XIV ст. у вказаному регіоні була конкуренція між 
Великим князівством Литовським, Московським та Рязанським князівствами за володіння у Верхів’ї 
Оки. Експансіоністська політика та союз з Польщею сприяли міжнародному зростанню Литовської 
держави. За вказаних умов Велике князівство Литовське перетворилося на серйозного політичного 
гравця у Східній Європі, а його позиції у Верхньоокському краї стали домінуючими. Період 1392 – 
1430 рр., тобто час правління великого князя литовського Вітовта, ознаменував зародження нових 
процесів у внутрішньому розвитку Верховських князівств, а їх дослідження зумовлює мету даної 
розвідки. 

Литуаністи попередніх століть та сучасності не проявляли особливої уваги даній темі. Участь 
верховських князів у питання литовського державотворення мала епізодичний характер. Окремі 
аспекти висвітлені у науковому доробку  Р. Беспалова1, М. Любавського2, О. Шекова3. 

Складність політичної історії верховських князівств полягає у багаточисельності князівських 

                                                      
1 Беспалов, Р. (2014). Новосильско-Одоевское княжество и Орда в контексте международных отношений в 
Восточной Европе XIV – начала XVI веков. Средневековая Русь. Проблемы политической истории и 
источниковедения, вып. 11. Москва, 257-326; Беспалов, Р. (2009). Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с 
ханом Куйдадатом осенью 1424 года. Верхнее Подонье: Археология. История, вып. 4. Тула, 205-210; Беспалов, 
Р. (2008). Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году. Верхнее 
Подонье: Археология. История, вып. 3. Тула, 256-259. 
2 Любавский, M. (1892). Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени 
издания первого литовского статута. Москва: Университетская типография. 
3 Шеков, А. (2012). Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. Москва: Квадрига. Русская 
панорама. 
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родин. Звідси, проблема розмежування їх володінь та вивчення окремо внутрішнього та 
зовнішнього розвитку. Досить складно визначити приналежність уділів до певного сюзерена як на 
початку XIV ст., так і наприкінці, що також пов’язано з активними міждержавними конфліктами та 
прикордонним розташуванням Верхнього Пооччя. Однак, дослідження вказаної теми значно 
полегшує історичне джерело «Список Руських міст дальніх та ближніх», який розміщений в 
літописах і збірниках XV–XVII ст. під назвою «А се имена всем градом Русским дальним и 
ближним»1. 

Походження та хронологія даного історико-географічного джерела у різні періоди викликала 
дискусії серед істориків2. Проте, на основі аналізу перерахованих міст було встановлено, що 
хронологічно Список був складений між 1387–1392 рр. із залученням документів, що мають 
українське або «русское» походження. Поширений перелік міст був швидше за все серед торгових 
кіл, які з торговими поїздками відвідували міста в руських князівствах та ВКЛ3. 

Для нас дане джерело актуальне передусім тому, що в ньому з-поміж ряду руських міст 
вказані ті, що відносяться до Верхньоокського регіону. В літописі по Воскресенському списку міста 
класифікуються в такому порядку: болгарські та волоські, польські, київські, волинські, литовські, 
рязанські, смоленські та заліські міста4. Назва «заліські міста» характерна для Списку руських міст і 
вживалася наприкінці XIV – на початку XV ст. для позначення територій у межиріччі Волги та Оки. 
Фактично на цих землях було утворено Московське князівство, відповідно центром заліських міст 
була Москва5. Тому терміни «московські» та «заліські» можемо вважати тотожними. Основні 
верховські міста відносяться до трьох з перерахованих груп. До литовських включено Любутськ 
(Любутеск), Мценськ, Воротинськ, Мезецьк, Мосальськ, Оболенськ, Козельськ, Карачев, Торуса, 
Шернеськ (Серпейськ), Божеськ, Мещерськ, Сутеськ та інші6, до смоленських – Козельськ та 
Оболенськ. У списку заліських міст записані Одоєв, Новосиль та Любутськ. 

Проаналізувавши перелік верховських міст, що вказані у Списку, можна беззаперечно 
стверджувати, що територіально більша частина Верхньоокського регіону належала Великому 
князівству Литовському. Однак, це були передусім політично нестабільні князівства, яким була 
характерна роздробленість. Так, масштабні Карачевські землі наприкінці XIV ст. вже були розділені 
на Козельське, Звенигородське, Перемишльське, Єлецьке, Мосальське, Хотетовське та власне 
Карачевське князівства. З лінії Торуських князів виділилися Оболенські та Мезецькі. Натомість 
Новосильське князівство, яке виступало на підтримку Москви, до початку XV ст. залишалося 
неподільним, в чому і полягала його регіональна значимість. 

Велике князівство Литовське перебувало на стадії піднесення, оскільки в 1392 р. великим 
князем було проголошено Вітовта. Одруження його доньки Софії з московським князем Василієм 
Дмитровичем в тому ж році не означало повного затишшя на кордонах. Вільно та Москва були 
основними конкурентами у питанні об’єднання руських земель, проте цього прагнув рязанський 
князь Олег Іванович. В його підданстві ще з 80-х рр. XIV ст. знаходилося Єлецьке князівство, що 
виступало південним форпостом від татарської агресії7. Вітовт мав плани по розширенню власних 
володінь на схід, тому першим на його шляху стало Смоленське князівство. Під час військової акції 
у вересні 1395 р. було здобуто Смоленськ і посаджено великокнязівського намісника8. Застосування 

                                                      
1 Полное собрание русских летописей (дальше ПСРЛ) (1856). Воскресенская летопись. Т. 7. Санкт-Петербург: 
Типография Эдуарда Праца, 240; ПСРЛ. (1950). Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 
Т. 3. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 475. 
2 Тихомиров, М. (1952). «Список Русских городов дальних и ближних» Т.40. Исторические записки. Москва, 
215-220. 
3 Тихомиров, М. (1952). «Список Русских городов дальних и ближних» Т.40. Исторические записки. Москва, 
220 
4 ПСРЛ. (1856). Воскресенская летопись. Т. 7. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 240-241. 
5 Тихомиров, М. (1952). «Список Русских городов дальних и ближних» Т.40. Исторические записки. Москва, 
249. 
6 Тихомиров, М. (1952). «Список Русских городов дальних и ближних» Т.40. Исторические записки. Москва, 
240. 
7 Зотов, Р. (1892). О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское 
время. Санкт-Петербург: Типография братьев Пантелеевых Верейская № 16, 215. 
8 ПСРЛ (2000). Софийская первая летопись старшего извода. Т. 6. выпуск 1. Москва: Языки русской культуры, 
512; Барбашев, А. (1885). Витовть и его политика до Грюнвальденской битвы (1410 г.). Санкт-Петербург: 
Типография И.Н.Скороходова (Надеждинская, №39), 92. 
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системи намісництва стало своєрідним нововведенням Вітовта на даних землях. Він вживатиме такі 
заходи пізніше по відношенню до верховських міст. Рязанське князівство, маючи родинні зв’язки з 
останніми, не збиралося стояти осторонь агресивних дій ВКЛ. Восени 1396 р. Олег Іванович 
організовує похід на Литву. Показовим є те, що союзниками Рязані з-поміж пронських та 
муромських удільників виступають козельські князі1. Союзницька армія підійшла до Любутська. За 
одними даними місто не атакувати, бо їх в цьому переконав московський посол2. За іншими бій 
відбувся і «со многимъ полономъ возвратися во своаси»3. Важливою є літописна згадка про те, що 
любутчани активно протистояли рязанському війську, тим самим підтверджуючи своє пролитовське 
налаштування4. В тому ж році Рязанська земля піддається агресії зі сторони Великого князівства 
Литовського. 

На початку XV ст. відбуваються значущі зміни в історії Новосильського князівства. 
Приблизно в 1402 р. стався розкол князівства на окремі володіння, що було пов'язано зі смертю 
новосильського князя Романа Семеновича. С. Ковилов стверджує, що роздроблення відбулося ще 
впродовж останніх десятиліть XIV ст., аргументуючи це тим, що Воротинськ та Мценськ в цей час 
були закріплені за Литвою5. Незважаючи на розкол, тенденція вибору «старшого князя» залишилася, 
а в період правління Вітовта виступала особливо актуальною. За джерельними даними «старшим» у 
роду став Лев Романович, син якого був родоначальником Воротинського князівства6. 

Зрозуміло, що постійно дотримуватися нейтралітету Московське князівство не могло. 
Поштовхом до порушення рівноваги між державами став наступ Вітовта на Псковське князівство, де 
сидів московський намісник. Цей епізод відображено і в літописі: «пьсковичи же о томъ ездиша на 
Москву къ великому князю жаловатися, и князь велики посла брата своего Петра Пьсковичемъ на 
помощь»7. Крім цього, варто врахувати те, що на території верховських земель московський вплив 
зменшився, оскільки частина князів перейшла до Литви. Геополітичне послаблення у Східній 
Європі та безпосередня загроза власним кордонам підштовхнула московитів до залучення військової 
сили. 

20 травня 1407 р. Вітовт спалив Одоєв, центр Новосильського князівства8. Поясненням цього 
може бути те, що згадані верховські князі раніше підтримували Москву. Наслідком походу 1407 р. 
стало закріплення за Великим князівством Литовським Новосильського, Одоєвського та 
Перемишльського князівств. Саме місто Перемишль, залишилося за Москвою, а Карачев був 
підпорядкований безпосередньо Вітовту9. Нові землі були затверджені за Литвою договором між 
князями. В цей час литовські позиції на верхньоокських землях досягають апогею. Великий князь 
литовський запроваджує намісницьке управління у Мценську та Любутську. Для більш успішної 
оборони кордонів та контролю за приєднаними верховськими князівствами в містах утримувалися 
литовські гарнізони10. Про чисельність цього війська інформація відсутня. Однак, з даного заходу 
стає зрозумілим роль та відношення Вітовта до території Верхнього Пооччя, оскільки тут, як і в 
Смоленську, були вжиті особливі заходи контролю. 

                                                      
1 Черепнин, Л. (1960). Образование Русского централизованного государства в XIV–XV веках. Москва: 
Издательство социально-экономической литературы, 709. 
2 Барбашев, А. (1885). Витовть и его политика до Грюнвальденской битвы (1410 г.). Санкт-Петербург: 
Типография И.Н.Скороходова (Надеждинская, №39), 92. 
3 ПСРЛ (1897). Патриаршая, или Никоновская летопись. Т. 11. Ч. 3. Санкт-Петербург: Типография 
И.Н.Скороходова (Надеждинская, №43), 166. 
4 ПСРЛ (1859). Продолжение Воскресенской Летописи. Т. 8. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 
70. 
5 Ковылов, С. (1997). Новосильское княжество и новосильские князья в XIV-XV вв.автореф. дисс. канд. ист. 
наук: спец. 07.00.02 «Всемирная история». Орел. 
6 Войтович, Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична 
роль Історико-генеалогічне дослідження. Litopys.org.ua. <http://litopys.org.ua/dynasty/dyn.htm>. 
7 ПСРЛ (1859). Продолжение Воскресенской Летописи. Т. 8. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 
78. 
8 ПСРЛ (1897). Патриаршая, или Никоновская летопись. Т. 11. Ч. 3. Санкт-Петербург: Типография 
И.Н.Скороходова (Надеждинская, №43), 198. 
9 Шеков, А. (2012). Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. Москва: Квадрига. Русская 
панорама, 135. 
10 Любавский, M. (1892). Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко 
времени издания первого литовского статута. Москва: Университетская типография, 51. 
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Опозиційно налаштовані сили Орди неодноразово виступали проти втручання литовців у 
внутрішнє життя держави та навіть здійснювали набіги. Ряд літописів подають інформацію про 
похід в 6931 (1423 р.) та 6932 (1424 р.) ханом Бараком та Куйдадатом (Куідадатом) на Одоєв1. 
Однак, за свідченням іншого джерела, а саме листа Вітовта від 1 січня 1425 р. гросмейстеру 
Тевтонського ордену, стає зрозумілим, що похід був один: «и вот случилось, что одинъ ханъ, по 
имени Кудандахъ вторгнулся въ землю одоевскаго князя…»2. Р. Беспалов вважає, що дублювання 
свідчень є наслідком переписування літописних фрагментів з різних джерел без врахування системи 
літочислення. Тим більше, що епізоди про ординські набіги є майже однаковими3. 

З огляду на те, що саме Одоєв було обрано об’єктом походу, можемо зробити висновок про 
значимість міста на східних кордонах Великого князівства Литовського. Це був осередок 
Новосильських князів, а місцевий князь Юрій Романович Одоєвський рахувався як старший в роду. 
На користь цього свідчить і те, що ординські сили три тижні проведи на одоєвських землях, але 
бажаного результату не отримали. Вітовт у листі гросмейстеру вказує досить цікавий факт, що 
одоєвський князь «подчинень московскому великому князю»4. Однак, після 1407 р. в літописах 
немає згадок про зміну верховськими князями підпорядкування на московське. Враховуючи 
активність Вітовта у питанні оборони міста, ми приходимо до висновку, що охорона кордонів від 
ординської загрози була обов’язком двох сторін – литовської та московської. Можливо, дана умова 
входила до пунктів перемир’я 1408 р. 

Важливо, що зупинити агресію вдалося без залучення великокнязівського війська, а лише 
силами місцевих князів, що перебували у Верхньому Пооччі5. З літописного перерахунку відомо, що 
Григорій Протасьєв був мценським воєводою (намісником), оборона кордонів було його основне 
завдання6. Андрій та Дмитро Всеволодовичі – мезецькі князі, які виділилися з таруської групи та 
були на службі у великого князя литовського. Згадані Друцькі князі (походять від Рюриковичів), з 
початку XV ст. були на службі у Литві та мали родинні зв’язки з мезецькими7. Варто також 
зазначити, що питання оборони кордонів у Вітовта було досить організованим, що є не 
маловажливим при виборі князями зовнішнього протекторату8. 

В 1427 р. Вітовт здійснив заходи, які значно посилили його позиції серед васально залежних 
князів та підтвердили важливість укріплення східних кордонів литовських володінь. Великим 
князем литовським було здійснено поїздку у віддалені руські володіння. Про це Вітовт повідомляв у 
листі великому магістру Німецького Ордена Павлу фон Русдорффу, який був написаний в 
Смоленську та датований 14 серпня 1427 р. 

Характеризуючи відносини великого князя литовського Вітовта та можновладців Верхнього 
Пооччя історики сходяться у висновку про те, що принесення присяги було не в усному, а 
документальному вигляді9. Проте, мова іде не про всіх місцевих князів, а лише найвпливовіших з 

                                                      
1 ПСРЛ (1851). Псковская и Софийская летописи. Т. 5.Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 275; 
ПСРЛ (2001). Софийская вторая летопись. Т. 6. Вып. 2. Москва: Языки русской культуры, 240; ПСРЛ (1859). 
Продолжение Воскресенской Летописи. Т. 8. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 91. 
2 Барбашев, А. (1891). Витовт последние двадцать лет княжения 1410 – 1430. Санкт-Петербург: Типография 
И.Н.Скороходова (Надеждинская, №43), 190. 
3 Беспалов, Р. (2009). Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года. 
Верхнее Подонье: Археология. История, вып. 4. Тула, 207. 
4 Барбашев, А. (1891). Витовт последние двадцать лет княжения 1410 – 1430. Санкт-Петербург: Типография 
И.Н.Скороходова (Надеждинская, №43), 190. 
5 Беспалов, Р. (2009). Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года. 
Верхнее Подонье: Археология. История, вып. 4. Тула, 210. 
6 Kuczynski, S. (1936). Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 128. 
7 Войтович, Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична 
роль Історико-генеалогічне дослідження. Litopys.org.ua. <http://litopys.org.ua/dynasty/dyn.htm>. 
8 Майоров, А. (2013). История орловская. Славянская история с древних времен до конца XVII века. Издание 
второе. Орел; Издательство «Картуш», 156. 
9 Шеков, А. (2012). Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. Москва: Квадрига. Русская 
панорама, 139; Любавский, M. (1892). Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания первого литовского статута. Москва: Университетская типография, 48; 
Wolff, J. (1895). Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa, 278; Kuczynski, S. (1936). 
Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 129; Беспалов, Р. (2008). Источники о поездке 
Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году. Верхнее Подонье: Археология. История, 
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них – Новосильську гілку (без Бельовських). Інші залишалися в статусі підданства переважно перед 
Великим князівством Литовським. Фактично, можемо говорити про нову форму відносин в регіоні – 
появу службових князів. В історичних джерелах збереглися факти договірних відносин Вітовта з 
князем рязанським та пронським, які теж зустрічаються серед земель, що відвідав великий князь 
литовський1. Про існування договору з новосильськими князями свідчить згадка дещо пізнішого 
договору Федора Льововича Одоєвського з Казимиром IV, де вказано: «ижь бы мене прынял в 
служьбу, по князя великого Витовьтову доконьчанью»2. 

Продовж двох десятиліть литовського панування в XV ст. Новосильські князі значно зросли в 
міжнародному статусі, і були прирівняні до рязанських князів. Про це яскраво свідчить лояльне 
ставлення Вітовта до місцевої еліти, яка у питанні захисту кордонів проявляла самостійність. 
Укладання службових договорів підтвердило їх внутрішньодержавну важливість. Скоріше за все, це 
було результатом політики великого князя литовського, який шляхом привернення на свою сторону 
політично сильних Одоєвських та Воротинських князів намагався посилити обороноздатність 
східних кордонів. Переконливим аргументом виступає те, що в 1429 р. на Луцькому з’їзді у Вітовта 
серед числа різних впливових осіб були «князь Одоевскій, Перемышльській и Новосельскіе»3, яких 
О. Барбашов називав «подчиненными»4. Незрозуміло, які зміни в подальших роках принесло б 
правління Вітовта, оскільки 27 жовтня 1430 р. в Троках великий князь литовський помер. 

Таким чином, аналізуючи становище Верхньоокських князівств наприкінці XIV – першій 
третині XV ст. можемо констатувати, що місцеві князі, як і в попередні десятиліття, демонстрували 
багатовекторність зовнішньої політики. Аналіз «Списку Руських міст дальніх та ближніх» дозволяє 
нам стверджувати, що більшість територій Верхнього Пооччя ще наприкінці XIV ст. 
підпорядковувалися Великому князівству Литовському. Тим самим, перед Вітовтом відкривалися 
перспективи для подальшого розширення свого князівства. 

Поступово між Московським, Рязанським та Великим князівством Литовським зародилася 
конкуренція, предметом якої стала боротьба за поширення своєї юрисдикції серед північних та 
північно-східних князівств. Нейтральна позиція московського князя по відношенню до військового 
протистояння між Литвою та Рязанню призвела до того, що останні відмовилися від претензій на 
верховські землі. 

На початку XV ст. між Великим князівством Литовським та Москвою розпочалося відкрите 
протистояння, участь в якому взяли також представники новосильської групи князів. Результатом 
походу литовців на Одоєв у 1407 р. стало поширення віленської влади над практично всім 
верховським регіоном. Цей період можна трактувати як домінування литовців у Верхньому Пооччі. 

З часом, серед Новосильських князів лише посилювалися пролитовські позиції. Причиною 
цього могло бути те, що великий князь литовський досить успішно організовував оборону територій 
своїх васалів від ординської агресії в 1424 р. Показово, що місцеві князі самі проявили досить 
високу оборонну здатність. Регіональна значимість Новосильських князів була для Вітовта однією з 
причин укласти службовий договір. Даний проект було реалізовано під час подорожі великого князя 
литовського на схід своїх володінь у 1427 р. Авторитетність верховських князів та пролитовське 
спрямування підтверджується участю деяких з них у Луцькому з’їзді. Загалом, розвиток 
Верховських князівств у період правління Вітовта можна охарактеризувати як період піднесення їх 
міжнародного статусу та підпорядкування Литві на договірних засадах. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
вып. 3. Тула, 259; Кром, М. (2010). Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских 
отношений конца XV - первой трети XVI в. Москва: Обьединенная редакция МВД России, 47. 
1 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. (1950). Москва: Издательство 
Академии Наук СССР, 67-69. 
2 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. (1950). Москва: Издательство 
Академии Наук СССР, 118. 
3 Любавский, M. (1892). Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени 
издания первого литовского статута. Москва: Университетская типография, 49. 
4 Барбашев, А. (1891). Витовт последние двадцать лет княжения 1410 – 1430. Санкт-Петербург: Типография 
И.Н.Скороходова (Надеждинская, №43), 239. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2016 

 11

References 
1. Barbashev, A. (1885). Vitovt i ego politika do Gryunvaldenskoy bitvyi (1410 g.). Sankt-Peterburg: Tipografiya 
I.N.Skorohodova (Nadezhdinskaya, #39). 
2. Barbashev, A. (1891). Vitovt poslednie dvadtsat let knyazheniya 1410 – 1430. Sankt-Peterburg: Tipografiya 
I.N.Skorohodova (Nadezhdinskaya, #43). 
3. Bespalov, R. (2008). Istochniki o poezdke Vitovta v oblast Novosilskogo i Ryazanskogo knyazhestv v 1427 
godu. Verhnee Podone: Arheologiya. Istoriya, vyip. 3. Tula. 
4. Bespalov, R. (2009). Bitva koalitsii feodalov Verhnego Poochya s hanom Kuydadatom osenyu 1424 goda. 
Verhnee Podone: Arheologiya. Istoriya, vyip. 4. Tula. 
5. Bespalov, R. (2014). Novosilsko-Odoevskoe knyazhestvo i Orda v kontekste mezhdunarodnyih otnosheniy v 
Vostochnoy Evrope XIV – nachala XVI vekov. Srednevekovaya Rus. Problemyi politicheskoy istorii i 
istochnikovedeniya, vyip. 11. Moskva. 
6. Cherepnin, L. (1960). Obrazovanie Russkogo tsentralizovannogo gosudarstva v XIV–XV vekah. Moskva: 
Izdatelstvo sotsialno-ekonomicheskoy literaturyi. 
7. Duhovnyie i dogovornyie gramotyi velikih i udelnyih knyazey XIV–XVI vv. (1950). Moskva: Izdatelstvo Akademii 
Nauk SSSR. 
8. Kovyilov, S. (1997). Novosilskoe knyazhestvo i novosilskie knyazya v XIV-XV vv.avtoref. diss. kand. ist. nauk: 
spets. 07.00.02 «Vsemirnaya istoriya». Orel. 
9. Krom, M. (2010). Mezh Rusyu i Litvoy. Pogranichnyie zemli v sisteme russko-litovskih otnosheniy kontsa XV - 
pervoy treti XVI v. Moskva: Obedinennaya redaktsiya MVD Rossii. 
10. Kuczynski, S. (1936). Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa. 
11. Lyubavskiy, M. (1892). Oblastnoe delenie i mestnoe upravlenie Litovsko-Russkogo gosudarstva ko vremeni 
izdaniya pervogo litovskogo statuta. Moskva: Universitetskaya tipografiya. 
12. Mayorov, A. (2013). Istoriya orlovskaya. Slavyanskaya istoriya s drevnih vremen do kontsa XVII veka. Izdanie 
vtoroe. Orel: Izdatelstvo «Kartush». 
13. Polnoe sobranie russkih letopisey (dalshe PSRL) (1856). Voskresenskaya letopis. T. 7. Sankt-Peterburg: 
Tipografiya Eduarda Pratsa. 
14. PSRL (1859). Prodolzhenie Voskresenskoy Letopisi. T. 8. Sankt-Peterburg: Tipografiya Eduarda Pratsa. 
15. PSRL (1897). Patriarshaya, ili Nikonovskaya letopis. T. 11. Ch. 3. Sankt-Peterburg: Tipografiya I.N.Skorohodova 
(Nadezhdinskaya, #43). 
16. PSRL (1950). Novgorodskaya pervaya letopis starshego i mladshego izvodov. T. 3. Moskva: Izdatelstvo 
Akademii Nauk SSSR. 
17. PSRL (1980). Letopisi Belorussko-Litovskie. T. 35. Moskva: Izdatelstvo «Nauka». 
18. PSRL (2001). Sofiyskaya vtoraya letopis. T. 6. Vyip. 2. Moskva: Yazyiki russkoy kulturyi. 
19. PSRL(1851). Pskovskaya i Sofiyskaya letopisi. T. 5. Sankt-Peterburg: Tipografiya Eduarda Pratsa. 
20. PSRL, (2000). Sofiyskaya pervaya letopis starshego izvoda. T. 6.vyipusk 1. Moskva: Yazyiki russkoy kulturyi. 
21. Shekov, A. (2012). Verhovskie knyazhestva. Seredina XIII – seredina XVI v. Moskva: Kvadriga. Russkaya 
panorama. 
22. Tihomirov, M. (1952). «Spisok Russkih gorodov dalnih i blizhnih» T.40. Istoricheskie zapiski. Moskva. 
23. Voitovych, L. Kniazivski dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets IX — pochatok XVI st.): sklad, suspilna i politychna 
rol Istoryko-henealohichne doslidzhennia. Litopys.org.ua. <http://litopys.org.ua/dynasty/dyn.htm>. 
24. Wolff, J. (1895). Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa. 
25. Zotov, R. (1892). O chernigovskih knyazyah po Lyubetskomu sinodiku i o Chernigovskom knyazhestve v 
tatarskoe vremya. Sankt-Peterburg: Tipografiya bratev Panteleevyih Vereyskaya # 16. 

 



EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 12 

Андрій Войнаровський 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 
Україна 

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ  
НА ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ XIV – XVI СТ. 
Andriy Voynarovskii 
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON TRADE-ECONOMIC 
SITUATION OF PODILLIA IN THE LATE XIV – XVI CENTURY 

The  article  considers  the main  elements  of  the  impact  on  trade  and  economic  life  of  Podillia 
from the beginning of formation as a separate principality to its transformation into Podilian and 
Bratslavian voivodeship of Rich Pospolyta. The main attention is paid to global processes taking 
place  in  Europe.  That  is  the  great  geographical  discoveries  and  the  "price  revolution",  which 
became the impetus for change management methods from extensive to intensive, which were 
aimed  at  meeting  the  needs  of  the  Western  market.  Positive  and  negative  consequences  of 
incipience of  the Ottoman Empire  and  transformation of  the Black Sea  into  the "Turkish  lake" 
were  analyzed. Also  the  paper  considers  destructive  role  of  the Crimean Khanate  in  economy 
and trade of Western Podillia and Bratslavshchina. 
Key  words:  trade,  Podillia,  world‐economies,  transit,  Age  of  Discovery,  «price  revolution», 
«decree on dies». 

Українські землі в досліджуваний період були важливим елементом внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі Центрально-Східної Європи. Помітне місце у цій системі відносин займало 
середньовічне Поділля, котре протягом усього часу свого існування використовувало своє 
географічне розташування для власного становлення і розвитку. Торгівельні шляхи, які проходили 
через нього пов’язували регіон з стратегічними центрами Заходу та Сходу, які впливали на те, що 
Подільська земля стає еластичною прикордонною зоною. Тому розуміння характеру змін в 
економіці, політиці та інших сферах життя Європи та Сходу наприкінці XIV – XVI ст. дозволить 
нам дати оцінку власному процесу формування та розвитку. 

Стан наукової розробки теми в українській та зарубіжній історіографії представлений доволі 
невеликою кількістю праць. Автори розглядали дану проблему в контексті свого дослідження, однак 
кожен з них не аналізував вплив глобальної історії на подільський регіон. Серед цих дослідників 
варто назвати таких як А. Бер1, О. Дживєлєгов2, А. Чуткий3 та деякі інші. Метою дослідження є 
визначення впливу міжнародних чинників на торгівельно-економічну складову Подільської землі. 

Традиційно українська територія відігравала роль виробника і споживача товарів, а також 
посередника в торгівлі країн Європи та Сходу. Важливим аспектом цієї торгівлі було те, що 
українські землі входила до різних світів-економік. Ф. Бродель пояснював це поняття так: «світ-
економіка – це економічно самостійний терен планети, здатний загалом бути самодостатнім, такий, 
якому його внутрішні зв’язки і обміни надають певної органічної єдності»4. Більша частина сучасної 
України входила до європейського світу-економіки (сформований у ХІ ст.) як складова Корони 
Польської та Великого князівства Литовського. В XVII ст. межі цієї просторової економічної 
системи проходили на сході тогочасної Польщі. Московія мала свою специфіку економічного 

                                                      
1 Бэр, А. (1876). История всемирной торговли. Ч. 2. Москва: Типография Грачева И. 
2 Дживелегов, А. (1904). Торговля на западе в средние века. Санкт-Петербург: АО «Брокгауз-Ефрон». 
3Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора. 
4 Бродель, Ф. (1998). Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. Т.3 Час світу. Київ: 
Основи, 12. 
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розвитку і для більшості європейців вважалася краєм світу. Це була «…велика і простора країна, 
дика, пустельна, вкрита заростями чагарів та лісами, перемежована болотами, які переїздять по 
гатках…»1. Поділля, у тогочасних уявленнях, було контактною зоною між цими світами-
економіками і відчувало на собі зміни, як з одного боку, так і з іншого. 

Першою міжнародною подією, що мала вплив на становлення Подільського князівства було 
підписання у місті Крево у 1385 р. унійного договору. За ним передбачалося покатоличення Литви 
та її інкорпорація до складу Польської держави. Литовський князь Ягайло, ставши польським 
королем, доклав чимало зусиль, аби, згідно з угодою, «навік приєднати всі свої землі, литовські та 
руські, до Корони Польської». Та, попри це, Велике князівство Литовське зберегло свою політичну 
самостійність; натомість укладена у Кревська унія відкрила дорогу соціокультурній переорієнтації 
етнічної Литви. Це був історичний момент, який порушив «природний хід розвитку» Литовської 
держави, відкривши епоху протистояння й запеклої боротьби двох національних «начал» – 
литовського та руського2. 

Подільська земля стала «яблуком незгоди» між двома державами, а існуюче протистояння 
призвело до того, що починаючи з 90-х рр. XIV ст. і до 30-х рр. XV ст. Поділля було поділене на 
сфери впливу Польщі та Литви. А князівство втратило свою самостійність. Поруч з цим 
відбувається колонізація неспокійного прикордоння німецькими, польськими та іншими 
національними групами, які своєю присутністю показували зацікавленість в цій території польської 
католицької влади. Прикладом таких осіб є майбутній власник Поділля Спитко з Мельштина 
(належав до найближчого оточення нового короля)3. Також продовжувався процес поглиблення 
економічної співпраці з містами Польщі, яка почалася ще з 1375 р. – виданням подільським князем 
Олександром Коріатовичом грамоти вільного торгу краківським купцям4. 

Інтеграційні процеси в Королівстві Польському та у Великому князівстві Литовському, стали 
яскравим прикладом втілення поширеної у Західній Європі тенденції договору між монархом та 
елітами, коли державні та політичні утворення об’єднувалися на основі стосунків та домовленостей 
між володарями, монархами та династіями5. 

Наприкінці XIV ст. у зв’язку з загальним погіршенням економічної кон’юнктури і кризи 
основних держав чорноморського басейну – Золотої Орди і держави Ільханів – намітився спад у 
розвитку світової торгівлі6. Так як зростає кількість військових суперечок та зменшується 
активність економічної співпраці з Далеким Сходом. Великого значення набуває торгівля в середині 
Понтійського басейну, зростає роль важливих портів, серед яких помітне місце займає Монкастро 
(Білгород-Дністровський)7. Олександр Гваньїні у своїй «Хроніці…» писав, що це місто колись було 
великим портом, звідки возили пшеницю з Поділля аж до самого Кіпру8. 

У цей час відбувається черговий наступ на українські землі представників Сходу. Золота 
Орда, яка переживала політичну та економічну кризу, увійшла в останню стадію свого занепаду. Це 
призводить до утворення нових держав (ханств) на її території. Так, у 1430 –х роках у Криму на 
основі кількох орд утворилося нове державне об’єднання – Кримське ханство. Саме ця подія мала 
важливе значення для політичної та економічної ситуації в Україні протягом наступних кількох 
століть9. 

                                                      
1 Бродель, Ф. (1998). Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. Т.3 Час світу. Київ: 
Основи, 17. 
2 Русина, О. (2013). Політичні аспекти взаємодії держави й суспільства (часи ординської та литовської 
зверхності). Влада і суспільство в Україні. Київ: Ін-т історії України НАН України, 64. 
3 Михайловський, В. (2012). Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI 
ст. Київ: Темпора, 66-67. 
4 Сіцінський, Ю., Ващук, Д. (упоряд.) (2009). Поділля під владою Литви. Кам’янець-Подільський, 32. 
5 Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора, 388. 
6 Еманов, А., Попов, А. (1988). Итальянская торговля на Черном море в ХІІІ – XV вв. 
<http://annales.info/blacksea/small/emanov_88.htm> (2015, Серпень, 10). 
7 Еманов, А., Попов, А. (1988). Итальянская торговля на Черном море в ХІІІ – XV вв. 
<http://annales.info/blacksea/small/emanov_88.htm> (2015, Серпень, 10). 
8 Гваньїні, О., Мицик, Ю. (упоряд.) (2009). Хроніка європейської Сарматії. 2-е вид. доопрац. Київ: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 429. 
9 Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора, 389. 
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Кримське ханство продовжувало використовувало набіги, як форму вирішення своїх 
внутрішніх проблем, а економіка подільського регіону відчувала на собі усю «позитивність» такого 
сусідства. Хроніка Європейської Сарматії повідомляє, що «у 1438 р. татарський хан Шахмат 
(Szachmat) з великим військом прийшов до Подільських країв, де на озеристому місці розбив добре 
військо, завдав значної шкоди, набравши худоби й здобичі. Відтоді татари проклали легкий шлях до 
Поділля, котрим потім будь-коли нападали на руські краї та спустошували їх»1. Проте вже у 1445 р. 
укладає союз із великим князем литовським (з 1447 р. також королем польським) Казимиром IV 
Ягеллончиком2. 

В економічному плані поява Кримського ханату була невигідною перш за все через те, що 
підконтрольні Криму татарські орди продовжували захоплювати український степ і лісостеп. Вони 
встановлювали контроль над стратегічно важливими торгівельним шляхами, що йшли через 
Подільську землю і Україну загалом. Зокрема, 1 вересня 1482 р. хан Менглі-Гірей здійснив напад на 
Київ. Місто було спалено вщент, згоріло багато людей та казна. Багато людей, які почали тікати з 
міста було взято в ясир. Після цього кримський хан повернувся у Крим, а життя в Києві знову 
занепало3. Разом з цим відбувся занепад одного із ключових економічних центрів, через який 
проходило ряд транзитних торгових шляхів, один з яких ішов з Поділля у північно-східному 
напрямку. Крім цього, наприкінці XV ст. могутність кримських татар зростає, Менглі-Гірей знищує 
чорноморські порти, що приводить до спаду торгівельних відносин з побережжям Чорного моря 
більшості українських земель4. 

Наступним елементом впливу міжнародного характеру було завоювання Візантії турками-
османами (падіння Константинополя у 1453 р.) та створення Османської імперії. Це мало як 
позитивні, так і негативні наслідки для подільського торгівельно-економічного становища. 

Після падіння Візантійської імперії відбувається налагодження та зростання торгівлі між 
османами та Короною Польською5. Окрім взяття Царграду, турки знищили царство мамелюків в 
Єгипті і почали контролювати усі шляхи до Індії6, до Ірану та Перської затоки. Стали регулювати 
товаропотік на Захід. Султани спрямовували до своєї столиці потік шовку, прянощів та інших 
товарів, які надходили до Сирії та Єгипту7. Ці заходи перетворили Стамбул на «Мекку торгівлі» для 
усіх купців. 

Турецький султанат був зацікавлений у розвитку торгівлі з Польщею, тому що вона 
приносила в казну значні прибутки. У 1455 р. Мехмед ІІ повідомив Казимира Ягеллончика про те, 
що він гарантує свободу торгівлі та пересування його купців на суші і на морі. У відповідь на це, 
польський король видав розпорядження, за яким «заморські купців від турок» отримуватимуть 
свободу ведення комерційних справ в усіх куточках польської держави. З середини XV ст. 
константинопольські купці частіше починають відвідувати польські міста та посилюють зв’язки з 
місцевими купцями. У ті часи турки зазвичай не займалися торгівлею, вони залишали це заняття у 
руках греків, вірменів, євреїв. В наступні роки ці народи з’являються на території Корони Польської 
з великим партіями товарів: прянощів, вин, фруктів, алунів. Крім цього, вони налагоджують активні 
зв’язки з Кам’янцем і Трембовлею, їздили у Львів та інші міста, де укладали торгівельні 
домовленості8. 

Негативним явищем було те, що Порта здійснюючи експансіоністську політику в 1475 р. 
захопила генуезькі колонії Північного Причорномор’я і встановила своє панування на кримському 
узбережжі (підкорила міста Кафу і Херсонес, а також фортеці Гезлем, Мангуп (Арабат, Єнікале). 

                                                      
1 Гваньїні, О., Мицик, Ю. (упоряд.) (2009). Хроніка європейської Сарматії. 2-е вид. доопрац. Київ: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 141. 
2 Галенко, О. (2008). Кримський ханат. <http://www.history.org.ua/?termin=Krimskii_Hanat> (2015, Серпень, 08). 
3 Русина, О. (1998). Україна під татарами та Литвою. Київ: Альтернативи, 144, 146. 
4 Верзилов, А.(1898). Очерки торговки Южной Руси с 1480–1569 гг. Земский сборник Черниговской губернии, 
1. Чернигов, 46. 
5 Крот, В. (1988). Торговля Польши с Турцией в Причерноморье (XV – первая половина XVI в.). 
<http://annals.xlegio.ru/blacksea/small/krot_88.htm> (2015, Серпень, 10). 
6 Бэр, А. (1876). История всемирной торговли. Ч. 2. Москва: Типография Грачева И., 22. 
7 Кривонос, В. (1995). Львівсько-левантійська торгівля наприкінці XV – в середині XVIIст. Український 
історичний журнал, 1, 50. 
8 Крот, В. (1988). Торговля Польши с Турцией в Причерноморье (XV – первая половина XVI в.). 
<http://annals.xlegio.ru/blacksea/small/krot_88.htm> (2015, Серпень, 10). 
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Зважаючи на це і саме Кримське ханство визнавало васальну залежність від неї1. В економічному 
плані це призвело до того, що вивіз українського зерна через чорноморські порти занепав, але 
натомість зросло значення вивозу зерна через Балтійське море2. Чорне море перетворилося на 
«турецьке озеро», де Польщі гарантувалася безпека і свобода мореплавства та торгівлі, згідно з 
домовленостями 1489, 1555, 1561, 1577, 1607, 1619 рр. Насправді ж турки не дозволяли плавати 
морем на чужих кораблях, цим самим зосередили у своїх руках перевезення товарів3. 

Щодо сухопутного шляху, то він активно використовувався і надалі. На шляхах до Стамбулу 
зустрічалося багато караванів та груп торгівців не лише з Поділля, Львова, а й з інших куточків 
Польщі, Литви та Московії. Руху торгівлі навіть не заважали війни, що виникали між двома 
країнами. Прикладом слугує інформація, що підчас Хотинської війни 1621 р. турецька адміністрація 
надавала охороні грамоти кам’янецьким вірменам на пересування і торгівлю на території 
Османської імперії та її васалів4. 

Наприкінці XV – на початку XVІ ст. Європа переживає епоху Великих географічних 
відкриттів, що стали наслідком науково-технічних досягнень у галузі мореплавства (вдосконалення 
навігаційних приладів, конструкцій кораблів, розвиток картографії). Все це поклало початок 
переходу від Середньовіччя до Нового часу. Морські зв’язки, які почали розвиватися з середини 
XIV ст. тепер стали домінуючим типом торгівельних відносин. Внутрішня торгівля все більше 
починає відступати перед океанською5. Для Старого світу це стало позитивним явищем. Відкриття 
португальцями шляху до Індії навколо Африки звільнило Європу від меркантильної переваги 
турецької орди6. На той час європейський світ-економік був зосереджений у Середземномор’ї, а 
Венеція котра займала домінуюче місце у торгівлі зі Сходом починає втрачати свої позиції із-за 
турецької присутності на стратегічних шляхах левантійської торгівлі. У 1499 р. португальські 
кораблі привезли в Лісабон перший вантаж перцю, тріумфування принесло цю новину до Венеції, 
яка «заціпеніла від жаху». Це стало новиною про припинення торгової монополії Венеціанської 
республіки і перетворення її з «цариці Адріатики» до статусу другосортної торгівельної держави7. 

Відкриття нових шляхів та Америки призвело до того, що у Західній Європі відбувся 
бурхливий розвиток міст та зростання населення, яке потребувало все більше продуктів харчування. 
Одночасно відбувається так звана «революція цін». З нового континенту почало масово прибувати 
срібло, однак саме в цей час збільшилося добування срібла і у самій Європі. Левантійська торгівля 
вже з відкриття морського шляху в Індію, не поглинала таких великих сум. Все це привело до кризи, 
ціни на товари піднялися, а заробітна плата залишилася не зміною. Такі процеси призвели до 
розвитку кредитної справи, бірж і появи нових банків8. 

Нагальним питанням стає розвиток господарського комплексу, через збільшення попиту на 
сільськогосподарську продукцію. Цьому допомагає процес централізації держав у Європі, 
відбувається зменшення митних бар’єрів та уніфікації монетних систем у межах окремих держав. 
Так, натуральний обмін остаточно поступається товарно-грошовим відносинам, відбувається 
становлення грошово-кредитних відносин в економіці. Місто стає центром і лідером у процесі 
переходу до капіталістичних форм господарювання9. 

Східна Європа також відчула на собі «революцію цін». Так, у Польщі у другій половині XVI 
ст. відбувається зростання цін на продукти сільського господарства, що було пов’язано з тим, що 
Захід був «голодний». Уряд пішов на фіксацію цін, хоч це і негативно позначилося на життєвому 
рівні простого населення, але підвищило доходи шляхти10. Тому, для більшої економічної вигоди 

                                                      
1 Панашенко, В. (1989). Кримське ханство у XV –XVIIІ ст. Український історичний журнал, 1, 55. 
2 Голобуцький, В. (1970). Економічна історія Української РСР (дожовтневий період). Київ: Вища школа, 60. 
3 Кривонос, В. (1995). Львівсько-левантійська торгівля наприкінці XV – в середині XVIIст. Український 
історичний журнал, 1, 95. 
4 Петров, М. (2012). Місто Кам’янець-Подільський в 30-х рр. XV–XVIII століть: проблеми соціально-
економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. 
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 298. 
5 Дживелегов, А. (1904). Торговля на западе в средние века. Санкт-Петербург: АО «Брокгауз-Ефрон», 218. 
6 Бэр, А. (1876). История всемирной торговли. Ч. 2. Москва: Типография Грачева И., 22. 
7 Дживелегов, А. (1904). Торговля на западе в средние века. Санкт-Петербург: АО «Брокгауз-Ефрон», 217. 
8 Дживелегов, А. (1904). Торговля на западе в средние века. Санкт-Петербург: АО «Брокгауз-Ефрон», 219. 
9 Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора, 394-395. 
10 Голобуцький, В. (1970). Економічна історія Української РСР (дожовтневий період). Київ: Вища школа, 102. 
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КП і ВКЛ, куди входила більша частина українських земель, почали посилювати залежність селян 
із-за сприятливих умов регіону для ведення сільського господарства та зростанням попиту на 
Заході1. 

Для досягнення поставлених цілей, а також у прагненні підвищити прибутковість державних 
маєтностей Сигізмунд ІІ Август вирішує провести широку аграрну реформу «устава на волоки» 1 
квітня 1557 р. Передбачалося використання поряд з сільською челяддю й волосних селян для роботи 
(вводилася дводенна панщина) у фільварках. Відбувалося перемірювання землі уніфікованими 
земельними одиницями – волоками з відповідним оподаткування за кадастром. Трипілля ставало 
основною землеробською системою2. 

Щодо фільваркового господарства, то у Подільському та Брацлавському воєводствах воно 
відігравало другорядну роль. Регіон був доволі багатий на природні ресурси, але мав неспокійне 
сусідство (був відкритий для татарських нападів) зі степом, тому був нерівномірно заселений. 
Фільварки зустрічалися лише на заході і на півночі. Основними формами ренти були поволовщина, 
вепрівщина, данина баранами та медом3. Селянин сидів на слободах і сплачував також подимне (від 
жита), а також стацію – податок на утримання польського війська4. Різниця у ведені господарства та 
більша свобода дій призвела до того, що на подільське прикордоння збільшується наплив населення 
з Руського та Волинського воєводства. Вони продовжують поруч з місцем населення колонізувати 
простори степу. Прикладом цього слугує люстрація 1545 – 1552 рр. Брацлавського та Київського 
воєводства, за якою у них нараховувалося 4400 димів (селянське господарство), а вже у 1625 р. їх 
кількість сягає 92 тис. Тобто, населення зростає більше ніж у двадцять разів5. 

Можемо припустити, що це пов’язане з тим економічним зиском, який отримувала держава і 
шляхта з постачання сільськогосподарської продукції на ринки Західної Європи. За приблизними 
підрахунками дослідників транзитна гданська торгівля «польським» (значною мірою і українським) 
збіжжям становила у 1557 р. понад 40 тис. лаштів (1 лашт = 2 т.), а в 1583 р. близько 63 тис.6. 
Найбагатші магнати/кролевята (Заславські, Корецькі, Острозькі, Сангушки та ін.), які мали значні 
маєтності на Волині, Київщині й Поділлі, могли щорічно постачати на Захід від 100 (50 лаштів) і до 
250 (2000 мац) тонн збіжжя7. Відомо, що в останнє десятиліття XVI ст. з усього Балтійського 
торговельно-економічного регіону (куди переважно прямував український експорт) лише 
нідерландські купці вивезли далі на Захід більше 413 тис. лаштів жита,близько 40 тис. лаштів 
пшениці, більше 21 тис. лаштів вівса та майже 5 тис. лаштів ячменю8. 

Безумовно, що вплив великих географічних відкриттів на Східну Європу був не меншим ніж 
на Західну. Це призвело до широкого закріпачення сільського населення західного регіону України. 
На Поділлі це відчувалося менш помітно, із-за свого не спокійного пограничного статусу. Однак на 
українських землях розвиток сільського господарства ішов до зародження капіталістичного способу 
господарювання (використовуючи інтенсифікацію методів виробництва). Натомість метрополії 
намагалися посилити віддачу від аграрного сектору за допомогою екстенсивних методів, шляхом 
поглиблення феодального визиску9. Це стало однією із головних причин появи козацтва як 

                                                      
1 Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора, 395. 
2 Економічна історія України: Історико-економічнедослідження: в 2 т. Т.1. (2011). Київ: Ін-т Історії України 
НАН України, 338. 
3 Голобуцький, В. (1970). Економічна історія Української РСР (дожовтневий період). Київ: Вища школа, 73. 
4 Боєчко, В. (2001). Роль Брацлавщини і Західного Поділля у виникненні, становленні та розвитку козацтва. 
Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Зб.наук.статей. Черкаси: РВВ ЧДУ, 
104. 
5 Боєчко, В. (2001). Роль Брацлавщини і Західного Поділля у виникненні, становленні та розвитку козацтва. 
Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Зб.наук.статей. Черкаси: РВВ ЧДУ, 
102-103. 
6 Економічна історія України: Історико-економічнедослідження: в 2 т. Т.1. (2011). Київ: Ін-т Історії України 
НАН України, 378. 
7 Економічна історія України: Історико-економічнедослідження: в 2 т. Т.1. (2011). Київ: Ін-т Історії України 
НАН України, 377. 
8 Економічна історія України: Історико-економічнедослідження: в 2 т. Т.1. (2011). Київ: Ін-т Історії України 
НАН України, 378. 
9 Чуткий, А. (2013). Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. Київ: 
Темпора, 395-396. 
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суспільної верстви. 
У першій половині XVI ст. зростає роль Московської держави на міжнародній арені. В цей час 

вона активно веде політику завоювання колишніх золотоординських ханств, які стали самостійними 
після розвалу імперії. Так, у 1552 р. завершилося підкоренням Казані, а у 1556 р. – Астрахані. 
Внаслідок цього тиску частина поволзьких татар, ще до взяття Казані і Астрахані, відкочовує на 
захід, до Дніпра, від чого український степ, де селилися прибульці, стає ще агресивнішим. Врешті-
решт, татари перерізають головну дорогу між Брацлавом і Дніпром, зруйнувавши близько 1541 р. 
Звенигородський замок, який контролював цю ділянку шляху. Це призводить до того, що головна 
дорога, починаючи від Брацлава, повертає на північ, обминаючи небезпечну звенигородську пустку 
і тепер йде вздовж Бугу до Вінниці, а далі — на схід до Дніпра через Білу Церкву1. 

Іншою важливою подією, яка мала відбиток у торгівлі Центрально-Східної Європи було 
спалення та повне винищення московським царем Іваном IV у 1569 р. Великого Новгорода2. Це 
місто було одним із ключових центів ганзейської торгівлі, куди також надходили подільські товари. 
Ця акція московського царя призвела до того, що ганзейське купецтво повністю згорнуло свою 
комерційну діяльність у Новгороді3 і регіон почав економічно занепадати. Проте, у найближчому 
часі московити самі починають використовувати економічний потенціал цього міста. 

У 1569 р. відбулася ще одна важлива подія, що мала колосальний вплив як на політичний, так 
і на економічний розвиток Поділля та України в цілому. Велике князівство Литовське та 
Королівство Польське об’єдналися в єдину федеративну державу Річ Посполиту, що 
регламентувалося підписаною 1 липня у Любліні унією. Так, належні колись землі ВКЛ переходять 
до Корони Польської. У них досить помітно зростає роль польського елементу в землеволодінні. 
Така ситуація відбувається на Волині, Київщині і Брацлавщині4. Подільське воєводство і 
Брацлавське знову почали існувати у правовому полі однієї держави. Однак, українська шляхта 
поступово починає втрачати свій вплив та землі, через те, що не могла надати відповідні документи. 
Магнати прагнули збільшити свої володіння за рахунок власності дрібної шляхти, бояр, козаків, 
селян та інших верств населення. Через підкупи, за борги та різні провини, вони захоплювали орні 
землі, сіножаті, пасовиська, ліси та урочища, привласнювали також «бортні землі» та пущі. Так, із-
за цього у Брацлаві у 1594-1595 рр. відбулося повстання проти польської шляхти5. 

Отже, у досліджуваний період торгівельно-економічне становище Подільського регіону 
багато в чому залежало від зовнішніх чинників. Поділля, будучи на межі між двома різними 
господарським світами: осілим та кочовим, стало перехрестям торгівельних шляхів. Це приносило 
як позитивні, так і негативні зміни. У XV – XVI ст. Європа переживає ряд глобальних змін, що 
відбилися як на зміні напрямку руху купців, так і на кількості експорту товарів з українських 
земель. Великі географічні відкриття сприяли пришвидшенню інтеграційних процесів Польщі та 
Литви в єдину державу, а економічний зиск від продажу українського зерна став вирішальним при 
проведенні аграрної реформи та початку закріпачення селянства. Усе це призвело до збільшення 
втікачів та переселенців на східне подільське прикордоння. 
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CHARITY OF KISH ATAMAN OF THE ZAPOROZHIAN 
SICH PETRO KALNYSHEVSKY 

The  article  describes  the  features  of  sociocultural  phenomenon  of  the  eighteenth  century, 
namely  charitable  activities  of  Cossacks’  elders  on  the  example  of  the  last  kish  ataman  of 
Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky. As a historical phenomenon, the charity had high morals, 
indicatived of the ethical  standards of people and priorities of  society of  that  time.  In general, 
charitable  activity  of  P. Kalnyshevsky  varied  in  scope,  size,  preferences,  character,  purpose, 
forms, area of coverage etc. The author emphasizes the contribution of P. Kalnyshevsky to the 
construction  of  churches  and  development  of  education.  He built several  dozen  temples in 
Pustoviytivka, Lokhvytsia, Romny, Petrukivtsi and others. P. Kalnyshevsky sent money for the 
construction,  repair,  maintenance  of  churches,  purchase  and  donation  of  religious  literature, 
various church utensils, opening the schools. 
Key  words:  Petro  Kalnyshevsky,  Zaporozhian  Sich,  kish  ataman,  orthodoxy,  contribution  of 
churches. 

Zaporizhian Sich was always associated not only with freedom-loving people, border guards, 
soldiers, knighthood, but also with religious people, defenders of orthodoxy. It is no wonder, that the first 
thing that was required from the newcomer was professing of Orthodoxy. Cossacks’ devotion was a deep 
and natural phenomenon. Constantly being in danger, between life and death, faith in God helped Cossacks 
not only to survive in difficult situations, but also to defeat the enemy and come back to their homeland 
with victory, and already there to show their appreciation for the saved life, that manifested itself in an 
extremely large number of generous donations and charity for the benefit of Christian shrines. As a result, 
they built new Orthodox churches, cathedrals, and presented generous gifts to them. There were no 
generous donors than Cossacks in national history. 

The last ataman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky (1691-1803) made a significant 
contribution to the history of philanthropy in Ukraine. His talents as organizer, military leader, manager, 
diplomat are beyond doubt. However, charity, reverent attitude and displays of the highest respect for the 
Orthodox faith are absolutely amazing too. 

The historian A. Apanovych says that in the history of Zaporozhian Sich no one could keep up with 
P. Kalnyshevsky in building the temples. He spared huge funds with sincere heart and absolute competence, 
he devoted himself to construction and decoration of churches1. 

P. Efymenko2, D. Yavornytsky3, A. Skalkovsky4, V. Golobutsky5, A. Apanovych6, D. Kulinyak7 and 
others studied at different stages of historiography the contribution of kish ataman P. Kalnyshevsky to 
spiritual treasure of Ukrainian history. 

According to our calculations, P. Kalnyshevsky built or provided the financial assistance for the 
construction of more than thirty churches8. The last ataman built at his expense a number of Orthodox 
churches which were named after the Holy Apostles Peter and Paul in Mezhyhirsk monastery near Kyiv 
(1768), Protection of the Blessed Virgin Mary in Romny (1770), the Trinity Church in his native village 
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Pustoviytivtsi (1773), temples in Lokhvytsia (1763-1771) and Petrykivtsi (1769-1775)1. During his tenure 
as ataman he financed the constructions of the Trinity Cathedral in Samara and Poorillia (Mogyliv, 
Baybakivka, Lychkivka, Hupalivka etc.), as well as sent gifts to the temple of Holy Sepulchre in 
Jerusalem2. 

On the funds of P. Kalnyshevsky the Trinity Church was built in his native village Pustoviytivtsi 
(now Romny district of Sumy region). The first record about financing the building of the temple by kish 
ataman in his native town is found in the writings of K. Odovets3, D. Yavornytsky4. We also know that in 
1758 P. Kalnyshevskyy donated 100 rubles to the church in Pustoviytivtsi5. 

Even as a military judge, in 1762 P. Kalnyshevsky presented to the church in his native village the 
Gospel in the expensive frame, which was produced by the famous Kyiv artisans Ivan Ravych. P. 
Kalnyshevskyy paid for the book 500 rubles in gold. The Gospel is a real masterpiece of Ukrainian craft on 
gold in XVIII century, that found its place in global catalogues of art. More than a peck of silver was spent 
on its frame which length was more than half a meter, width – 34 cm, thickness – 10 cm6. 

By the way, the Holy Trinity Church, built by P. Kalnyshevsky, preserved to this day. It was 
reconstructed in 2005-2006. 

P. Kalnyshevsky built on his funds the Church of the Nativity of the Virgin in Lokhvytsia in Poltava. 
Master I. Brodatsky started the construction in 1763, and after his death B. Voloshynenko continued the 
construction like the Trinity Church in Lubny7. According to the book of expenditure, on building of 
Lokhvytsia cathedral was spent 504 oaks, for which P. Kalnyshevsky paid 405 rubles8. 

A well-known both in Ukraine and abroad master Sisoe Izotovych (Domovych) Shalmatov was 
invited to create the iconostasis. On June 18, 1767 P. Kalnyshevskyy and S. Shalmatov signed an 
agreement to manufacture the iconostasis. On August 26, 1767 S. Shalmatov came to Lokhvytsia with his 
six apprentices. 

To paint the icons they invited renowned painter Pavlo Petrash (Petrashev); he completed the bulk of 
works in August 1769, the rest of iconic works were not finished until June 1770. Since 1771 cathedral 
church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Lokhvytsia, in which P. Kalnyshevsky invested about 
10 thousand krb., has started regular service9. 

In Lokhvytsia was another wooden church – Nicholas’ church. It was built at the expense of P. 
Kalnyshevsky and elders of the Zaporozhian Sichin in 1760s. Kish ataman personally provided 500 rubles 
for the purchase of building timber10. 

In the Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev is stored P. Kalnyshevsky’s letter, dated 
1763, in which he requests Metropolitan of Kiev for permission to build a church in Romny to replace the 
old one unsuitable for worship: “In Lubny regiment in the town of Romny the Church the Blessed Virgin is 
in a state that is about to collapse and there will be no place for the worship. I’m asking for permission to 
build a new church for which I’ve provided the required number of trees and the right amount of 

                                                      
1 Коцур, В.П., Коцур, А.П. (2004). Від Сули до Білого моря: шлях через три століття. Київ–Переяслав-
Хмельницький: Книги-ХХІ, 6. 
2 Коцур, В.П., Коцур, А.П. (2004). Від Сули до Білого моря: шлях через три століття. Київ–Переяслав-
Хмельницький: Книги-ХХІ, 7. 
3 Одовець, К. (1886). Исторія Украины за часовъ Петра Великого и Катерины ІІ. Львовъ: З друкарнѣ 
Товариства имени Шевченка, 16-33. 
4 Эварницкій, Д.И. (1887). Послѣдній кошевой атамань Петръ Ивановичъ Калнишевскій. Новочеркасск: 
Типографія А.Д. Карасева; Эварницкій, Д.И. (1888). Запорожье въ остатках старины и преданіях народа: В 
2-х ч. Ч. 1. Санкт-Петербург: Изданіе Л.Ф. Пантелѣева. 
5 Коцур, А. (2005). Троїцька церква П. Калнишевського в Пустовійтівці – пам’ятка дерев’яної архітектури 
України ХVІІІ ст. Часопис української історії, вип. 3. Київ, 10. 
6 Коцур, В.П., Коцур, А.П. (2004). Від Сули до Білого моря: шлях через три століття. Київ–Переяслав-
Хмельницький: Книги-ХХІ, 303. 
7 Грибовський, В. Храми Петра Калнишевського. Експедиція ХХІ. <http://ex21.com.ua/ukr/terracossacorum/107-
5.htm> (2015, December, 08). 
8 Шибанов, Г. (2009). Спадок Петра Калнишевського. Про долю унікальної мистецької пам’ятки з 
Полтавщини. День, 42, 6. 
9 Грибовський, В. Храми Петра Калнишевського. Експедиція ХХІ. <http://ex21.com.ua/ukr/terracossacorum/107-
5.htm> (2015, December, 08). 
10 Вечерський, В.В. (2002). Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 208. 
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money...”1. 
So, the question remained only in getting a permission. Soon P. Kalnyshevsky received a letter of 

permission from the Metropolitan of Kiev. It also stated that after the completion of the church will be 
issued a special charter, permission for its consecration2. 

On June 27, 1764 construction of the church started. In a letter of February 9, 1766 to a military 
judge P. Holovaty P. Kalnyshevsky reported that in “Romny town they are building a church at his 
expense" and asked to issue from treasury of Sich 300 rubles on its building as a loan, which he was 
obligated to return personally. Mykhailo Chukhno, nephew of Josyp Pidhayny-Kalnyshevsky and kish 
ataman from Kuschiv had come to collect the money from Romny. 

Publications of M. Makarenko3 and L. Padalko4 confirm the financing of the construction of the 
Protection Church by P. Kalnyshevsky. The scientific exploration of the Kiev researcher A. Kotsur 
demonstrates in six scenes that P. Kalnyshevsky funded the construction of Protection Church in Romney5. 

From scientific publications we learn that in 1768 at the expense of P. Kalnyshevsky at the Holy 
Transfiguration Kyiv Mezhyhirsk Stauropegial monastery was built masonry refectory church of St. Peter 
and Paul6. 

On March 22, 1772 in the settlement of Petrykivka was consecrated a church, which was built at the 
expense of kish ataman M. Kalnyshevsky7. In publications of contemporary researchers we can also find 
the information, that kish ataman handed a number of times money for construction a wooden church in 
Petrykivka in the period 1769-17728. 

In the city Samara (now Novomoskovsk, Dnipropetrovsk region), which was a part of Zaporozhian 
lands, there is attraction of Ukrainian wooden architecture of the eighteenth century – the Trinity Cathedral, 
built in the 1773-1778. This is the greatest building of Cossack era. It’s not inferior to St. Sophia in size. Its 
construction began with the direct participation of P. Kalnyshevsky. For his funds were purchased 559 logs, 
which were floated along the Dnieper to the mouth of the river Samara. In November 1773 colonel from 
Samara turned to the kish ataman with the “report” in which he wrote about the need for speedy 
transportation of timber to the construction site before winter set in. In correspondence during 1773-1774 
we can find the sum of 600 and 1000 rubles that P. Kalnyshevsky allocated for the construction of the 
temple9. 

Due to the Cossack army and its leaders were built almost all Zaporozhian churches; Cossacks 
donated a significant number of religious books, icons, crosses, gold vessels and many other things to their 
parish churches. Especially cared Cossacks about decorating their home church – the Sich Intercession 
Church. This church, which was built immediately after the founding of New Sich, had apparently modest 
look. But then the Intercession Church received considerable donations. Cossacks believed that the sacristy 
of the church Sich was perhaps the richest one in the Russian state. Icons made by the best Byzantine and 
Ukrainian artists were shining with pure gold. The other church utensils impress by their luxury too. 
Among them were lanterns, large silver candlesticks, gilded crosses, silver lamps, fifty silver gilt crowns, 
thread pearls, coral, amber products, hundreds of gold ducats and linen, embroidered with gold and silver 

                                                      
1 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 127, Опис 1020, Справа 4252, Арк. 2. 
2 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 228, Опис 1, Справа 321, Арк. 173.  
3 Макаренко, Н. (1908). Памятникъ украинского искусства ХVІІІ вѣка. Зодчій. Журналъ архитектурный и 
художественно-технический. Органъ Императорского Санкт-Петербургского Общества 
архитекторовъ, 24, 211-215. 
4 Падалка, Л. (1908). О старинномъ Покровскомъ храмѣ козацкой поры и его строителѣ, кошевомъ низового 
Запорожскаго Войска, Петрѣ Калнышѣ. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии, вып. 5. Полтава, 49-
64. 
5 Коцур, А. (2005). Доброчинство останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського (на 
прикладі Покровської церкви в Ромнах). Часопис української історії, вип. 2. Київ, 5-6. 
6 Телегін, Д.Я., Винокур, І.С., Титова, О.М. та ін. (1997). Археологія доби українського козацтва ХVІ – ХVІІІ 
ст. Навч. посібник. Київ: ІЗМН, 144. 
7 Коцур, В.П., Коцур, А.П. (2004). Від Сули до Білого моря: шлях через три століття. Київ–Переяслав-
Хмельницький: Книги-ХХІ, 344. 
8 Коцур, Г. (2006). Петриківка й Петро Калнишевський (До 315-ї річниці від дня народження останнього 
кошового отамана Запорозької Січі). Часопис української історії, вип. 5. Київ, 10, 13. 
9 Коцур, А. (2006). Троїцький собор П. Калнишевського в Новомосковську – вершина українського 
дерев’яного зодчества ХVІІІ ст. Часопис української історії, вип. 5. Київ, 5-6; Таранушенко, С.А. (1976). 
Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. Київ: Будівельник, 247. 
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altar hats, priestly garments of brocade, damask and other valuable fabrics, 120 old books and ancient 
manuscripts, many copper and tin dishes1. In the archive of the Kish are stored the letters of P. 
Kalnyshevsky from 28 January 1762 to R. Shcherbyna, V. Kryvosheya, G. Pavlenko with the request to 
help to buy the brocade for the Intercession Church2 and Archimandrite of Kiev-Pechersk Lavra Zosym 
from 1 May 1775 (the last month before the destruction of the camp) with the commission of the golden 
utensils for the Sich church. 

After destruction of Zaporozka Sich in 1775, by the orders of Russian Empress Catherine II, P. 
Kalnyshevsky was sent to the worst prison of that time in the empire – Solovky prison. Kish ataman, who 
spent a quarter of century in prison in Solovky, on the occasion of his dismissal, presented to the Solovky 
monastery the Gospel with the inscription: “To the glory of God, the Holy Gospel to the monastery of the 
Transfiguration and St. Reverend Father Zosym and Savvatiy, who are Solovky Wonderworkers, at the 
expense of the former Kish ataman of Zaporozka Sich Petro Ivanovych Kalnyshevsky 1801 I give”3. 

While in power P. Kalnyshevsky assisted in the development of education in the Zaporozka Sich and 
the preservation of the national character of the school. He cared for the education of youth in the spirit of 
love for his people, his culture. Kish Ataman was concerned about food, books, and school equipment. 
Education was financed by Cossack troops. 

Good cause considered donations to the school. In the last decades of the Sich there were 3 
specialized and 16 secondary schools at Parish churches of central palankas, settlements, villages4. The 
children aged 12 to 17 years studied “figure”, writing the Law of God, Ukrainian and Old Church Slavonic 
languages and many other subjects in schools, at the Svyatopokrovska Sich church. 

In Sich was a school, which prepared palanka officers, and military office clerks. There was also a 
vocal music and church music school headed by “a famous reader and singer” Mykhailo Kafizma. Students 
learnt polyphonic singing, as well as reading and singing for churches. Education was provided in all 
Zaporozhian schools in the native language. 

The letters stored in the Central State Historical Archive in Kyiv contain the information that 
Archimandrite of Novospassky monastery bought in Moscow at the request of P. Kalnyshevsky books for 
more than 30 krb, ordered the Gospel priced at 1000 rubles, and spent on its ornaments with silver, gold and 
precious stones 500 rubles.5 P. Kalnyshevsky ordered a silver frame for the Gospel. He invited in January 
goldsmiths to make frames for three books6. The Christian world is characterized by respect for the texts of 
Scripture, the motive of which is live communication with God. The most important attributes of the altar 
of the church liturgy belong to the Gospel. Therefore, its decoration attached great importance since ancient 
times. As a result, todey we have a large number of copies of the Gospel that has not only theological, 
liturgical, historical, geographical, linguistic and literary, philosophical and ethical significance, but also 
has an unrivaled cultural and artistic value. 

So ataman of Zaporozka Sich P. Kalnyshevsky was always concerned with the development of 
Ukrainian culture and spirituality. He built more than thirty Orthodox churches at his own expense or with 
the assistance. He was concerned with the development of education. His charitable work demonstrates 
high understanding of their purpose in society. Figure of P. Kalnyshevsky is a vivid example of 
philanthropy and well doing. 
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FEATURES OF FORMATION OF URBAN AND  
SMALL-TOWN POPULATION OF RIGHT-BANK UKRAINE  
IN THE LATE XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURIES 

The  article  reveals  the  trends  and  dynamics  of  development  of  urban  and  small‐town 
settlements of  right‐Bank Ukraine after  its annexation  to the Russian Empire. Emphasized  that 
rapid growth in the number of burghers in the region were due to several reasons, in particular 
due to natural factor and the influx of Ukrainian peasants, Russians, poles, and by encouraging 
Jews and foreign settlers, including Germans and poles to engage in trade and crafts. It is noted 
that  in  cities  and  especially  in  towns,  the  population  became  increasingly  multi‐ethnic,  and 
socially Ukrainians represented the poorest part of  it. At  the same time,  industrial production, 
trade and crafts were concentrated mainly in the hands of Russians, Jews and poles. 
Key  words:  right‐Bank  Ukraine,  Russian  Empire,  population,  burghers,  features,  urbanization, 
city, town. 

Важливою складовою сучасного розвитку Української держави є національно-культурне 
відродження усіх народів, які населяють її територію. Це вимагає чіткої орієнтації в багатьох 
історичних колізіях формування сучасної етнонаціональної палітри України і встановлення місця та 
ролі етносоціальних чинників у новітньому українському етногенезі. При цьому важливо знати не 
лише загальнонаціональні тенденції, а й ситуацію в регіонах, а зокрема особливості формування 
міського та містечкового населення. Адже місто як одне з мірил цивілізаційного поступу слугує 
індикатором розвитку сфер людського буття й на теренах сучасної України, воно зосереджує 
головні соціальні структури суспільства, фактично обіймаючи всі складники життєдіяльності 
людини. Постає питання: чи було так завжди в межах політичних кордонів сучасної України, де 
здавна проживали поруч з етнічними українцями представники інших етносів? Які чинники 
впливали на їхній розвиток і яким чином самі міста трансформували, а, можливо, й гальмували 
подальший розвиток Правобережного регіону. 

Проблема кількості міст і містечок, міського та містечкового населення Правобережної 
України наприкінці XVIII – середині XIX ст. залишається складною внаслідок кількох причин. 
Насамперед серед дослідників донині немає єдиного погляду як щодо критеріїв поділу поселень на 
міські й сільські, так і визначення поняття “місто”. Більшість істориків схиляється до думки про 
неможливість подати загальне визначення міста для всіх часів не лише у світовому вимірі, але і в 
межах однієї країни. В кожну історичну добу і в кожній країні це поняття має конкретне економічне, 
соціальне й політичне значення. Можна погодитися із сучасним російським ученим Б. Мироновим 
про актуальність твердження: містами є ті поселення, які визначалися сучасними містами 1. Отож, 
ми маємо справу з містом за умови, якщо його таким вважали мешканці, які в ньому жили. Саме 
такий підхід дає змогу історично підійти до міста й об’єктивно оцінити, чим було місто в кожний 
конкретний період своєї історії і як воно розвивалося. 

                                                      
1 Миронов, Б.Н. (1999). Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. Санкт-
Петербург: «Дмитрий Буланин». 
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Окремі аспекти проблеми чисельності та соціального складу міського і містечкового 
населення знайшла певне відображення в працях російських дослідників П. Ридзюнського, А. 
Рашина, В. Кабузана. Етносоціальні аспекти населення Правобережжя у XVIII – XIX ст. стали 
об’єктом наукових інтересів М. Бармака, Т. Брянцевої, М. Крикуна, Л. Мельника, Г. Казьмирчука, Т. 
Соловйової, Ю. Поліщука, А. Філінюка, Н. Щербак тощо. Проте чисельний і етносоціальний склад 
мешканців міст і містечок поки що не знайшов комплексного розкриття у вітчизняній науковій 
літературі. 

Мета статті полягає у тому, щоб простежити особливості формування міського та 
містечкового населення та проаналізувати кількісні зміни у їх складі в кінці XVIII – у першій 
половині XIX ст. 

Передусім, підкреслимо, що в Російській імперії аж до 1917 р. статус міста визначався 
офіційно державою. Населення такого населеного пункту формально набувало юридичних прав 
міщан, передбачених у Жалуваній грамоті 1785 р. Офіційні міста мали різні ранги: губернських, 
повітових і неповітових чи заштатних, тобто які не мали округи або повіту. До 1860-х рр. на теренах 
українських земель, включених до складу Російської імперії за другим і третім поділами Речі 
Посполитої, належали до міських поселень (але не до міст) належали містечка. 

Офіційні міста вирізнялися особливим устроєм суспільного життя, слугуючи центрами 
адміністративно-політичної, судової, військової і релігійної влади. Більшість із них мала переваги 
щодо проведення ярмарків та організації стаціонарної торгівлі. У першій половині XIX ст. поняття 
“місто” в науковій літературі та урядових документах асоціювалося з поселенням, яке мало значну 
кількість мешканців, зайнятих переважно в торгівлі і промисловості, а село розглядалося як 
протилежність місту. Звісно, що такому поняттю відповідали далеко не всі міста. Тому для 
означення міст, які відповідали ідеальному поняттю, використовувалося словосполучення 
“справжнє місто”, а для інших – “несправжнє місто”. Однак формальні критерії для віднесення до 
міст залишалися незмінними: статус міста присвоювався урядом, у місті повинні бути державні, 
губернські і повітові установи 1. 

Історичні дані свідчать, що в чотирьох воєводствах Правобережної України – Брацлавському, 
Волинському, Київському та Подільському в 1792 р. нараховувалося 410 міст і містечок2. Станом на 
середину 40-х рр. XIX ст. в створених на їх основі трьох губерніях регіону офіційно визнавалося 
лише 38 міст: у Волинській – 12, Київській – 12, Подільській – 143, а решта була віднесена до 
містечок. 

У досліджуваний період міське населення Правобережжя вирізнялося тенденцією до 
зростання. Це яскраво підтверджують статистичні дані, наведені відомим істориком І. О. Гуржієм 4, 
за підрахунками якого кількість міських мешканців Київської губернії у 1811 р. складала 64,3 тис. 
осіб, в 1825 р. – 73,8 тис., у 1840 – 125,5 тис., а в 1858 р. – 203, 6 тис. осіб. Порівняно із 1811 р. вона 
зросла майже у 3,2 рази й становила 10,5 % від всього населення губернії. І це при тому, що частка 
міщан у загальній чисельності населення Київщини у 1842 р. не перевищувала 7,2 % 5. Нижчими 
були темпи зростання чисельності жителів міст і містечок Подільської губернії. Зокрема, із 43,6 тис. 
осіб у 1811 р. вона збільшилося до 120,8 тис. у 1858 р. або в 2,8 рази і становила 6,9 % від всього 
населення краю. Міське населення Волинської губернії за ці роки збільшилося в два рази і його 
частка досягла 7,2% мешканців краю 6. 

Отже, за наявності загальної тенденції до зростання чисельності міського населення в регіоні, 
на Київщині, Поділлі та Волині вона збільшувалася нерівномірно. З іншого боку, за цим показником 

                                                      
1 Мельник, Л. Г. (1989). Міста України за всеросійським переписом 1840 р. Український історичний 
журнал,12, 48-53. 
2 Українська народність: нариси соціально-економічної та етнологічної історії (1990). Київ. Наукова думка. 
558.  
3 Мельник, Л.Г. (1989). Міста України за всеросійським переписом 1840 р. Український історичний журнал, 
12, 48-53. 
4 Гуржій, І.О. (1962). Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні з кінця XVIII ст. до 1861 р. Київ: 
Видавництво АН УРСР, 207. 
5 Мельник, Л.Г. (1989) Міста України за всеросійським переписом 1840 р. Український історичний журнал, 
12, 48-53. 
6 Гуржій, І.О. (1962). Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні з кінця XVIII ст. до 1861 р. Київ: 
Видавництво АН УРСР, 78. 
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Правобережжя в цілому випереджало середній показник приросту міського населення по Росії. 
Якщо приріст мешканців міст і містечок по імперії з 1825 по 1856 рр. складав 62,0 %, то у 
Правобережній Україні – 76,4 % 1. 

Але частка міського населення в загальній масі жителів 50-ти губерній Європейської Росії на 
0,8 % перевищувала такий показник у трьох Правобережних губерніях 2. 

Слід зауважити, що основним статистичним матеріалом у вивченні питання про чисельність 
міського населення послужили результати переписів населення Російської держави (V–X ревізії), 
статистичні таблиці другої чверті XIX ст., а також адміністративно-поліцейські звіти. Про недоліки 
ревізького обліку населення не раз йшлося в історичних дослідженнях. Тому варто звернути увагу 
на так званий адміністративно-поліцейський облік населення, запроваджений у Російській імперії 
наприкінці XVIII ст. Він визначав лише приблизну чисельність населення на момент кожної з 
ревізій. До середини XIX ст. він вже не задовольняв потреби державного обліку й не міг вважатися 
самостійним видом обліку населення, оскільки цілком базувався на матеріалах ревізького і 
церковного обліків. Відомості про чисельність і рух податного та неподатного населення 
губернатори включали до своїх звітів. Із 30-х рр. XIX ст. такі звіти стали детальнішими. Кожен 
очільник губернії щорічно подавав відомості про рух народонаселення на підлеглій території, 
використовуючи матеріали останньої ревізії та церковного обліку. З початку 40-х рр. у звіти 
включалися відомості про чисельність населення, стать, народжуваність, смертність і кількість 
шлюбів у повітових містах і повітах. При цьому дані про населення базувалися не лише на 
підсумках ревізій, але й враховували природній приріст. Тоді ж з’являються перші матеріали про 
національний склад населення. Крім того, у звіти був уведений спеціальний розділ “Іновірці”. 

Національна приналежність у переписах населення вперше в Російській імперії визначалась 
переписом 1897 р. Щодо попередніх ревізій, то основний акцент під час їх проведення робився на 
визначення релігійно-конфесійної приналежності і становій градації. Тому визначення національної 
або етнічної приналежності носить певною мірою умовний характер. Складність викликає і 
відсутність у джерелах динаміки чисельності населення регіону, що вивчається за деякі періоди, 
зокрема, за 1800-1820-ті рр.3 

Порівняно швидкі темпи росту чисельності міщан регіону були обумовлені кількома 
причинами і мали певні особливості. Приміром, зростання відбувалося за рахунок природного 
фактору. Водночас на її кількісні зміни в досліджуваний період впливала низка інших, не менш 
важливих обставин. Зокрема, наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. відбулись помітні зміни 
в господарській інфраструктурі міст і містечок Правобережної України. Поряд із ремеслами та 
промислами, в них стали дедалі більше розвиватися підприємства мануфактурного і фабрично-
заводського типів. Зокрема, у 1825 р. в містах Київської губернії нараховувалося 92 промислових 
підприємства. Через 30 років їх кількість зросла у 1,7 рази й досягла 157. У Подільській губернії їх 
число збільшилося в 3,4 рази, а у Волинській – в 9 разів4. Без сумніву, якісні зміни у промисловості 
й торгівлі міст і містечок краю вимагали додаткових робочих рук, а отже зумовили істотне 
збільшення кількості міщан. 

Зростання міського населення було викликане й політикою царизму щодо заохочення євреїв 
та іноземних колоністів, зокрема німців і поляків, займатися торгівлею і ремеслами й оселятися 
головним чином у містах і містечках Правобережжя. У містах і особливо в містечках торгівля та 
ремесла зосереджувались переважно у руках єврейської спільноти5. Ось чому свого часу професор 
П. В. Клименко зробив цілком обґрунтований і об’єктивний висновок про підпорядкування 

                                                      
1 Ридзюнский, П.Г. (1958). Городское гражданство дореформленной России. Москва: Изд-во АН СССР, 559. 
2 Рашин, А.Г. (1950) Динамика численности и процесс формирования городского населения России в XIX – 
начале XX вв. Ист. записки. Вып. 34. Москва: Изд-во АН СССР, 32-81. 
3 Костюченко, В.В. (2000). Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту у 
першій половині XIX ст. Матеріали X-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту, 237. 
4 Гуржій, І.О. (1962). Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні з кінця XVIII ст. до 1861 р. Київ: 
Видавництво АН УРСР, 207. 
5 Енциклопедія українознавства (1994) Т. 4: Словникова частина. Перевид. в Україні. Львів: Вид-во «Молоде 
життя», 1800. 
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чужонаціональним силам і стороннім осередкам індустріально-промислового розвитку Поділля1, а 
отже і всього Правобережжя. 

Тут доцільно підкреслити, що, якщо дві з трьох губерній регіону – Подільська і Київська – 
були в числі найбільших за кількістю та щільністю населення у Росії, то за щільністю мешканців 
міст вони знаходились серед останніх регіонів імперії. Крім Києва і певною мірою Бердичева, який 
мав статус містечка, всі інші міста мало чим відрізнялися від сіл, де кожна сім’я мешкала в своєму 
будинку і переважно займалася сільським господарством. Міське населення за цих умов в 
основному зростало представниками найбідніших українських селян, що переходили до стану 
міщани. Іншими словами, міське громадянство регіону концентрувало бідноту. За першу чверть XIX 
ст. в Волинській губернії воно виросло на 67 тис. осіб, у Подільській – на 472. 

За рахунок заохочення росіян, євреїв, інших іноземців до занять ремеслами, промислами, 
заводським і фабричним виробництвом, а головне торгівлею, та їх притоку в Правобережжя, 
українці витіснялися на узбіччя суспільного життя як у географічному, так і соціально-
економічному відношеннях. Збільшення чисельності та частки росіян, євреїв, представників інших 
етносів посилювало тенденцію до ще більших етнічних змін у структурі населення міст. До того ж, 
вони представляли заможнішу частину їх мешканців. Канадський історик П.-Р. Магочій, який 
позиціонує себе українцем, особливо підкреслює, що “… деякі з цих народів вели осібний спосіб 
життя – з власними законами, школами, звичаями та культурою, яка іноді помітно відрізнялася і 
була цілком чужою сусідам – етнічним українцям у селах чи містах”3. 

Своєрідним стимулом для цього виступала заборона імператриці Катерини II в’їжджати 
євреям на територію власне історичної Росії і надання дозволу поселятися на південному заході 
імперії, в межах відомої смуги осілості, яка охоплювала практично всі українські губернії. 

Тривалий час після приєднання регіону до Росії євреї користувалися правом оренди дідичних 
маєтків із повним розпорядженням їхніми селянами. Ще більше можливостей створило 
запровадження “Положення про устрій євреїв” від 1804 р., за нормами якого представники цього 
етносу отримали право на включення до стану купецтва та міщанства4. Стимулом до переселення 
євреїв у міста правобережних губерній став імперський дозвіл від 1807 р. займатися будь-якими 
ремеслами. Їх звільнили від виконання рекрутської повинності. Велика кількість євреїв проживала у 
подільських містах, кількісно переважаючи інші національності. Серед мешканців Проскурова, як 
одного із найбільш повітового міста Подільської губернії, на кінець XVIII ст. євреї складали більшу 
частину. Оселяючись у містах і містечках, більшість євреїв працювали шинкарями, корчмарями, 
торгівцями чи орендарями, стаючи, таким чином, проміжною ланкою між поміщиками та селянами. 
Прикладом цього може слугувати життя семи звичайних єврейських родин з Проскурова. Так, дві з 
них були орендарями в різних помістях, чотири – шинкарями та одна з родин жила з доходів від 
утримання корчми 5. В цілому ж у Проскурівському повіті (1804 р.) нараховувалось 2060 міщан-
євреїв 6. Враховуючи загальну тенденцію до збільшення міського населення по Подільській губернії 
протягом першої половини XIX ст. з 6% по V ревізії (1795 р.) до 12,5% по X ревізії (1858 р.)7, а на 
1849 р. у місті нараховувалось міщан-євреїв вже 2861 особа8 

На зростання чисельності міщан вплинули пільги, надані урядом Росії переселенцям у 
Правобережжя переважно з центральних губерній Росії. Слід підкреслити, що з поділами Речі 
Посполитої міграційні процеси були зведені в ранг державної політики та заселення росіянами краю 
стало носити організований і цілеспрямований характер. На відміну від попередніх періодів, 

                                                      
1 Клименко, П.В. (1927). Промисловість і торгівля в Подільській губернії на початку XIX ст. Ювілейний 
збірник. Київ: Українська академія наук, 1198. 
2 Ридзюнский, П.Г. (1958). Городское гражданство дореформленной России. Москва: Изд-во АН СССР, 559. 
3 Магочій, П.-Р. (2012). Україна: історія її земель та народів. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 794.  
4 Военно-статистическое обозрение Волынской губернии (1887). Ч. I. Киев: Тип. Штаба Киев. воен. окр., 
XXXIV, 368. 
5 Кам’янець-Подільський міський державний архів, ф. 226, оп. 79, спр. 2690, арк. 19-20. 
6 Кам’янець-Подільський міський державний архів, ф. 226, оп. 79, спр. 2840, арк. 1зв-9зв.  
7 Кабузан, В.М. (1985). Населення Поділля в 1795 – 1858 рр. ( соціально-класовий склад ). Тези доповідей VI-ої 
Подільської історико-краєзнавчої конференції (секція історії дожовтневого періоду). Кам’янець-
Подільський, 50-51. 
8 Военно-статистическое обозрение Российской империи (1849). Издаваемое по высочайшему повелению при 
1-м отделение Департамента Генерального Штаба. Т. X. Ч. 2. Подольская губерния. Санкт-Петербург, Табл. № 
5. 



EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 28 

більшість новоприбулих росіян оселялася в містах, поступово витісняючи поляків з 
адміністративних посад, а українців – у їх передмістя та околиць. Українське населення міст і 
містечок, зайняте в основному землеробством, протягом досліджуваного періоду витіснялося на 
окраїни. 

Вагомим джерелом поповнення російського населення міст і містечок правобережних 
губерній було квартирування в них частин регулярної армії. У 1802 р. за наказом імператора в 
Подільській губернії, зокрема, для розквартирування військ були призначені будинки у Вінниці, 
Хмільнику, Кам’янці-Подільському, Могилеві, Немирові, Тульчині, Ладижині, Ольгополі1. 
Найбільше їх перебувало в губернських та повітових центрах, а також у Меджибожі. 

Поряд із якісними змінами, що намітилися у промисловому та торговельному розвитку міст і 
містечок наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст., село Правобережжя продовжувало 
залишатися під тягарем кріпосницького гноблення. Ця обставина фактично унеможливлювала 
поповнення міст вихідцями із села. Як у першому десятилітті, так і в середині 50-х рр. XIX ст. була 
найменшою кількість селян в містах Правобережної України (в Київській губернії на 225,8 тис. 
міських жителів селян було 10,9 тис. осіб, у Волинській на 123 тис. – 6,2 тис. і в Подільській на 
125,7 тис. – 1,5 тис.)2. Слід наголосити, що вони поповнювали найбіднішу частину міських 
мешканців й тому складали категорію найдешевшої некваліфікованої робочої сили. До того ж, 
більшість цивільних посад в місцевих органах державного управління, включаючи поліцію, 
посідали росіяни, що закономірно спричиняло їх кількісне зростання. Крім того, в містах і містечках 
осідали управителі та економи подарованих імператорами своїм вельможам земельних наділів. 

Все ж слід підкреслити, що основним джерелом поповнення міських жителів було 
переселення в міста сільського населення. На підставі статистичних і архівних даних можна 
визначити групи сільського населення, які були основним резервом поповнення населення міст. 
Передусім, до них належали такі групи: вільні люди, однодворці, шляхта. 

У містах поселялися відпущені на волю кріпосні селяни. Однак поміщики дуже рідко і за 
великий викуп відпускали своїх селян. Крім того, для цього потрібен був спеціальний дозвіл 
міністра внутрішніх справ. Ще 3 жовтня 1776 р. видано урядовий указ про дозвіл удільним і 
казенним селянам записуватися в купецький і міщанський стан. Зокрема, 25 травня 1808 р. вийшов 
імператорський указ про дозвіл однодворцям, а ними ставали переважно колишні шляхтичі, які не 
могли юридично підтвердити своє походження й перейти у стан дворян, відпускати своїх селян на 
свободу. 7 січня 1828 р. набув чинності подібний указ, згідно якого надавався дозвіл державним 
селянам, які поселилися в містах, будувати і купувати будинки. Однак подвійний податковий гніт (у 
міських станів) стримував процес переходу державних селян у міста. 22 грудня 1837 р. з’явився 
повторно указ про дозвіл державним селянам переселятися у міста3. 

Указом від 1801 р. цій категорії населення було дозволено переходити за бажанням у 
купецький стан4. Іноді навіть практикувалися адміністративні записи селян у міщанський стан. Так, 
у 1820 р. в містечку Літнівці (з 1829 р. – Нова Ушиця) Подільської губернії, мешкало 338 селян. У 
1829 р., при переведені повітового міста з Ушиці у Літнівці, його селяни були записані до стану 
міщан5. Зауважимо, що такі факти не носили масового характеру, а були головним чином, викликані 
потребами уряду налагодити зручність управління. 

Протягом першої половини XIX ст. в Правобережній Україні продовжувалося закріпачення 
селян, що спричинило зростання числа і ставало дедалі більше перешкодою для їхнього переселення 
в міста. Селяни-кріпаки, як правило, не мали можливості оселятися в містах. Відтак, панщинна 
система ведення господарства в умовах притоку мешканців слугувала головним засобом обмеження 
станової мобільності українських селян і доступу до занять ремеслом і промислами й тим самим 
деукраїнізувало міські та містечкові поселення. 

Приріст населення міст відбувався протягом усього досліджуваного часу, за винятком 
декількох років панування епідемії холери: у 1830–1831 рр. і 1848–1849 рр. Щоправда, смертність 
від холери була вищою серед євреїв, що можна пояснити їх більшою часткою у складі мешканців, 

                                                      
1 Державний архів Хмельницької області, ф. 228, оп. 1, спр. 10, арк. 147-147зв. 
2 Гуржій, І.О. (1962). Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні з кінця XVIII ст. до 1861 р. Київ: 
Вид-во АН УРСР, 207. 
3 Державний архів Хмельницької області, ф. 228, оп. 1, спр. 10, арк. 128 зв.  
4 История дипломатии (1959). Т. 1. В 5 томах, 6 книгах. Москва: Госполитиздат, 896. 
5 История дипломатии (1959). Т. 1. В 5 томах, 6 книгах. Москва: Госполитиздат, 466. 
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мобільністю, скупченістю проживання в містах і містечках1. 
Після подолання епідемії простежувалося поступове зростання чисельності міського 

населення: у 1853 р. воно збільшилось на 6,61 % порівняно з 1848 р., але порівняно з 1846 р. – 
всього на 1,49 % 2. 

Для зростання чисельності міського та містечкового населення Правобережної України 
характерною була ще одна особливість. Йдеться про значно швидше збільшення кількості 
мешканців великих економічних і адміністративних центрів. Передусім, це стосувалося Києва, 
Бердичева, Могилева, Дубна, Кам’янець-Подільського та ін. Зокрема, населення Києва з 1811 по 
1863 рр. збільшилося в 2,9 рази, Кам’янець-Подільського – у 5,8 разів та Бердичева – у 7,2 рази3. 
Поряд з цим, існували міста і особливо містечка регіону, чисельність жителів яких, в силу певних 
соціально-економічних причин, зменшувалося. Перш за все це зумовлювалося втратою деякими з 
них статусу офіційних, скасуванням привілеїв на ярмарки, або перенесенням адміністративних 
установ (найчастіше – повітових) в інші населені пункти. Тобто, пріоритетне місце в політиці уряду 
займали ті населені пункти, розвиток яких був вигідний російському самодержавству. 

Високими темпами приросту населення вирізнялися також Овруч, Житомир, Володимир-
Волинський, Кременець. Причини швидкого розвитку цих міст були різними: наприклад, Овруч 
опинився в центрі внутрішньої колонізації, яка тоді інтенсивно проходила в північно-східному 
регіоні Волинської губернії, а піднесення Житомира зумовлене його перетворенням у 40–50-х рр. 
XIX ст. на справжній губернський центр4. 

Відтак, якщо у 80-х рр. XVIII ст. жителі міст і містечок Правобережжя в переважній більшості 
займалися сільськогосподарським виробництвом або поєднували його із заняттями ремеслами та 
промислами, то в умовах розвитку товарного виробництва міста поступово перетворювалися у 
промислово-торгові центри. У багатьох з них, а особливо адміністративних центрах, переважно 
скорочувалося населення зайнятого землеробством. Скажімо, у містечку Миколаєві в цей час діяло 
три ремісничих цехи: кушнірський, гончарський, шевський і один неремісничий – так званий 
парубоцький5. 

На 1849 р. кількість зайнятих у ремісництві осіб зменшилась до 88 осіб, що було характерною 
тенденцією для всієї Подільської губернії, загальне скорочення яких відбулось на 20%6. 

Одночасно зі структурними змінами в губернських і повітових містах й містечках, які 
поступово і все більше перетворювалися у торговельні центри, відбулося зростання кількості та 
частки дрібних торгівців, ремісників і найманих робітників переважно неукраїнського походження. 
Більш освічену, економічно і політично сильнішу категорію міщан представляли дворяни, які за 
своїм статусом справляли найбільший вплив на всі сфери життя міст і містечок. Але, проживаючи в 
них разом із численною прислугою, вони не виявляли особливого інтересу щодо розвитку їх 
економіки та соціальної сфери. 

Впливовим, але кількісно незначним станом, були купці. Однак вони провідної ролі в 
суспільному житті у досліджуваний період ще не відігравали і об’єктивно не могли відігравати 
через те, що мало чим відрізнялися від міщан. Купці організаційно об’єднувалися у гільдії, 
одержуючи від імперської влади деяке самоуправління. Чисельно купецький стан поповнювався, як 
правило, за рахунок прибулих росіян, євреїв, розбагатілих міщан і селян тощо7. 

У соціальній структурі населення міст і містечок кінця XVIII – початку XIX ст. помітне місце 
посідав шляхетський стан. Адже саме від міської шляхти залежало утворення та подальше 
функціонування нової адміністрації у приєднаних губерніях. Бажаючи заохотити дворян 
Правобережжя до участі у громадсько-політичному житті, уряд надав їм низку привілеїв, даруючи 

                                                      
1 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 65, спр. 198, арк. 19-20. 
2 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 65, спр. 198, арк. 21. 
3 Грицак, Я. (1996). Нарис історії України: формування модерної української нації XIX – XX ст. Київ: Генеза, 
360. 
4 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 1, спр. 4982, арк. 4. 
5 Назаренко, Є. (1996). Були цехи в містечку Миколаєві. Прибузька зоря, 4. 
6 Военно-статистическое обозрение Российской империи. (1849). Издаваемое по высочайшему повелению при 
1-м отделение Департамента Генерального Штаба. Т. X. Ч. 2. Подольская губерния. Санкт-Петербург, Табл. № 
12. 
7 Гуржій, І.О. (1962). Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні з кінця XVIII ст. до 1861 р. Київ: 
Вид-во АН УРСР, 207. 
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при цьому великі земельні володіння високопоставленим російським чиновникам1. Слід звернути 
увагу на те, що наприкінці XVIII ст. (до 1795 р.) у Правобережній Україні більшість правлячої 
поміщицько-магнатської верхівки, католицького духівництва і службовців становили поляки. 
Меншою мірою вони були представлені серед міщан, селян, чиншової шляхти. Політика уряду Речі 
Посполитої призвела до того, що частина українського за походженням населення Правобережжя 
стала позиціонувати себе поляками. 

За дослідженням М Орловського, поляки складали значну частину міського населення і 
переважали православних у три рази. Більшість польського етносу у містах і містечках Подільської 
губернії складали вихідці з Мазовецького та Мазурського воєводств, що були переселені на Поділля 
в кінці XVII ст. гетьманом М. Замойським. Сучасним наслідком цього стало широке поширення 
прізвищ з коренем “мазур” серед населення регіону. Вони (поляки) “…резко отличаются от 
малороссов, в общежитии, культуре и одежде…Говорят исковерканным польским языком, то есть 
мазовецким наречьем”2. 

Після поразки польського повстання 30-х рр. XIX ст. внаслідок вжитих відповідних 
адміністративних заходів з боку російського самодержавства щодо поляків, вони значною мірою 
втратили панівні позиції у регіоні. Водночас зменшилась їх чисельність. Якщо на початку 90-х рр. 
XVIII ст. частка поляків у складі мешканців Правобережжя становила 10, то на початку XIX ст. – 
лише 6 % 3. 

Аналізуючи дані про менш значні за кількістю етноси, що мешкали в правобережних містах і 
містечках, слід підкреслити, що на початку XIX ст. у них проживали греки, вірмени, німці, 
молдавани, цигани тощо. Вони переважно були ремісниками або ж займалися торгівлею4. Не 
зважаючи на незначну чисельність, іноземні піддані складали помітний клас, який мав чималий 
вплив на їх господарський розвиток, в тому числі місцеву промисловість. Вони здебільшого були 
носіями нових технологій промислового виробництва. Основна їх маса була зайнята на текстильних 
підприємствах5. 

Таким чином, із приєднанням Правобережної України до складу Російської імперії міста і 
містечка краю стали об’єктами всеохоплюючої колоніальної політики російського царизму. Рівень 
урбанізації в регіоні, як і загалом у Росії, в дореформений період був досить низьким. У значній 
кількості міст не було промислових підприємств, в решті – переважала дрібна промисловість. 
Розвиток міст гальмувався насадженням феодально-кріпосницької системи, яка обмежувала 
міграцію сільського населення. Простежувалася тенденція до зменшення містечок. Але чисельність 
міського населення зростала впродовж першої половини XIX ст., особливо в 30-40-х рр., переважно 
за рахунок піднесення великих міст і визначених урядом адміністративних центрів. Основними 
джерелами його поповнення було насильницьке переселення євреїв до міст, а також збільшення 
чисельності чиновників, відставних військових і притоку іноземців. Одночасно, із зростанням 
кількості міщан, у структурі населення міст все менше залишалося власне українців, оскільки 
провідні позиції дедалі більше стали займати міщани та купці – вихідці із Росії, євреї, представники 
інших національностей. 
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REASONS OF THE RUSSIAN MILITARY CLASS FORMATION 
IN THE SOCIAL STRUCTURE OF RIGHT-BANK UKRAINE  
IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

From the end of the 18th century, the Russian state begins to form a new stratum of society with 
pronounced military  peculiarities.  It was  a  radically  different  socio‐demographic  phenomenon 
with all the properties and preconditions of development into a separate caste or a group of the 
Empire  population.  The  starting  point  was  the  fact  that  recruits  entering  the  armed  forces 
almost immediately lost their old social ties, and with the course of time they started to realize 
themselves as representatives of other community, gradually adapting to the new realities and 
spreading their status in the future for their own families. The military service for these people 
was made lifelong and hereditary, however, they were relieved of all state taxes and performing 
numerous duties. 
Key  words:  Russian  Empire,  the  Right‐Bank  Ukraine,  regular  army,  retired  soldiers,  social 
adaptation. 

Мілітарна сутність Російської імперії, політичним змістом якої протягом XVIII-XIX ст. були 
майже безперервні наступальні загарбницькі війни, втілювалася за допомогою досить ефективної 
регулярної армії. Цей державний інститут, подібно ненажерливій істоті, постійно вимагав нових 
людських ресурсів, що поповнювалися черговими або позачерговими рекрутськими наборами до 
регулярних армійських полків. З плином часу особовий склад виснажувався фізично і морально, 
вимагав заміни на більш молодий і здоровий контингент. Відомо, що ставлення до солдатів в 
європейських арміях того часу як до живих бездумних механізмів не передбачало комплексного 
соціального піклування або опіки з боку держави. Російська не була винятком. Тих хто не могли 
нести військову службу через старість чи погане здоров'я відправляли у відставку «на власний 
прожиток», як відпрацьований матеріал. 

На момент повної анексії земель Правобережної України Російською імперією, служба в армії 
була довічною. Тільки з 1793 р. її обмежили 25 роками, як й в європейських арміях, а з 1834 р. – 20 
роками для музикантів, солдатів-євреїв і солдатських дітей, а більшість стройових солдатів 
«служило під прапорами» 15 років, а весь інший час, до 25-річного терміну, перебували у 
безтерміновій відпустці1. 

Існувала логічна закономірність і взаємозалежність між експансіоністським просуванням 
московської імперії зі сходу на захід і південь, в якості історичної першопричини; і насильницьким 
становленням нових суспільних реалій і форм – як похідного результату. Є підстави вважати, що на 
цих територіях в досліджуваний хронологічний період такого поширеного соціального явища, як 
літні і хворі відставні російські солдати майже не спостерігалося. Військо Речі Посполитої в кінці 
XVIII століття було регулярним лише частково, а його ядро становили підрозділи, сформовані за 
територіальним принципом «народових бригад». Нечисленні професійні ветерани за свої заслуги, як 
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правило, облаштовувалися у сільській місцевості як вільні селяни або дрібна шляхта. Тільки з 
приходом і вкоріненням великих мас російських військових поступово почало зароджуватися і 
розвиватися таке суспільне явище, як відставні солдати, які з часом все більше стали впливати на 
соціально-економічні та політичні реалії в регіоні. 

Після укладення Кайнарджийського миру з Оттоманською Портою Катерина II у своєму 
маніфесті від 2 вересня 1793 року наказала розпочати демобілізацію літніх і хворих солдатів з 
бойових полків1. Однак, загальна політична нестабільність на території Правобережної України, 
польське повстання на чолі з Т. Костюшком (1794 р.) і третій розділ Польщі (1795 р.) не давали 
підстав для масового звільнення ветеранів. Це могло б негативно позначитися на боєздатності 
більшої частини полків. Тільки через два роки, у жовтні 1795 року Військова колегія видала указ 
про «Порядок відставки від служби військових нижніх чинів». Таких військових розділили на дві 
категорії: ті, хто не придатний до служби за станом здоров'я і віком; і ті, хто вислужив свої довгі 25 
років. Для перших підставою для звільнення могли стати особисті огляди генералів і медичних 
чинів, які звільняли від служби «тих, хто має хворобливі напади, старі роками і не здатні до 
польової служби». Їх відправляли дослужувати до гарнізонних батальйонів. Друга категорія мала 
вибір: солдат, що мали родичів, які погодилися утримувати їх до смерті, відправляли з належними 
документами до місця проживання; а тих, кому нікуди йти – в гарнізонні батальйони та інвалідні 
команди2. Вважаємо, що саме з цього часу почав зароджуватися новий соціальний прошарок в 
населених пунктах краю, який поступово зростав і зміцнювався протягом наступних десятиліть, але 
довгий час не мав серйозного впливу на соціальні реалії. 

Починалося з невеликих груп відставних солдатів, що оселялися як правило, у містах; там їм 
легше було прожити, швидше знайти роботу і в перспективі обзавестися сім'єю. Так в одному з 
«Описів» жителів Кам'янця-Подільського, датованому 1795 р., повідомляється про те, що в місті 
налічувалося 68 людей осілих військових3. Крім польських відставників, серед них могли бути 
ветерани тих російських частин, що перебували на той час в самому місті та його околицях: 
Новоингенмарландский, Володимирський, Чернігівський мушкетерські полки і два батальйони з 
Єгерського корпусу. Підставою для умовного, можливо, нерівномірного розподілу цієї категорії 
жителів міста служить той факт, що на 1793 рік тодішній польський гарнізон налічував майже 5 
тисяч солдатів і офіцерів. Логічно припустити, що частина з них після капітуляції і розформування 
залишилася в місті. Схожу ситуацію можна було спостерігати і в інших населених пунктах краю, 
особливо вздовж старого російсько-польського кордону. Наприклад, в таких маленьких містечках, 
як Кременець, офіційно на 1798 рік налічувалося ні багато, ні мало 840 осіб відставників4. Ймовірно, 
більшість з них були солдатами, а потім і відставниками збройних сил польської держави і записані 
в офіційні звіти як одна з категорій з загальної кількості жителів. Тому, вважати точними і 
остаточними наведені вище цифри, що ніби відображають суто російський військовий елемент, не 
варто. 

Облаштування та адаптація відставних солдатів на Правобережжі була значно уповільнена 
тодішніми військово-політичними подіями в Європі, у яких активно брала участь й Російська 
імперія. У зв'язку з різким збільшенням кількості армійських полків в 1805-1806 рр. стала 
відчуватися гостра нестача досвідчених солдат. Цар Олександр I звернувся до ветеранів з закликом 
повернутися до армії: «У теперішніх військових обставинах, коли всі верстви населення готуються 
до оборони Батьківщини, немає сумніву, що і відставні нижні чини повинні в цьому взяти участь, 
якщо їм дозволяє здоров'я і вік». У всіх повітових містах кожної області відкрили пункти для збору 
та медичного огляду бажаючих. Кандидатів розділяли на чотири категорії: ті, хто повністю підходив 
для служби в армії; хто більше підходив до служби в міліції (ополченні); хто міг служити в 
губернських і повітових штатних командах; і ті, хто за віком і здоров'ю зовсім не підходили до 

                                                      
1 Манифест о разных дарованых народу милостях (1793). Полное собрание законов Российской империи I, Т. 
23, № 17149.  
2 О порядке отставки от службы воинских нижних чинов (1795). Полное собрание законов Российской империи 
I, Т. 23, № 17402.  
3. Петров, М. (2003). Населення Кам’янця-Подільського та його етнічна структура в другій половині XVI -
XVIII ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : Історичні науки. Т. 
11. Кам’янець-Подільський: Вид-во Кам’янець-Подільського держ. пед. унів-у, 93–104. 
4 Карліна, О. (2006). Місто Кременець у першій третині ХІХ століття. Зб. наук. праць Волинські Афіни. 1805-
1833. Тернопіль: Богдан, 13.  
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служби1. Такі пункти відкрилися в адміністративних центрах новоприєднаних губерній: Києві, 
Житомирі, Кам'янці-Подільському, а також у містах Луцьку, Вінниці та Меджибожі. Але бажаючі 
головним чином були тільки серед відставників, що служили в гарнізонних батальйонах і повітових 
інвалідних командах, і які за станом здоров'я ще були здатні до подальшої фронтової служби. 

Продовження процесу наповнення території регіону відставниками почався тільки з 20-х років 
XIX століття. У вересні 1820 року вийшов сенатський указ про «Відставку нижніх військових чинів, 
які вислужили встановлені строки», тобто 25 років в армії і 22 роки в гвардії. Були введені нові 
зразки відпускних паспортів, які мали три форми залежно від станової приналежності солдата. 
«Форма 1» видавалася «зарахованим до рекрутів міщанам і людям казенного відомства, 
солдатським і піддячим дітям, церковникам і селянам, відпущеним поміщиками на волю», які в 
перспективі повинні були проживати у великих населених пунктах, в повітових містах і містечках. 
Найпоширеніша, зважаючи на переважно селянське комплектування російської армії, «Форма 2» 
видавалася всім, хто був на військовій службі «з поміщицьких селян і дворових людей», вони 
повинні були повернутися до хліборобської праці. І «Форма 3» – видавалася вихідцям з «орних 
солдатських дітей», які після 15 років служби повинні були повернутися на свої місця проживання 
до 15 червня 1831 року. До кожного з таких паспортів додавався повний послужний список 
власника з відмітками про місце служби, нагороди, описом зовнішності (фотографій ще не існувало 
– А. С.), віку, сімейного стану, а також обов'язків та прав відпускника. Йому наказували «(...) 
поводити себе чесно і доброзичливо, одягатися акуратно, бороду голити, по світу не ходити, від 
протиправних вчинків утримуватися ... і підкорятися Начальству...» 2. 

З квітня 1832 року була введена ще одна форма паспортів для тих військовослужбовців, які 
звільнялися не за вислугою років з армії і гвардії, а на підставі окремих царських указів. У цьому 
випадку ідея Миколи I полягала в наданні дворічної відпустки солдатам з умовою за першим 
викликом терміново з'явитися на місце служби. Ці паспорти також мали дві форми: перша для 
міщан і казенних людей, а друга – загальна, для поміщицьких і дворових селян. До них обов'язково 
додавався послужний список і настанови щодо поведінки солдата в цивільному житті, його права і 
обов'язки. Місцева поліція повинна була скласти списки і контролювати зміни місць проживання 
солдата. Якщо протягом цих двох років тимчасово відпущений не викликався на службу, а її 
загальний термін закінчився, то він автоматично опинявся у відставці. Відповідні відмітки робилися 
в паспорті командиром губернського батальйону і цивільним губернатором 3. 

Звільнялися ветерани обов'язково у військових одностроях, вихід за межі полку в цивільному 
одязі був заборонений особисто царем Миколою І4. У вересні 1832 року вийшов указ щодо 
звільнених солдатів за віком, неміччю і каліцтвами, які були неспроможні прогодувати себе під час 
прямування до місця проживання. Військовий міністр наказав відправляти цих бідолах з конвоями 
Внутрішньої варти, тобто разом із злочинцями, але з належним харчуванням на кошти 
Провіантського департаменту зі сплатою обивателям кормових грошей 5. 

Ось як описує свою зустріч з таким солдатом письменник Тадей Булгарін: «Командири 
змилувалися – дали відставку, благословили та нагородили на дорогу, і я, помолившись і 
попрощавшись з товаришами, пішов на батьківщину» – розповідав ветеран. «Потім відставний 
солдат розстебнув кітель, вийняв гаманець, що висів на грудях, і розгорнув його. Я побачив папери, 
атестати і послужний список, чотири сині асигнації, а на срібній пряжці знак Військового ордена, 
Анненський знак і медалі 1812 року за взяття Парижа»6. Ось такий набір документів і нагород мали 

                                                      
1 О приглашении отставных нижних воинских чинов на службу (1807). Полное собрание законов Российской 
империи I, Т. 29, № 22448.  
2 О даче отставки нижним воинским чинам, выслужившим установленные сроки (1820). Полное собрание 
законов Российской империи I, Т. 37, № 28420.  
3 О формах паспортам, выдаваемым нижним воинским чинам, увольняемым по Всемилостивейшим указам не 
за выслугу положенных лет (1832) Полное собрание законов Российской империи II, Т. 7, № 5294.; О новых 
формах паспортам, выдаваемым нижним чинам, увольняемым по указу 6 Декабря 1831 года до выслуги 
положенных лет (1832). Полное собрание законов Российской империи II, Т. 7, № 5524.  
4 Воспоминания Ивана Меньшаго (1874). Русская старина, том 9. 58. 
5 Об отправлении нижних чинов, уволенных в отставку за выслугу лет, посредством Внутренней Стражи 
(1832). Полное собрание законов Российской империи II, Т. 7, № 5595. 
6 Булгарин, Ф. (1830). Сочинения. Часть одиннадцатая. Издание второе, исправленное. № VIII. Отставной 
солдат. Санктпетербург. В тип-и Александра Смирдина. 231-240. 
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більшість старих солдатів, які, отримавши відставку, вирішувалися вирушити у рідні краї. 
У жовтні 1829 року до Головного військового штабу почали надходити повідомлення з 

губерній про випадки жебрацтва серед відставних солдатів. Реакція царя була миттєвою, він 
особисто визначив послідовність дій місцевої влади в таких ситуаціях. Перш за все, міська або 
повітова поліція відводила жебрака до цивільного губернатора, той з командиром внутрішнього 
губернського батальйону перевіряли документи, з'ясовували, чому солдат не може себе прогодувати 
і за його бажанням влаштовували «(...) служити до Присутніх місць (...)». Разом з тим, несподівано 
виявилося, що частина таких відставників згодна служити у тюрмах в якості наглядачів. Губернські 
правління рекомендували місцевим органам влади брати на службу до повітових в'язниць з метою 
«(...) належного дотримання порядку в палатах (у камерах – А. С.) інвалідів і відставних солдатів. З 
повним утриманням за рахунок міських доходів, а саме – забезпечення формою і грошима». В 
залежності від розмірів повітових тюрем і числа ув'язнених набирали на службу від 2 до 8 осіб 1. 

У разі відмови від подібної служби, з міських земель відставникові повинні були надати 
ділянку землі під овочі, а на кошти, виділені з губернського казначейства у розмірі 50 рублів, він 
мав побудувати собі житло. Зовсім старезних, старих і хворих забирали до казарм губернських 
батальйонів на утримання без виконання службових обов'язків, а божевільних, сліпих і повних 
інвалідів направляли в Прикази громадської опіки 2. 

Після закінчення російсько-турецької війни 1828-1829 рр. Микола I вирішив скоротити армію 
шляхом надання відставок старим солдатам. Враховуючи їх участь у воєнних баталіях, 
обґрунтовуючи це рішення мужністю і героїзмом, продемонстрованих полками на Балканах, він 
наказав звільняти нижніх чинів, що прослужили у гвардії 20 років, а в інших родах військ – 22 роки, 
у відставку. Це були солдати, що служили в полках і дивізіях 2-го, 3-го і 4-го піхотних корпусів. 
Саме їх виводили на відпочинок і переформування на територію Правобережної України. В руслі 
тогочасної державної політики щодо створення і розвитку військових поселень планувалося 
облаштувати прикордонні населені пункти по річці Дністер в Бессарабії і Подільської губернії, та 
заселити їх відставними нижніми чинами3. Таким чином, в майбутньому це б допомогло вирішити 
два важливі завдання: по-перше, створити з військових поселень надійний захист південно-західних 
кордонів імперії, а по-друге, мати біля цих меж завжди готові до виступу частини. Однак, у цьому 
випадку військовослужбовці звільнялися не в остаточну відставку, а у відпустку на 5 років, і тільки 
після закінчення цього строку остаточно звільнялися від служби, як тоді говорили, «в чисту 
відставку». Крім того, сам термін «безстрокова відпустка» не вважався абсолютним поняттям, тобто 
таке звільнення передбачало при необхідності ймовірність призову солдата в будь-який момент в 
армію.4 На думку російських військових теоретиків кінця ХІХ – початку ХХ ст., «(...) таким 
порядком звільнення з лав збройних сил Російської імперії в першій половині ХІХ ст. було 
закладено підвалини постійного запасу армії»5. 

Початком наступного етапу розвитку відпускної системи у збройних силах Російської імперії 
стало «Положення про звільнення нижніх чинів військово-сухопутного відомства у безстрокові 
відпустки», датоване серпнем 1834 року. Воно поділялося на чотири глави: перша визначала 
загальний строк служби, порядок переходу з діючих військ до резервних, право на одержання, та 
порядок звільнення у відпустку; друга регламентувала права і обов'язки відпускних в місцях 
проживання і правила зарахування до запасних частин; третя – містила порядок обліку відпускних 
на місцях проживання, як важливий обов'язок місцевого цивільного і військового начальства, та 
звільнення у відставку; четверта визначала порядок призову відпускних на службу в разі 
необхідності та звільнення за непотребою6. 

                                                      
1 Державний архів Черкаської області. Ф. 8, Оп. 1, Спр. 83, Арк. 1-2.  
2 О призрении отставных военных нижних чинов, снискивающих себе пропитание милостынею (1829). Полное 
собрание законов Российской империи II, Т. 4, № 3263. 
3 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 405, Оп. 2, Д. 447, Л. 36–37, 45 об-46. 
4 Южаков, С. Н., Милюков, П.Н. (ред). (1900). Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по 
всем отраслям знания. Второй том. Санкт.-Петербург : Книгоиздательское Тов-во «Просвещение», 757. 
5 Редигер, А. (1994). Комплектование и устройство вооруженной силы. ІІ. Комплектование русской армии 
(исторический очерк). Российский военный сборник. Вып. IV. История русской армии. Москва: Изд. ГА ВС; 
«Российский военный сборник». 51.  
6 Высочайше утвержденное Положение об увольнении нижних чинов военно-сухопутного ведомства в 
безсрочный отпуск (1843). Полное собрание законов Российской империи II, Т. 9, Отд. 1. № 7374. 
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Це «Положення» не тільки докладно регламентувало всі стадії процесу переходу солдат до 
мирного життя під постійним контролем держави, але й законодавчо закріпило створення так званих 
«запасних військ» у складі Резервної армії з безтерміново-відпускних солдат. Метою запровадження 
такої моделі було: по-перше, скорочення чисельності збройних сил і витрат на них при одночасному 
збереженні їх боєздатності і можливості швидкого поповнення до штатів воєнного часу; по-друге – 
повернення сім'ям ще не остаточно покалічених військовою службою чоловіків1. У грудні того ж 
року відбулося велике звільнення у відпустку вояків з Гвардійського корпусу. За спогадами 
сучасника, у відповідності з наказом Миколи I одночасно відпустили 5000 осіб у так звану 
«кавалерську відпустку». Тобто, в першу чергу звільняли воїнів, які мали ордени і медалі за 
військові подвиги2. 

Саме з цього часу в населених пунктах Правобережної України стало з'являтися все більше 
відставних, а потім і безтерміново-відпускних солдат. Одні з них – місцеві жителі, які поверталися 
після 20-річної служби в рідні краї, інші – ті, які вирішили не повертатися до рідних домівок, а 
залишатися там, де стояли їхні полки. Якщо взяти до уваги, що старий солдат звільняється в 1834-
1837 рр., після визначеного законами терміну, то логічно допустити, що він потрапив в армію 
рекрутом ще на початку XIX ст., під час форсованого збільшення чисельності збройних сил для 
боротьби з Наполеоном. За статистичними підрахунками, на 1836 рік по всій Російській імперії 
статус відставного солдата мали 120852 особи чоловічої статі, тобто це власне самі солдати-
ветерани, і 192147 членів їх сімей жіночої статі3. 

До середини XIX століття визначилися райони найбільшої концентрації військового стану у 
Російській імперії. Головною причиною було розташування регулярних військ у стратегічних 
пунктах, що створювало скупчення звільнених військовослужбовців. З урахуванням військових 
поселян і кількістю рекрутських наборів за три десятиліття XIX століття чимала частка припадає на 
територію Київського генерал-губернаторства, зокрема, на Київську і Подільську губернії4. Тобто, з 
20-х рр. виникла тенденція не тільки появи, але й неухильного зростання представників цього стану 
на території краю, кількість якого до початку 40-х рр. досягла майже 1,5 % від загального числа 
відставників по всій державі5. 

З кінця 30-х років XIX ст. відставні і відпускні солдати стали несподіваним джерелом 
поповнення кадрів інших силових установ окружного та місцевого рівня. В «Губернських 
відомостях» Волинської та Подільської губерній у серпні 1838 року з'явилися оголошення про 
«Виклик відставних, які перебувають у безстроковій відпустці, нижніх військових чинів для 
заповнення місць у прикордонній варті». Начальник Скулянського митного округу повідомляв, що з 
причини великого некомплекту стражників – близько 40 осіб – дозволено набрати охочих з солдатів, 
крім «(...) калік і немічних». Передбачалося укладання «підписки» (офіційного контракту – А. С.) 
терміном на два роки на посади кінних об’їждчиків або піших стражників з забезпеченням формою, 
зброєю і грошима. «Прикордонники зобов'язані стояти на постах біля кордону і захищати його від 
таємних перетинів і передач, а за всі затримані товари і втікачів – отримувати грошові винагороди»6. 
З лютого 1839 року було дозволено комплектувати Лісову службу нижніми чинами, які перебували 
у безстрокових відпустках. Вчорашні солдати із задоволенням йшли на таку роботу в якості 
об’їждчиків і лісових сторожів, а Лісовий і Межовий інститути ліквідували брак кадрів. Вимагалося 
письмове підтвердження місцевого начальства про «благонадійність нижнього чину»7. Такі 
працівники звільнялися від обов'язкової присутності на періодичних військових зборах та оглядах, 

                                                      
1 Новицкий, Ф. (ред.) (1911). Военная энциклопедия. В Том IV. Петербург-Москва: Тип-я Т-ва И.Д.Сытина, 
444. 
2 Записки солдата Памфила Назарова, в иночестве Митрофана (1878). Русская старина. Т. 22. № 8. 548-549.  
3 Заблодский, М.П. (ред.) (1851). Сборник статистических сведений о России, издаваемый статистическим 
отделением Императорского русского географического общества. Книжка І. Санкт-Петербург : В 
Типографии ІІ Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 55.  
4 Ячменихин, К. (2006). Армия и реформы: военные поселения в политике самодержавия. Чернигов. Сіверська 
думка, 5. 
5 Фундуклей, И. (1852). Статистическое описание Киевской губернии. Часть І. Санкт-Петербург. В тип-и 
Министерства Внутрених Дел. 164.  
6 О вызове отставных и состоящих в безсрочном отпуске нижних воинских чинов для занятия мест в 
пограничной страже. Объявления и извещения (1938). Подольские губернские ведомости, 35 (27 августа), 4. 
7 Объявления. Отдел второй (местный). Часть официальная (1853). Киевские губернские ведомости, 31 (1 
августа), 4. 
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«(...) з причини ймовірних збитків завданих лісам під час їх відсутності»1. 
З 1840 року у повітах губерній при Земських судах і Станових квартирах сформували 

Розсильні команди, де відставні і безтерміново-відпускні солдати використовувалися в якості 
кур'єрів, супроводжуючих та конвойних. Однак, під час перевірки цих підрозділів у лютому 1842 
року за наказом київського генерал-губернатора майором Сальтисовим в Подільській і Волинській 
губерніях виявили не зовсім належний стан забезпечення та оснащення службовців всім 
необхідним, крім Проскурівської команди2. Сама служба в таких командах була далеко не 
безпечною. Пристав 2-го стану Ковельського повіту Волинської губернії за наказом станового 
пристава в лютому 1843 року відправив двох своїх помічників з числа солдатів до поміщика Т. 
Хойнацкого з повідомленням про виплату до скарбниці недоїмок. Той у відповідь жорстоко їх побив 
при виконанні службових обов'язків, що і засвідчив повітовий лікар3. 

Відставні солдати зі своїми сім'ями селились в містах краю, де вони розраховували знайти 
засоби для прожитку. Саме там їх із задоволенням брали на посади сторожів, двірників, швейцарів і 
подібну роботу4. Збільшення кількості відставних і відпускних солдатів на ринку праці підтверджує 
й офіційна статистика. Саме в період з 1829 по 1839 рік відбулися різкі коливання чисельності 
звільнених з армії нижніх чинів: відразу ж після закінчення російсько-турецької війни 1828-1829 рр., 
через великі втрати у полках, отримали відставку лише 3052 людини; а у 1839 році – в руслі 
політики скорочення витрат на армію, було відпущено по домівках відразу 63503 
військовослужбовців5. 

Вивчення архівних матеріалів і праць істориків кінця XIX – початку ХХ століття, їх 
систематизація та аналіз змін у державній політиці з даного кола питань дозволяє зробити кілька 
висновків. По-перше, умови для виникнення воєнного стану на нових територіях формувалися під 
впливом мілітарно-політичних реалій на Правобережній Україні, визначальним чинником яких 
стали частини регулярних військ імперії; по-друге, зародження досліджуваного стану стало 
відправною точкою для поступового зміни загальної соціальної структури тогочасного суспільства, 
особливо в містах і містечках регіону; по-третє, до середини ХІХ століття відставні і відпускні 
солдати завдяки своєму авторитету серед селян і міщан, оскільки вважалося, що «(...) вони за час 
служби багато побачили і багато знають», стали все більше впливати на суспільну свідомість 
представників бідних станів, до їх думки все більше стали прислухатися на загальних зборах та 
сільських сходах; в-четверте – згідно з офіційною статистикою того часу відсоток належних до 
військового стану був досить низьким, але демонстрував тенденцію зростання і зміцнення, що 
сталося впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 
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FORMATION AND ACTIVITIES OF FACTORY 
INSPECTION IN UKRAINIAN LANDS (1882-1918) 

The  article deals with  establishment  and main  stages of  activities  of  the  Factory  Inspection  in 
Ukrainian  lands during 1882‐1918 years which coincides with development of the  inspectorate 
of the Russian Empire. The place of the Factory Inspection within the system of public authorities 
has been  identified.  Its major activities depending on various chronological periods have been 
highlighted. The  role of  Inspection  in  solving of  “employment  issue” and drafting of  labor and 
social legislation as well as organization of control over its observance at the factories and plants 
has been shown. Changes which took place in the structure, staff, authorities and territory under 
the control of the Factory Inspection after its reorganization have been analyzed. Attention has 
been drawn to the  lacks of the Factory  Inspection activities which resulted  in  its  inactivity and 
inability  to  solve  important  social  problems  after  the  revolution  in  the  Russian  Empire  in  the 
early 20th century. 
Key  words:  the  Factory  Inspection,  factory  inspector,  factory  legislation,  labor  law,  economic 
history of Ukraine,  factory  industry,  factories and plants, employers, employees,  “employment 
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In terms of modernization in the second half of the 19th early 20th centuries serfdom economy in 
Ukraine was transferred into industrial one which was based on the production of goods. Scientific and 
technological progress, bringing of new inventions to life, mechanization of labor initiated the industrial 
revolution in Ukrainian lands. Establishment of factories and plants which replaced manufacture caused the 
industrial development and economic progress. Due to social stratification in the 19th century two new 
different social statuses originated. They were employers and employees whose interests intersected at the 
factories and plants. Undue exploitation of workers, violation of their labor rights by the owners of 
enterprises created conditions for strikes which increased annually in the Russian Empire. This situation 
threatened to the violation of social and political stability within the state. That is why it had to be settled. 
In 1835 Derzhavna Rada of the Russian Empire (the legislative body of the Russian Empire) adopted the 
Regulations on Relations between the Owners of Factories and Employees. They were a prototype of the 
first factory laws. These documents first regulated wage labor and restricted child labor1. But in spite of 
providing terms and conditions for employment agreement, the document did not specify the mechanism of 
control over the compliance with the labor legislation at the factories and plants. As H. Balytskyi 
mentioned: “No matter how good the laws are and how well they protect the employees’ rights they would 
be always so perfect and good on the paper if their enforcement were not guaranteed and violation were not 
punished2.” Therefore, one of the current issues for the government of the Russian Empire was to draft and 
implement labor legislation in the industry. And consequently, in 1859 the Special Temporary Commission 
was established in Saint Petersburg to consider and study the reasons for labor disputes between the 
employers and employees in the courts. In 1860 the similar Commission was formed in Moscow. The 
activities of the Saint Petersburg Commission resulted in publication Draft Rules for the Factories and 
Plants in Saint Petersburg and District3. They provided recommendations to restrict labor of juveniles up to 
the age of 12; to reduce hours of work; to introduce social insurance in the event of maim or death at the 
enterprise, and to implement the position of the factory inspector. The last provision was raised for the first 
time. The Draft Rules were forwarded for evaluation and approval to the Governors General and employers, 
who rejected them, which means that they were returned for further improvement. The Emancipation 
Reform of 1861 and Zemstvo Reform of 1864 abandoned this issue. But strikes during 1860-1870 years 
reminded on the problem. 
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2 Балицкий, И.В. (1907). Какая должна быть фабричная инспекция. Москва: Моховая, д. Бенкендорф, 
книжный магазин Д.П. Ефимова, 3. 
3 Объяснительная записка (1860). Проект правил для фабрик и заводов в Санкт-Петербурге и уезде. 
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In 1870s the Special Commissions of M. P. Ihnatev (1870-1872) and P. O. Valuev (1870-1872), who 
worked within the Ministry of Internal Affairs, drafted factory labor legislation. They mainly put an 
emphasis on laws the enforcement of which had to be controlled by police and violation of which was 
punished by the courts1. 

Thus, when in December 1880 the crisis of overproduction burst out some factories and plants 
reduced production which resulted in dismissal of some workers. The agenda included “employment 
issues” again and that time discussions on restriction of child and women’s labor started. Therefore, drafted 
documents were retrieved and with participation the Ministry of Finance, the Ministry of Justice and the 
Ministry of Internal Affairs a new Law of June 1, 1892 On Minors Working at the Plants, Factories and 
Manufactories was drafted and signed by Alexander III2. He forbade the labor of children up to the age of 
12 and restricted the labor of juveniles between the ages of 12-15 up to 8-hour working day. The adoption 
and implementation of this Law needed the establishment of the Special Public Authority which would 
have supervised its observance at the enterprises. In this regard, it was decided to form the Factory 
Inspection which aimed at controlling the compliance with the factory legislation during production process 
at the factories and plants. According to M.I. Tuhan-Baranovskyi “The factory inspector had to become the 
major actor who would create a new type of relations between the employers and employees at the 
factories”3. 

The same procedure for establishment and development of labor legislation in Western Europe had 
preceded the establishment of the Factory Inspection in the Russian Empire. The factory inspections in the 
following countries had been formed earlier than in the Russian Empire: England (1833), Germany (1853), 
Denmark (1873), France (1874), Spain (1876), Switzerland (1877) and then Austro-Hungary (1883), Italy 
(1886), Belgium and Holland (1889), Portugal (1891), Norway (1892)4. It proves that the European 
economic process did not influence Ukrainian lands within the Russian Empire. Sometimes, it was 
necessary to improve the factory legislation, particularly the labor one in Ukrainian lands within the 
Russian Empire. 

Taking into account a high social status of the Factory Inspection in the industry of the second half of 
the 19th early 20th centuries, the leading economists, lawyers and scholars focused their attention on it and 
had different views at its activities. Some of them stood for the Factory Inspection as an important public 
body aimed at the settlement of labor disputes and solving of “employment issues”, the others criticized it 
and referred to the factory inspectors’ inability to influence undue exploitation of workers by employers at 
the factories and plants which was the reason for future strikes. The interest in the Factory Inspection arose 
from the first days of its existence. During 1885-1886 the first factory inspectors such as I.I. Yanzhul, P.O. 
Peskov, Ya.T. Mykhailovskyi and I.O. Novytskyi provided their recommendations on the improvement of 
this public body in their annual reports. Nowadays their works are the sources in this field. At the same 
time attention shall be drawn to the works of V.P. Lytvynov-Falynskyi, O.O. Mykulin, M.M. Tuhan-
Baranovskyi, Ye. M. Dementev. I.V. Balytskyi, V.P. Bezobrazov, M.H. Lunts and L.D. Trotskyi who also 
analyzed the organization of the Factory Inspection activities. They mentioned its inability to satisfy the 
workers’ interests in the legislative manner which contributed to the spread of strikes at the factories and 
plants in the early 20th century. Such Soviet scholars as A.M. Pankratova, A.F. Vovchyk, S.I. Kaplun 
negatively evaluate the activities of the Factory Inspection. Ukrainian researchers of the Soviet period V.V. 
Krutykov and V. Zykova first analyzed and structured unpublished archive sources in this field. Among 
modern scientists the Russian scholars A.Yu. Volodin, V.P. Bogdanov, T.Ya. Veltov, S.R. Glazunov who 
launched the collective project “The Institute of Factory Inspection in Russia (1882-1914)” are on the top of 
the list. All aspects of the establishment and activities of the Factory Inspection in the entire Russian 
Empire was analyzed within the project. The major attention was drawn to the guberniyas which territory 
coincided with the borders of the modern Russian state. National historiography is poorer and represented 
by the works of modern scholars who only partly address the issue of the activities of the Factory 
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Inspection in Ukrainian lands. It is essential to note O.M. Sudakova, T. Lazanska, S.O. Bila, T.S. Vodotyka, 
Yu. Kholod and others among them. 

In this regard, the issue of establishment and further operation of the Factory Inspection in Ukrainian 
lands during the second half of the 20th early 19th centuries does not attract attention of the national and 
foreign scholars. Though, the research of its activities is directly connected with the studies of employees as 
a certain social class, “employment issues” in general and the issues related to creation of conditions for the 
revolutionary movement which damaged the Russian Empire. The Factory Inspection had to become a 
mechanism which decreased the social tension in the leading cities and industrial centers. Therefore, 
historical review of establishment and operation of the Factory Inspection in Ukrainian lands is important 
for a general study of this issue and presentation of a complete historical process, particularly unknown 
aspects of economic and social history of Ukraine in the second half of the 19th early 20th centuries. In 
addition, an essential amount of sources, which are kept in the archive funds of the Central State Historical 
Archives of Kyiv (fund 575 “Office of the district factory inspector of Kyiv district”, fund 574 “Office of 
the senior factory inspector of Kyiv Guberniya”, fund 2090 “Office of the district factory inspector of 
Kharkiv district”), provide an opportunity to view at some severe social and economic issues related to the 
history of Ukrainian citizens during the second half of the 19th – early 20th centuries all over again. 

The core of the research is a chronological approach which allows to structure the main stages of the 
Factory Inspection and to determine its tasks during different periods in terms of the general historical 
processes in the state. In particular, the Russian scholar A.Yu. Volodin points out four stages of the Factory 
Inspection development within the Russian Empire. They are the following: i) 1882-1893 – formation of 
the Factory Inspection; ii) 1894-1904 – reforming of the inspectorate, caused by the activities of the 
Minister of Finance S.Yu. Witte; iii) 1905-1913 – examination of the Factory Inspection efficiency during 
the revolution of 1905-1907 years and the pre-war period; iv) 1914-1918 – operation of the Factory 
Inspection during the First World War, its participation in mobilization of industry and its decline after the 
Russian Revolution1. The Ukrainian researcher T.S. Vodotyka emphasizes three stages. They coincide with 
the first three stages of A.Yu. Volodin without mentioning the last one, which does not accomplish the 
chronology of the inspectorate activities2. Therefore, we propose to use the first approach. 

During the first stage (1882-1893) the Factory Inspection as a certain public institute was established 
to supervise mainly child and women’s labor, and to draft labor legislation. The Law On Minors Working at 
the Factories, Plants and Manufactures which was adopted on June 1, 1882 and had to become effective 
until May 1, 1884 initiated the activities of the Factory Inspection3. The following issues were raised by the 
Law: which authority a new formed body had to be referred to? who had to head it? what territory and 
industrial enterprises had to be under the control of the inspection? Taking into account the fact that M.Kh. 
Bunge, who was the Minister of Finance from 1881 to 1886, initiated the draft of the law of June 1, 1882 
the Factory Inspection was under the jurisdiction of the Ministry of Finance and accountable to the 
Department of Trade and Manufacture4. But when I.O. Vyshnehradskyi headed the Ministry of Finance 
from 1887 to 1892 he supported an idea of the Deputy Minister K.V. Pleve to transfer the Factory 
Inspection into the Ministry of Internal Affairs5. 

After adopting the Law On Minors Working at the Factories, Plants and Manufactures and 
approving the establishment of the Factory Inspection there was a lack of professional staff. According to 
Ya.T. Mykhailovskyi the factory inspector had to possess economic, legislative and technical knowledge; to 
have higher education; to understand factory issues6. During the meeting in Moscow on June 27, 1882, Ye. 
M. Andreev was elected as the first major factory inspector. He held this office until resignation in April 
28, 1883. Ya.T. Mykhailovskyi was the next one who occupied this position from 1883 to 1894. As the 
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Factory Inspection operated only in two guberniyas during the first year, I.I. Yanzhul and P.O. Peskov 
headed the factory inspectorates in Moscow and Vladimir guberniyas respectively. In a year they drafted 
reports with recommendations on the further operation of the Factory Inspection and drew public attention 
to this institution1. 

In 1884 the Factory Inspection expanded its control over new territories and increased employees. 
Under the Law of June 12, 1884 On School Education of Minor Employees at the Factories, Plants and 
Manufactures and on the Factory Inspection this institution supervised labor and teaching of children in 
other guberniyas of the Russian Empire except for Petersburg, Moscow and Vladimir ones. Upon the 
instructions of M.Kh. Bunge, to achieve an easy control and organization of work industrial regions which 
consisted of several guberniyas were united into factory districts on the model of British district factory 
system. In this regard, Moscow, Vladimir, Petersburg, Kazan, Voronezh, Kharkiv, Kyiv, Vilno and Warsaw 
factory districts were formed. The further study will focus on Ukrainian lands which are represented by two 
districts. In particular, Kyiv factory district included Kyiv, Volyn, Podillia and Kherson guberniyas and in 
1891 Bessarabia and Tavriia guberniyas adhered to it. Kharkiv factory district consisted of Kharkiv, 
Katerynoslav, Chernihiv, Poltava guberniyas and the region of Viisko Donske. The district engineer of the 
South-Western mining district controlled compliance with and execution of legislation related to labor and 
teaching of minor employees at the factories and plants2. 

Except for the territory which the Factory Inspection was in charge of, the Law of June 12, 1884 
determined the number of employees at the inspectorate. Ya.T. Mykhailovskii continued being the major 
factory inspector. District inspector and his assistant were appointed to every factory district at the local 
level. In 1884 I.O. Novytskyi became Kyiv district inspector after returning from Latvia3. V.V. 
Sviatoslavskyi was elected as Kharkiv factory inspector. He held this position from 1884 to 18864. In 1884 
the Factory Inspection comprised of 9 district factory inspectors, 9 assistants and one major factory 
inspector. From 1884 they were financed from the Government budget through submission of the annual 
estimation in the amount of 78,500 rubles to the Department of Trade and Manufactures of the Ministry of 
Finance5. Guidelines for the Officials of the Factory Inspection Regarding Control over the Compliance 
with Regulations Related to Minors Working at the Plants, Factories and Manufactures and Rules for 
Employers which were published on February 26, 1885 stipulated the duties of factory inspectors and their 
assistants6. 

The Factory Inspection was reorganized in 1886 when I.O. Vyshnehradkyi held an office of the 
Minister of Finance. On June 3, 1886 after revision of two drafts On Increase of the Employees of the 
Factory Inspection and Rules of Control over the Factory Industry Facilities and Mutual Relations between 
Employers and Employees introduced by the Minister of Finance and the Minister of Internal Affairs 
respectively the Law which increased the number of factory assistants up to 10 (upon the request of the 
Minister of Finance in the first part of the draft law) was adopted. But the second part of the Law is more 
interesting. It deals with the establishment of a new public collegial body which is Guberniya Prysutstviia 
on Factory Issues. They subordinated to the local administration headed by the Governor and were 
accountable to the Ministry of Internal Affairs. Its members were the Vice-Governor, prosecutor of the 
district court, the head of gendarme department, district factory inspector and his assistant. If needed, 
guberniya doctors, guberniya engineer, architect and mechanic could be attracted to the meetings of 
Prysutstviia. District factory inspector and his assistant administered the clerical office of Guberniya 
Prysutstviia. The duties of Guberniya Prysutstviia on Factory Issues were the following: to issue obligatory 
regulations on such issues as health protection, provision of the first aid, the employees’ observance of the 
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moral values at the factories and plants, control over modernization of industrial enterprises; to consider 
reports from factory inspectors and claims against their orders, and to cancel them in case of need; to 
inform senior inspectors on offences committed by junior inspectors1. Since 1886 any activities of the 
Factory Inspection was accountable to Guberniya Prysutstviia on Factory Issues irrespective of the fact that 
these governmental institutions were within different ministries. Thus, we can observe an attempt to pass 
the Factory Inspection from the Ministry of Finance to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its 
subordination to the Governor’s power. 

Though, comparing to previous years the authorities of the Factory Inspection were significantly 
broadened in accordance with the Rules on Control over the the Factory Inspection Facilities of June 3, 
1886. Except for control over labor of children and their basic education it had to: i) control the compliance 
with the Rules on Mutual Relations which were based on the labor agreement and free labor of employees 
recorded in labor books; ii) disseminate regulations and decisions which were made by Guberniya 
Prysutstviia on Factory Issues and supervise their execution; iii) consider and approve rates, time sheets, 
schedules and rules of conduct which were approved by the administration of factories and plants and 
further disseminated among employees to be observed; iv) mediate in settlement of labor disputes between 
the employers and employees; v) make reports against offenders and forward them to the Guberniya 
Prysutstviia, magistrates and examining magistrate; witness at trials if required2. 

Therefore, only in 1886 the Factory Inspection was transformed into a public authority with specific 
tasks and personnel. In spite of the fact that according to the law its jurisdiction expanded over the entire 
territory of the Russian Empire, this body did not start operating in Ukrainian lands because of the lack of 
professionals. The functioning of the Factory Inspection was delayed. The major function of the inspectors 
was mediation during settlement of labor disputes; investigation of the reasons for strikes at the factories 
and plants on the basis of claims and applications; supervision over the development of industry in general. 
Inability to use compulsion and to bring to liability for violation of legislation made a factory inspector a 
mediator in labor disputes. At the first stage the factory inspectors gained experiences, improved the 
mechanism of work, formed clerical offices, increased the employees. 

The second stage with a duration from 1894 to 1904 is also interesting and intense. It related to the 
reforming of the Factory Inspection. Another change in structure and tasks of the inspectorate is connected 
with changes at central and local governmental bodies of the Russian Empire. In 1894 Nikolai II came to 
power. This situation caused transformations of personnel and the next change in domestic policy. Two 
years before in 1892, S.Yu. Witte became the Minister of Finance who comparing to I.O. Vyshnehradskyi 
considered the Factory Inspection to be an efficient tool for rebuilding factory life in the Empire. Therefore, 
his appointment to the position of the Ministry of Finance was a key date which meant the beginning of the 
second stage of the Factory Inspection activities. 

The changes started when on June 8, 1893 Derzhavna Rada instructed the Minister of Finance and 
the Minister of Internal Affairs to expand the Law of June 3, 1886 at all the guberniyas of the Russian 
Empire where it was not implemented. Afterwards, on March 14, 1894 the Law On Reorganization of the 
Factory Inspection and Positions of Guberniya Mechanics was adopted. It changed the territory of the 
inspection’s supervision, as well as the structure and authorities of the inspection. Except for Saint 
Petersburg, Moscow, Vladimir, Warsaw and Petrakivsk guberniyas the Rules of Control over the Factory 
Industry Facilities and Mutual Relations between Employers and Employees extended to the following 13 
guberniyas: Volyn, Hrodna, Kyiv, Kostroma, Livonia, Nizhny Novgorod, Podillia, Riazan, Tver, Kharkiv, 
Kherson, Esthonia and Yaroslavl where the factory inspectors had to carry out their activities. Thus, district 
system of control over the industry of 1884 was abolished and replaced by guberniya one. Taking into 
account territorial changes, the structure of the inspection was realigned. Position of the factory inspector 
was abolished. District factory inspectors were renamed to senior factory inspectors which number 
increased up to 18 persons according to the number of guberniyas which had to be supervised. They were 
assisted by 10 filing clerks who headed the clerical offices. District inspectors’ assistants were transformed 
into local factory inspectors which number increased up to 125 persons. In addition, a new position, a 
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candidate for the factory inspector, was introduced. It was intended to train 10 of them1. Senior and local 
inspectors were accountable to Guberniya Prysutstviia on Factory and Mining Issues which meant that they 
subordinated to guberniya administrations. During creation of a new personnel of the Factory Inspection 
there was a lack of professionals. 

Another novelty of the Law of March 14, 1894 was abolishment of the office of guberniya mechanics 
and transition of their authorities to the Factory Inspection which could expand its duties in such a way. As 
a result, except for control over observance of legality of labor conditions for children and women the 
factory inspectors had to supervise technical conditions of steam boilers at the enterprises, to record their 
number and to collect a boiler tax which had to be paid for 3 years but existed till 1917. The officials of the 
inspection earned wage from this tax. In addition, the factory inspectors were obligated to collect, check 
and summarize statistical data on the industry development2. 

On June 11, 1894 the Minister of Finance S.Yu. Witte issued an Order to the Officials of the Factory 
Inspection which eliminated the Instruction published in 1885. The order provided the mentioned duties of 
the factory inspectors and duplicated other sections of the Law of March 14, 18943. 

To exercise control over the activities of the factory inspector of June 7, 1899 the Main Prysutstvie 
on Factory and Mining Issues was established as a collegial body under the Department of Trade and 
Manufacture of the Ministry of Finance. Its task was to issue general rules and instructions for the factory 
officials in order to unify normative regulation of the Factory Inspection activities, to control its activities, 
to check the compliance with labor legislation4. 

In 1899 a new district system was established to combine and structure the officials of the Factory 
Inspection. That time 6 factory districts such as Petersburg, Moscow, Povolzhye, Kharkiv, Kyiv and 
Warsaw ones were emphasized. They were headed by the district factory inspectors whose activities did not 
depend on the factory administration and police5. They were subordinated to the District Prysutstvie on 
Factory and Mining Issues which activities was regulated by the decisions and regulations of the Main 
Prysutstvie on Factory and Mining Issues. Kyiv factory district consisted of Kyiv, Podillia, Volyn, Kherson, 
Bessarabia, Tavriia, Chernihiv, Poltava, Mohyliv, Voronezh, Kaluha, Kursk, Kutaisi, Orel, Penza, Tambov, 
Tifliandia, Kharkiv, Katerynoslav, Chornomorsk, Don guberniyas and Sukhumi district6. 

On May 30, 1903, subordination of senior and local factory inspectors to the Governors was 
legalized. The Governor obtained the right to appoint and allocate inspectors to the districts, to require 
reports from them, to contest their orders if they contradicted current legislation. District Inspection was 
under the jurisdiction of the Department of Industry of the Ministry of Finance and executed the regulations 
of the Main Prysutsvie on Factory and Mining Issues. Its task was to audit local officials of the Inspection 
and to summarize statistical data in annual reports7. 

Therefore, during the second stage of the Factory Inspection activities the territory of its control was 
changed, its structure was reorganized, the number of employees significantly increased, the authorities 
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were broadened. At that time its activities extended to all Ukrainian guberniyas within the Russian Empire. 
Two-level (guberniya and district) system of the factory control was created. It transformed the Factory 
Inspection into the real public mechanism which regulated the factory life and controlled compliance with 
labor legislation. 

The third stage of the Factory Inspection activities (1905-1913) coincided with the revolution of 
1905-1907 years and prewar training. Regular changes in legislation, structural reorganization, lack of 
professional staff, a low number of employees at the Factory Inspection interfered with its work in normal 
conditions which resulted in a negative impact on the performance of its duties. Dissatisfaction with 
working conditions and undue exploitation increased the number of striking workers annually. Strike at 
Kyiv machine factory “Hreter and Kryvanek” in December 1903 was significant. The Government was 
worried by strikes which took place at most enterprises of Kyiv in July 19031. Only in January 1905 almost 
400 thousand workers struck in the entire Russian Empire to show their protest. 

Unsolved “employment issues” and lack of effective labor legislation resulted in revolution during 
1905-1907 years in the Russian Empire which started with “Bloody Sunday” of January 9, 1905 in 
Petersburg. This day, a peaceful assembly of thousands workers who forwarded to the tsar with the Petition 
in order to improve the conditions of life was shot. More than 200 people were killed, hundreds were 
wounded what significantly irritated all the workers at factories and plants. Strikes expanded to all the 
industrial cities of the Russian Empire. Responsibility for the beginning of the revolution was partly 
conferred on the Factory Inspection because of its omission to act. 

In light of these events on April 4, 1905, the meeting of the factory inspectors took place in Saint 
Petersburg under the guidance of M.P. Lanhovyi, who headed the Department of Industry of the Ministry of 
Finance, and the Minister of Finance V.M. Kokovtsov2. Decision was taken to cancel punishment of 
workers of factories and plants for protests, strikes, nonattendance, as well as early termination of the 
employment agreement3. At the meeting the factory inspectors argued against repressions over the 
employees and proposed to fulfil the function of mediators and conciliators in labor disputes without using 
administrative compulsion of police. 

After establishing the Ministry of Trade and Industry on October 27, 1905, the Factory Inspection 
and the Main Prysutstvie on Factory and Mining Issues transferred into its jurisdiction4. Afterwards, the 
Factory Inspection activities did not change its structure. Except for the mentioned duties it drafted labor 
and social legislation. But it failed the efficiency check in the revolutionary years. 

The last stage of the Factory Inspection (1914-1918) coincided with the period of the First World 
War and decline of the Russian Empire. It addressed the participation of the factory inspectors in technical 
support of mobilization; evacuation of industrial enterprises; control over transformation to the production 
of military technique. 

In the early years of the war because of the mobilization on October 19, 1915, the Order on 
Suspension of Some Articles in the Charter of Industrial Labor until the end of the war was issued. The 
Order increased working hours at factories and plants, allowed child labor and night shifts. It is essential to 
mention that along with others the factory inspectors were also drafted into the army and their families 
received allowance for their military service5. 

One of the main tasks of the Factory Inspection during the war was adjustment of factory enterprises 
to the performance of military contracts6. The inspectors had to evacuate factories and plants from Warsaw 
and Kyiv factory districts where war took place. Establishments which could not be evacuated were closed7. 

                                                      
1 О забастовке на заводе «Гретер и Криванек» в декабре 1903 г. (1903). Центральний державний історичний 
архів м. Києва України. Ф. 575, оп. 1, спр. 370, 25 арк. 
2 Володин, А.Ю. (2009). История фабричной инспекции в России 1882-1914 гг. Москва: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 118. 
3 Об отмене карательных статей закона, касающихся стачек и досрочного расторжения договоров о найме 
(1905). Центральний державний історичний архів м. Києва України. Ф. 575, оп. 1, спр. 413, 9. 
4 Именной Высочайший указ, данный Сенату об учреждении Министерства торговли и промышленности 
(1905). Полное собрание законов Российской империи ІІІ. Т. 25. № 26851. 
5 О выдаче пособий семьям мобилизованных служащих фабричной инспекции Киевского округа (1915). 
Центральний державний історичний архів м. Києва України. Ф. 575, оп. 1, спр. 775, 144 арк. 
6 Переписка с Министром торговли и промышленности о переводе промышленных предприятий на 
выполнение военных заказов (1905). Центральний державний історичний архів м. Києва України. Ф. 575, оп. 
1, спр. 766, 70 арк. 
7 Копии журналов заседаний исполнительной комиссии Волынского губернского эвакуационного комитета. 



EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 46 

Later supervision over Warsaw district was suspended. In August 1915 Kyiv district inspector V.F. 
Svyrskyi was appointed to be in charge of evacuation of enterprises from Kyiv factory district by the 
Minister of Trade and Industry1. Upon the instruction of the All-Russian Zemstvo Union he had to equip 
military hospital in Kyiv2. 

The situation was more complicated after the end of the war because of the economic crisis. Terrible 
living conditions, exploitation, low wage resulted in mass dissatisfaction of workers who struck. 
Revolutions in February and then in October 1917 initiated decline of the Russian Empire and as a 
consequence of all central, superior and local authorities. In March 1918 positions of factory inspectors 
were liquidated under the Regulation of the Rada Narodnykh Komisariv (the Council of People's 
Commissars – governmental institution in the USSR)3. According to the Decree of the Rada Narodnykh 
Komisariv of the Ukrainian SSR dated March 19, 1919, the Factory Inspection was replaced by the 
Inspection of Workers which was later renamed to the Labor Inspection4. 

To sum up it is essential to mention that the Factory Inspection has overcome a long way of 
formation and development. In the beginning, entrepreneurs, owners of factories and plants including the 
factory administration were against its establishment. Due to M.Kh. Bunge the Factory Inspection was 
implemented by the Law of June 1, 1882 under the Ministry of Finance but in fact it started operating only 
in 1884. On initial stage it controlled only 3 guberniyas of the Russian Empire. They were Saint Petersburg, 
Moscow and Vladimir ones. Ukrainian lands were controlled by it only in 1894 when the Minister of 
Finance S.Yu. Witte reorganized it by increasing the employees of the inspectorate and changing its 
competence. The Factory Inspection supervised compliance with labor and social legislation within Kyiv 
and Kharkiv factory districts which consisted of all the Ukrainian lands under the control of the Russian 
Empire. 

Regular changes in legislation, lack of qualified personnel, structural reorganization retarded the 
activities of the Factory Inspection. It could not fulfill the tasks because of the low number of employees. In 
addition, fight between the Ministry of Finance and the Ministry of Internal Affairs for the jurisdiction over 
the Factory Inspection had a negative impact on its operation. Lack of the right to bring to liability for 
violation of labor legislation transformed factory inspectors into technical supervisors and mediators of 
labor disputes. It resulted in the uncertainty of “employment issue” which had a partial effect on the 
beginning of revolution during 1905-1907 and 1917-1920 that caused decline of the Russian Empire. 

But in spite of the mentioned problems the Factory Inspection had a relatively high status in the 
industry of the second half of the 19th the early 20th centuries. Its activities was in a high light of the 
reputable economists, lawyers and scholars of that time. A long time it was the major leverage over the 
solving of “employment issue” and a mechanism of prevention of social revolt in the state. Moreover, 
documents of the factory inspectors have not been evaluated yet. But they are the major source to study the 
development of the factory industry and social and economic issues of the second half of the 19th the early 
20th century. Therefore, we need to pay attention to the existence and activities of such a public authority as 
the Factory Inspection. 
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FEATURES OF POPULATION’S SOCIAL STRUCTURE  
IN THE RENAISSANCE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC 

The  article  investigates  social  structure  of  population  during  the  Renaissance  of  the  Second 
Polish  Republic.  The  author  analyses  publications  relating  to  issues  of  social  and  professional 
structure  of  population  of  the  Second  Polish  Republic.  The  author  concludes  that  during 
existence  of  the  Second  Polish  Republic  Polish  society  has  undergone  minor  evolutionary 
transformations in social development. According to the author, a direct result of independence 
was  rapid  compared with  other  groups  growing  number  of  intellectuals  in  society, which was 
caused by objective  staffing needs.  So,  the  author  concludes  that  substantial  improvement of 
quality  of  life  and  financial  position  of  all  sectors  of  population  did  not  happen,  because 
economic potential of the Second Polish Republic remained limited. 
Key  words:  social  structure,  the  Second  Polish  Republic,  The  March  Constitution,  reform, 
professional employment, the revival of statehood 

Здобуття незалежності Польщі 1918 р. створило цілком нову ситуацію в польському 
суспільстві. Важливим моментом консолідації суспільства стала необхідність захисту кордонів та 
масова мобілізація населення у війні з Радянською Росією. Служба у війську стала врешті (й 
пізніше, в мирний час) інтеграційним чинником польського суспільства. Іншим чинником єднання 
поляків була загальна початкова освіта, зокрема після реформи, коли уніфікували навчальні 
програми. Соціальна структура за переписом 1921 р. виглядала таким чином: люди найманої 
фізичної праці – 7,5 млн (28 %, у т. ч. сільськогосподарські робітники), селяни – 14,5 млн (53 %), 
інтелігенція – 1,4 млн (5%), дрібні міщани – 3 млн (11 %), інші групи (у. т. ч. 100 тис. 
землевласники) – 800 тис.(3 %)1. У міжвоєнний період населення міст становило в 1921 р 25 %, а 
села – 75 % цілої людності. Найбільшим містом була Варшава, у 1939 р. налічувала бл. 1 млн 300 
тис. мешканців. Другим за населенням був Лодзь – 672 тис., третім – Львів (318 тис.), четвертим – 
Познань (272 тис.), п’ятим – Краків (259 тис.), шостим – Вільно (Вільнюс 209 тис.). Дев’ять інших 
великих міст налічували від 100 до 140 тис. населення2. Зміни, що відбувалися в суспільстві Польщі 
в певній мірі ілюструє таблиця в якій відображено градацію в соціальній структурі держави3. 
Соціальна структура істотно відрізнялась від професійної структури. Попередньо скажемо, 
наприклад про селян, серед яких маються на увазі: ті, які володіють власним господарством, 
сільськогосподарських робітників, які працюють на великих землевласників, ті, хто має великі 
маєтки, тобто землевласники, а також заможні селяни. При дослідженні суспільної структури 
залишились відокремлені селяни, землевласники, а сільськогосподарські робітники залишилися 
зараховані до робітників. 

                                                      
1 Kieszczyński, L. (1972). Kronika ruchu zawodowego w Polsce. 1808 –1939. Warszawa.  
2 Brzosko, E. (1982). Rozwój transportu w Polsce w latach 1918-1939. Szcsecin: wyd. Wyższej Szkoly Pedagogicznej 
w Szczecine  
3 Kumaniеcki, K. (1924). Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Odbudowa 
panstwowosci polskiej: najwazniejsze dokumenty. 1912 –1924. Warszawa – Krakow: Kancеlaria Cywilna Naczelnika 
Państwa  
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Соціальна структура населення Польщі в 1921 р. (у %) 
Соціальні групи 1921 рік 
Селяни 
Робітники 
Дрібне міщанство 
Інтелігенція 
Буржуазія 
Землевласники 
Інші 

53,2 
27,5 
11,0 
5,1 
1,1 
0,3 
1,8 

 
Міське населення можна поділити на чотири основні групи. Найменш чисельна, але найбільш 

заможна була буржуазія. Наступною, з погляду на незначну чисельність, була інтелігенція, тобто 
працівники інтелектуальних професій, серед яких найвищі доходи отримували менеджери великих 
приватних фірм, а також представники вільних професій (адвокати, лікарі, нотаріуси). Наступними 
групами були представники дрібного міщанства і працівники фізичної праці – а це в основному 
робітники1. Доходи цих двох груп були досить різними, при чому доходи частини дрібного 
міщанства наближалися до доходів буржуазії, але в більшій частині вони були на рівні доходів 
робітників. Як правило, на рівень життя всіх тих груп істотний вплив мала повоєнна розруха, а 
пізніше інфляція і економічна кон’юнктура. 

Відразу після здобуття незалежності особливо вигідні умови для діяльності мали працівники 
інтелектуальних професій, у їх послугах була велика потреба, так як країна мусила з’єднати воєдино 
і полонізувати адміністрацію, армію, освіту, культуру, поліцію, судочинство. Вони мали не тільки 
високі заробітні плати, але також значно краще врегульовані питання умов праці, відпочинку, 
відпусток, пенсійного забезпечення, соціального страхування. Заробітні плати інтелектуальних 
працівників також були дуже різні і також залежали від того, чи були зайняті спеціалісти в 
приватному чи державному секторі, так і від спеціальності, професії, і місця роботи. Істотний вплив 
на заробітну плату мала інфляція, яка при зрості номінальному не давала реального матеріального 
забезпечення, особливо це стало відчутно в період кризи. 

Березнева Конституція 1921 р. проголошувала гарантії громадянських прав і свобод. 
Положення розділу Конституції, що регулював громадянські права, відкривала стаття 95, в якій 
зазначалося, що держава «Гарантує на своїй території цілковитий захист життя, свободи й майна 
всіх, без огляду на походження, національність, мову, расу чи релігію». У наступній статті 
проголошено, що всі громадяни є рівними перед законом і на умовах, передбачених правом, мають 
доступ до обіймання державних посад. Конституція декларувала безсумнівне, як на сьогодні, 
твердження – «Польська Республіка на визнає ні родових, ані станових привілеїв, як і жодних 
родових гербів, титулів» (ст. 96). У статтях 97- 98, були визначені умови, за яких могло відбутись 
обмеження особистої свободи, і спосіб забезпечення правосуддя: «ніхто не може бути позбавлений 
суду, якому підлягає за законом» (ст. 98)2. Були врегульовані і інші питання, що мали вберегти 
громадян від незаконного ув’язнення й несправедливого покарання. 

Отже громадянські права становили: рівність перед законом, право на захист життя, свободу 
совісті, майна, право на відшкодування збитків, що завдали державні органи, які діяли всупереч 
закону. Захисником цих прав були незалежні суди. Обмеження особистої свободи допускалися 
тільки у випадках, передбачених кримінальним кодексом, і лише за судовим рішенням. 
Заборонялося застосування кари, поєднаної з фізичним знущанням3. 

Особливо важливе значення мали конституційні положення, які стосувалися права власності. 
У 99-й статті зазначено, що держава «визнає всяку власність..., як одну з найважливіших основ 
суспільного устрою й законного порядку» і водночас допускає «...у випадках, передбачених 
законодавством, конфіскацію або обмеження власності ... з огляду на загальне добро, як 
відшкодування»4. З цього випливає визнання суспільного інтересу межею недоторканості власності. 

                                                      
1 Sieradzka D. (1992). Samorząd komunalny wojewόdstwa śląskiego 1920-1939: Aspekty polityczne i 
narodowościowe. Gliwice. 
2 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski (1921). Dz U RP, 44, 267.  
3 Алексієвець, Л.М. (2006) Польща: утвердження незалежної держави 1918–192. Тернопіль: Підручники і 
посібники. 
4 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski (1921). Dz U RP, 44, 267. 
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Право власності, як й інші громадянські права, не було абсолютним, зважаючи на інтерес інших 
громадян чи держави. 

Селянські партії та народні угрупування зуміли провести частину вимог, що стосувалися 
принципів земельної реформи. Зокрема, у другій частині 99 статті зазначалося: «...Закони 
визначають належне державі право примусового викупу земель й регулювання обороту землі, при 
врахуванні принципу, що земельний устрій Польської Республіки має базуватися на земельних 
господарствах, які здатні до правильного виробництва і становлять особисту власність». 

Серед нових соціальних аспектів в конституції стверджувалося, що « праця як головна основа 
багатства Речі Посполитої має перебувати під особливою охороною Держави» (ст. 102). Основний 
закон гарантував кожному громадянинові «право на охорону Державою його праці, а вразі 
відсутності праці, хвороби, нещасного випадку, неспроможності працювати – на соціальне 
забезпечення». У Конституції були задекларовані певні заборони, зокрема: використання праці 
дітей, молодших від 15 років, постійної праці дітей та молоді шкільного віку, нічної праці жінок і 
неповнолітніх робітників у галузях промисловості, шкідливих для здоров’я. Крім цього в 
конституції проголошувався закон охорони материнства, вимоги, що стосувалися опіки держави над 
дітьми, позбавлених батьківського піклування, а також обов’язку надавати моральну підтримку й 
релігійні послуги солдатам, хворим, в’язням (ст. 102–103). Конституція гарантувала право на 
соціальне забезпечення у випадку відсутності роботи чи недієздатності (102). Згідно положень 119 
статті впроваджувалося безкоштовне навчання на всіх щаблях державних і місцевих самоврядних 
шкіл, однак, на практиці це було реалізовано на рівні загальної школи1. 

З точки зору становища робітників, основне значення мало відповідне законодавство про 
працю, обсяги соціального страхування, стан зайнятості і рівень безробіття, а також величина 
реальних заробітків. Можна також зауважити, що після 1918 р., з погляду на заходи що до 
заспокоєння пролетарських настроїв, було дуже розширено законодавство про працю. У ньому 
передбачалось: 8 годинний робочий день і «англійська» субота, запроваджувалось право робітників 
на участь у страйках, створення профспілкових союзів, врегульовувало принципи прийняття та 
звільнення з роботи, з 1922 р. було розписано розміри відпусток2. Соціальні страховки мали різний 
обсяг на територіях колишніх держав. Найкраще страхова справа була розвинута на колишніх 
прусських територіях, найслабше – на російських. Після 1918 р. було запроваджено повсюдне 
страхування робітників у випадках хвороби чи нещасного випадку на виробництві, в 1924 році під 
впливом зростаючого під час кризи безробіття – страхування на випадок втрати роботи. Однак не 
було повсюдного пенсійного забезпечення. Хоч з погляду на розвиток робітничого страхування, 
Польща «відставала від інших європейських держав, то що до розширення законодавства про працю 
– нічим не поступалась іншим»3. 

Проблема ринку праці була зовсім невирішена і дуже складна. У 1918-1919 рр. в містах було 
високе безробіття. Держава намагалась зайняти частину осіб, що не мали роботи, залучивши їх до 
спеціально організованих громадських робіт. У 1920 р. безробіття піддягало зменшенню з погляду 
на масову мобілізацію частини чоловічого населення, а також завдяки поступовому запуску 
виробничих підприємств. У 1921 р. демобілізація знову збільшила безробіття, але сприятлива 
кон’юнктура в 1922-1923 рр. значно зменшила його до 60 тис. в кінці 1923 р. Становище 
безробітних було дуже важким, навіть при існуючому страхуванні на випадок втрати роботи, так як 
воно виплачувалось тільки через кілька тижнів після втрати роботи та й обсяг страхової допомоги 
був невеликий4. Заробітні плати робітників до половини 1921 р. систематично зростали і навіть 
наблизились до рівня 1914 р., але під час кризи і гіперінфляції реальні заробітки знизились і в 
1923 р. становили 58 % від 1921 р. Такий крутий спад відбився як на рівні життя робітників так і на 
економічній кон’юнктурі в цілому. Робітники, маючи обмежені доходи, зменшили попит, це 
негативно вплинуло на промисловість і сільське господарство5. 

На початку 20-х рр. близько 64 % населення Польщі утримувалось із землі, тобто за рахунок 
того, що мало земельну ділянку. В основному це були: власники маєтків вихідці з аристократії й 

                                                      
1 Алексієвець, Л.М. (2006) Польща: утвердження незалежної держави 1918–192. Тернопіль: Підручники і 
посібники. 
2 Konstytucje i podstawowe akta ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939 (1967). Warszawa. 
3 Баран, З. (1995). Відродження і становлення Польської держави 1918 – 1921 рр. Львів: ЛДУ, 69.  
4 Drozdowski, M.(1968). Klasa robotnicza Warszawy. 1918-1939. Sklad i struktura. Warszawa, 74. 
5 Баран, З. (1995). Відродження і становлення Польської держави 1918 – 1921 рр. Львів: ЛДУ, 71. 
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заможних землевласників; апарат контролю, задіяний у великій майновій власності; селяни, які 
мали власні господарства, а також інші працівники, зайняті в сільському господарстві. Поміщицька 
верства налічувала приблизно 100 тис. осіб. Селян-фермерів, що мешкали в основному на колишніх 
прусських територіях, налічувалось разом з родинами близько 1,8 млн осіб, селян-власників, які 
традиційно господарювали, – приблизно 5,5 млн осіб. Сільська біднота, джерелом існування якої 
були кількаморгові господарства і праця у наймах складала близько 7,2 млн осіб. Таке населення 
проживало переважно в південній і центральній частині країни. Робітників (постійних і сезонних), 
які не мали земельної власності, було близько 3 млн осіб1. 

Селяни були малоосвіченими. Згідно з даними офіційної статистики, серед сільських 
мешканців в 1921 р. було лише 40 % грамотних. У селі, зазвичай, не було школи2. Селяни могли 
купувати деякі товари у невеличких крамницях. Взимку мешканці віддалених сіл, хуторів часто 
голодували. Селяни, незалежно від того, чи мали свою землю, чи працювали на великих 
землевласників, все одно жили у великій скруті. Навіть ті, які мали постійну роботу, не заробляли на 
прожиття. Селянські родини поповнювали свої доходи у різний спосіб: збирали горіхи, гриби, 
ловили рибу, заготовляли хмиз у лісі, розводили бджіл. Незважаючи на скрутне життя, польські 
селяни демонстрували велику прив’язаність до землі і стійко долали життєві негаразди. Вони або 
працювали понаднормово за кілька грошів, або зовсім не мали роботи, «... тому що одним з 
«проклять» польського села було перенаселення»3. Збільшення сільського населення, однак, не 
зменшило його домінуючого прагнення мати власну землю. «Земельний голод» був приводом до 
численних непорозумінь. Прагнення володіти землею було таким великим, що селяни платили за неї 
ціну, значно вищу її реальної економічної вартості. Додамо, що при цьому розпоряджалися нею не 
завжди мудро. Якщо, скажімо в Англії, вся земля ставала власністю старшого сина, то польський 
селянин ділив її між усіма дітьми. Внаслідок такої невдалої практики, навіть великі господарства 
перетворювались на окремі роздроблені ділянки, часто розкидані по околицях. Таким чином, 
роздроблення землі внаслідок успадкування призводило до створення чисельних «карликових» 
господарств – площею менше двох гектарів. Взявши до уваги ще й стан польського сільського 
господарства – малородючі ґрунти і низький рівень рільничої культури, – можна стверджувати, що 
такої площі землі, безумовно, не вистачало для утримання родини. Площа ділянки, з якої сільська 
родина могла б прогодуватися, мала бути щонайменше п’ять гектарів. 

Переважну більшість сільського населення становили селяни і сільські робітники, перш за все 
ті, що були зайняті на фільварках великих землевласників, і власне землевласники. Умови життя 
цих трьох груп істотно відрізнялися. Як правило, рівень життя селян був значно вищий на західних 
територіях, ніж на східних4. Становище більшості селянських родин прямо залежало від величини 
господарства, якості ґрунтів, кількості осіб, які працювали в господарстві, а також цін на 
сільськогосподарську продукцію. 

Найбільше було господарств, площа яких не перевищувала 5 га. вони практично не залежали 
від ринку, оскільки намагалися бути самодостатніми і робити якнайменше закупівель ззовні. В 
кращому становищі опинилися більші господарства, які могли купувати більше промислових 
товарів. 

Відразу після війни в країні (крім колишніх прусських територій) відчувався гострий дефіцит 
продовольства, до того ж ціни на нього були значно завищені. Однак, селяни і землевласники аж до 
1921 р. були зобов’язані продавати державі певну частину продовольства за раніше встановленими 
цінами, що були значно нижчими за ринкові. Закуплений у такий спосіб продовольство 
призначалось на утримання війська і карткове забезпечення населення в містах. Селяни, які 
виконували продовольчі поставки для держави, мали певні товарні надлишки, які могли продати на 
ринку і отримати з цього певні доходи. У найкращій ситуації перебувало сільське господарство на 
територіях Великопольщі і Помор’я: їх безпосередньо не торкнулася повоєнна розруха, а тому 
менше господарств потребувало відбудови і відновлення. Адміністрація колишніх прусських 
територій, боячись відпливу худоби з цих територій на Схід, ввела митні кордони між колишніми 
прусськими, російськими й австрійськими територіями. Скасування примусових поставок 

                                                      
1 Kaliński, J. (2003). Gospodarka Polski w XX wieku. Warszawa: Polske Wydawnictwo Ekonomiczne, 266. 
2Swięcicki, M. (1960). Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918 – 1939. Warszawa, 38. 
3 Sieradzka, D. (1992). Samorząd komunalny wojewόdstwa śląskiego 1920-1939: Aspekty polityczne i 
narodowościowe. Gliwice, 179; 303. 
4 Zieliński, H. (1982). Historia Polski. 1914-1939. Wrocław, 427. 
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продовольства в 1921 р. значно покращило становище села. З 1922 р., внаслідок підвищення 
продуктивності сільськогосподарського виробництва, забезпечення продовольством країни 
покращилося, а ціни на сільськогосподарську продукцію (в порівнянні з цінами на промислову 
продукцію) почали знижуватися. 

Водночас на користь селян діяли два чинники, пов’язані з інфляційним процесом в 1918–1923 
рр. З одного боку: інфляція сприяла зменшенню реальних податкових стягнень. Для порівняння: в 
1913 році земельний податок в перерахунку на 1 гектар становив 8 кг жита, то в 1920 році – вже 
тільки 900 гр., а в 1924 р. податки зросли до рівня довоєнного. 

По-друге, інфляція призвела до зменшення заборгованості селянських господарств. Селяни 
сплачували раніше взяті грошові кредити в обсязі значно меншому від реальної ціни. 

Загалом сільське населення значно покращило свій матеріальний стан, порівняно з воєнним 
періодом, коли відбувалась масова мобілізація чоловічого населення до армії, у країні була жахлива 
розруха, пов’язана з війною. Окремою групою сільського населення були сільськогосподарські 
робітники. Серед них в кращій ситуації знаходились робітники які були зайняті на фільварках 
великих землевласників, ніж робітники найняті на роботу до багатих селян1. Ситуація незначно 
покращилася після Першої світової війни. Постійно виникали страйки сільських робітників у різних 
частинах Польщі. Держава, боячись спаду виробництва продовольчих товарів і радикалізації 
сільського пролетаріату, запровадила певні регулюючі механізми залагодження суперечок між 
землевласниками та робітниками. Внаслідок цього, був підписаний колективний договір, який 
гарантував робітникам кращі умови праці і вищу заробітну платню. Заробітна платня робітникам 
тільки частково виплачувалась грішми, більша частина її видавалась продуктами. В результаті, 
величина реальних заробітків залежала від цін на ці продукти. В основному їх продуктів вистачало, 
щоб прогодувати сім’ю робітника, надлишку, який можна було продавати не було. Тому необхідні 
промислові товари робітник міг придбати тільки за платню, яку він отримував грішми, додамо, що 
зарплата щоразу втрачала свою реальну вартість у зв’язку з інфляцією2. 

У значно кращому становищі знаходилися великі землевласники. Вони отримували значно 
більші доходи, що давало можливість не тільки краще харчуватись, мати краще житло, вищий 
рівень охорони здоров’я, доступ до освіти, але і відповідні статки щоб демонструвати свій стиль 
життя. Проте і цьому випадку існувала велика різниця між самими землевласниками. Деякі з них 
мали великі маєтки, а інші  тільки один фільварок, відповідно їх матеріальне становище було теж 
різне. Однак, найбідніший землевласник був значно заможніший від просто багатого селянина3. 

За рахунок збільшення земельного ареалу значно збільшились урожаї. Як результат  
поступово зростала урожайність з гектара, причому це стосувалося усіх сільськогосподарських 
культур що дало змогу покрити продовольчі потреби країни шляхом забезпечення власною 
продукцією. В деяких регіонах продовольча продукція була у надлишку, в інших відчувався 
незначний її дефіцит, але в основному Польща була самодостатня, з погляду забезпечення 
продуктами рослинного та тваринного походження. Зокрема, розвиток тваринництва відбувався 
повільніше, ніж скажімо, рільництва, що було пов’язане з втратою Польщею традиційних ринків 
експортування тварин і м’яса. 

Отже, протягом існування Другої Речі Посполитої польське суспільство зазнало незначних 
еволюційних трансформацій у соціальному розвитку. Можна зробити висновок, що значних змін у 
соціальній структурі не відбулося. Найбільше і найшвидше зростав відсоток інтелігенції. Це було 
безпосереднім результатом здобуття незалежності. Польська держава мусила замінити колишні 
кадри інтелектуальних професій новою національною інтелігенцією, яка була б вихована власними 
вищими навчальними закладами. Зросла кількість робітників, хоча головним чином це робітники 
зайняті на дрібних підприємствах, чисельність робітників зайнятих у великій промисловості, з 
погляду на слабкий її розвиток – була досить стабільною. Спостерігається певний ріст чисельності в 
групі дрібних міщан, до яких входили переважно власники дрібних торгових закладів і ремісники, 
до цієї верстви відносимо також збіднілих представників буржуазії, а також робітників, які 
намагалися відкрити свою справу у торгівлі або ремеслі. Зменшення чисельності селян відбувалося 

                                                      
1 Звернення Тернопільського комітету безробітних... із закликом добиватися постійної державної допомоги 
(17. 03. 1933 р.) (1959). Революційна боротьба на Тернопільщині 1917–1939 рр. (документи і матеріали). 
Тернопіль, 1959, 170. 
2 Czernocki, St. (1937). Wieś jako pozycja głόwna rozwoju Polski. Życie Krzemienieckie, 7-42. 
3 Баран, З. (1995). Відродження і становлення Польської держави 1918 – 1921 рр. Львів: ЛДУ, 63. 
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головним чином за рахунок того, що найбідніше селянство шукало роботи в інших галузях. Наявний 
економічний потенціал Другої Речі Посполитої не давав змоги забезпечити роботою все потребуюче 
населення, а тому не можна говорити про суттєве підвищення життєвого рівня і значне покращення 
матеріального становища всіх верств населення. 
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JOURNAL "NEW UKRAINE" AS A TOOL FOR PROPAGANDA 
OF NATIONAL IDEAS IN OCCUPIED KHARKOV IN 1941-1943 

The  article  analyzes  the  journal  "New Ukraine",  published  in  occupied Kharkov  in  1941‐1943., 
shows  the  role  of  local Ukrainian  intellectuals,  initiating  creation of  this  journal,  confirmed  its 
effective  operation  in  the  city  aimed  at  broad  nationalist  propaganda  campaigning,  people’s 
education in patriotic spirit, nationalistic training personnel, organizing a massive legal, cultural 
and educational organizations to become leaders of nationalist ideas. 
The author focuses on the activity of one of the editors of the journal ‐ Yuri Boiko‐Blokhyn and 
cites a number of his works in "New Ukraine". The findings indicated that work of the authors of 
the  journal  "New Ukraine" would  achieve  better  quality  outcomes  if  it  wasn’t  interrupted  by 
release of Ukrainian land by Soviet troops. 
Key words: "New Ukraine" magazine, OUN (m), intellectuals, Kharkiv occupation. 

24 жовтня 1941 року німецькі окупаційні війська увійшли до Харкова, найбільший 
індустріальний центр в України та третій, після Москви та Ленінграду, в СРСР. З точку зору таких 
критеріїв, як індустріальний та людський потенціал міста, Харків був найбільшим містом 
Радянського Союзу, яке було окуповано вермахтом. 

Евакуація міста тривала декілька тижнів під гаслом директиви: все, що не можна евакуювати, 
знищити. Відбувалось свідоме тотальне нищення економіки області. Поряд з неевакуйованим 
обладнанням велетнів харківської промисловості, які могли бути використані з метою посилення 
його військового потенціалу, були демонтовані та зруйновані всі цукрові, спиртові, мірошницькі 
підприємства, всі хлібозаводи, м’ясокомбінати1. 

Зазначене твердження кореспондується зі спогадами свідка евакуаційний подій Петра 
Байбака, який у своїй статті «Смолоскип ОУН на Слобожанщині» так описує наслідки залишення 
радянською владою міста Харкова: «Заводи й інші підприємства були знищені або демонтовані; 
мости, дороги, електростанції, водогін були зруйновані або сильно зіпсовані; те, що залишалося 
цілим, становило рідкий виняток. Харчово-сировинних баз не було»2. 

З перших днів окупації в Харкові проводилася заздалегідь спланована розбудова 
багатоступеневої системи військової влади. Характерною ознакою початкового періоду, який тривав 
з 24 жовтня 1941 року до 09 лютого 1942 року було те, що в умовах незакінченості фронтових подій 
у районах Харкова, нагальної потреби швидкого замирення міста, зламу радянського руху Опору та 
приведення населення до повної покори, функції військової влади були покладені на керівні 
структури військових з’єднань3. 

Враховуючи близькість фронту, в обов’язки військової німецької влади не входило вирішення 
внутрішніх проблем харків’ян. Саме тому вже 26 жовтня 1941 року розпочала роботу Харківська 

                                                      
1 Скоробагатов, А.В. (1996). ОУН у Харкові за часів окупації (1941-1943 рр.). Київ: Український історичний 
журнал, 6, 81-89. 
2 Байбак, П.Т. (1985). Смолоскип ОУН на Слобожанщині. Збірник статей, спогадів і документів. Київ: 
Видавництво «Новий шлях», 264-296. 
3 Скоробагатов, А.В. (1996). ОУН у Харкові за часів окупації (1941-1943 рр.). Київ: Український історичний 
журнал, 6, 81-89. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2016 

 55

міська управа, основними функціями якої стали налагодження нормального життя в місті та 
відновлення зруйнованого міського господарства. 

Німецька військова влада визначала ставлення харківчан до своєї діяльності в більшості 
випадків як негативне. Цим і скористались група ОУН(м), яка прибули до Харкова в перші дні 
окупації з метою створення у місті націоналістичної організації. Серед них були – Б.І. Коник, К.М. 
Полуведько, П.А. Сагайдачний, доктор Олійник та протоієрей Я. Кравчук. Згодом деякі 
представники ОУН(м) зайняли відповідальні посади в Харківській міській управі, що сприяло 
виконанню поставленої мети. 

Діяльність мельниківців у Харкові була спрямована на розбудову оунівських організацій, 
проведення широкої націоналістичної пропаганди та агітації, виховання у народу націоналістичного 
духу, вишкіл націоналістичних кадрів, організацію більш масових легальних культурно-
просвітницьких організацій, які б стали провідниками націоналістичних ідей, створення органів 
місцевого самоврядування, а також української поліції, широкої українізації1. 

Найбільш успішним та дієвим прикладом досягнення поставлених цілей ОУН(м) у м. Харкові 
в період німецької окупації стала діяльність щоденного часопису «Нова Україна». По-перше, для 
його створення та забезпечення ефективної діяльності було завербовано таких місцевих ідейних 
українців як Ю. Г. Бойко-Блохин, редактор В. Царинник, письменник А. Любченко, професор 
О.П. Парадиський, письменника і поета О.П. Варавву (Кобець) та ін. По-друге, щоденний часопис 
завдяки відданості членів редакції своїй справі зміг стати ефективним засобом націоналістичної 
пропаганди та пробудження у народу націоналістичного духу. 

Робота по організації видання щоденного часопису розпочалась на початку листопада 1941 
року за підтримки посадових осіб в Харківській міській управі за попередньою згодою з німецькою 
військовою владою, однак була ускладнена відновленням матеріально-технічної бази та пошуком 
редакторів та авторів. Великих зусиль до зазначеної роботи докладали Микола Оглоблин, Віктор 
Царинник та Петро Сагайдачний, який приїхав з Полтави саме з метою допомоги в організації 
видання часопису в Харкові. 

Перший номер часопису вийшов 9 грудня 1941 року. Редакція газети знаходилась за адресою: 
пров. Сердюківський, 7. Сам часопис друкувався в приміщенні колишньої друкарні «Южного края» 
Юзефовича а потім «Вістей ВЦВику», яка знаходилась на вул. Сумській, 132. 

Юрій Шевельов, один з авторів «Нової України» так згадує умови в яких розпочиналась 
робота з видання часопису: «наладнати видання щоденної газети в тогочасному колись - Харкові не 
було легко. Усі більші друкарні були знищені при зміні влади, не було електрики, не було друкарів, 
не було транспорту, щоб розвозити газету, не було продавців, не було... Ну, просто не було нічого»3. 

Працювали в редакції часопису «Нова Україна» Петро Сагайдачний, Віктор Царинник, 
Всеволод Царинник, Софія Шатківська, Микола Оглоблин, Юрій Бойко-Блохин, Олекса Варавва, 
Аркадій Любченко, Галина Колісник, Артем Орел, Олександр Білосвіт. Серед авторів Олекса 
Парадиський, Павло Хуторський, Олекса Веретенченко, Никифор Щербина, Анатоль Гак4. 

Роль щоденного часопису «Нова Україна» в розвитку національних та державотворчих 
процесах полягала в тому, що він на всіх етапах свого існування не припиняв пропаганди ідеї 
української державності. Редакція видання усвідомлювала, що їх діяльність в зазначеному напрямку 
становила пряму небезпеку для політики Третього Рейху. Однак, вони продовжували свою роботу, і 
до моменту репресій з боку окупаційної влади намагались зробити в цьому напрямку якомога 
більше. 

12 грудня 1941 року (через декілька днів після виходу першого номеру часопису «Нова 
Україна») у Києві було припинено видання газети «Українське Слово», масово заарештовано та 
страчено лідерів мельниківського проводу ОУН через відкриту пропаганду ідеї відродження 
незалежності України на шпальтах газети5. 

Враховуючи зазначені обставини, редакція проводила пропаганду ідеї української 
державності завуальовано та під особливим наглядом цензора. Саме тому в статтях часопису не 

                                                      
1 Скоробагатов, А.В. (2004). Харків у часи німецької окупації (1941-1943). Харків: Прапор. 
2 Гак, А. (1973). Від Гуляй-поля до Нью-Йорку. Новий Ульм: Друкарня «Українських вістей». 
3 Шевельов, Ю.В. (2001). Я - мене - мені... І довкруги. Торонто. 
4 Ry`bal`chenko, R.K. (1993). «Nova Ukrayina» za chasiv okupaciyi. Nova Ukrayina. 
5 Shevel`ov,Yu. V. (1942). Kul`tura movy`. «Nova Ukrayina», Ch. 258 (14 ly`stopada). 
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зустрічаються прямі і відкриті заклики до відбудови своєї власної самостійної соборної української 
держави. 

Юрій Шевельов, один із редакторів часопису «Нова Україна», так згадував про тодішні 
можливості редакції: «Можливості були обмежені. Міжнародна інформація надходила з німецьких 
джерел, пересіяна й цензурована, редакційної думки ніхто тут не питав. Ніякої програми на 
майбутнє газета не могла мати, на це була відповідь, що спочатку треба виграти війну, а тоді 
ладнати всі справи. Про минуле українське теж належало мовчати в усіх тих випадках, коли воно 
було хоч трохи самостійне, а ще більше — коли самостійницьке. Єдине, що було дозволене, це 
критика недавнього совєтського минулого. Але і це вже було для нас, для мене щось. Речі з того 
минулого можна було назвати своїми іменами, можна було згадати факти утисків і переслідувань, 
і цю можливість, фактично майже єдину, треба було використати» 1 

Однак зазначаємо, що все ж таки редакції, особливо в перших місяцях видання часопису, 
вдалося висвітлити на шпальтах «Нової України» багато змістовних статей з метою привернення 
українського населення до національних та державницьких ідей. 

Зокрема в статті «Тризуб Володимира Великого – герб України», що містилась в 9 номері 
часопису від 19 грудня 1941 року, автор пробуджує у читача спогади щодо 24-річної давнини, коли 
Україна мала незалежність і проводить паралель із сучасністю через використання державних 
символів – державного герба і прапора, підсумовуючи, що «український державний герб – Тризуб є 
емблемою Української нації в давноминулі часи та нинішні…Нині при відродженні Української 
Національної Держави найвищою емблемою Української національної державності є теж золотий 
Тризуб на блакитному полі щита. Це державний герб України. Другою національною емблемою є 
жовтоблакитний прапор…». 

Крім того, автор спонукає читача до активних дій із використанням державних символів, як 
символів національної волі і патріотизму, та акцентує увагу на тому, що «Жовтоблакитний 
прапор – прапор української державної самостійності, суверенності». 

Редактори часопису шукала нагоди, щоб висвітлювати ті часи, коли українська державність 
була фактом, адже спогади про героїчну боротьбу піднімає масову свідомість, в якій люди різних 
прошарків населення відчувають себе нацією. Такою нагодою була річниця проголошення 
незалежності Української Народної Республіки IV Універсалом Української Центральної Ради в 
Києві 22 січня 1918 року та Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської 
Народної Республіки від 22 січня 1919 року. Цим двом датам з минулого українського народу була 
присвячена стаття «В роковини великих днів», що вийшла в недільному номері часопису від 25 
січня 1942 року. 

В статті зазначені дати висвітлено в історичному підході до подій, що передували укладенню 
універсалів, починаючи з Переяславського договору 1654 року. Закінчується стаття «категоричним 
наказом у міркуваннях і діяннях українського народу і його проводу одвічний закон: Геть від Москви! 
Україна хоче жити незалежним, окремим від Москви життям!». 

На шпальтах часопису висвітлювались й інші визначні для української державності події. Так, 
в 35, 36, 86 частинах від 01 лютого 1942 року, 03 лютого 1942 року, 03 квітня 1942 року відповідно 
надруковано статті «Відповідь нації», «У домі національної культури», «Пам’ятка про забитих 
крутян» в яких вшановується пам'ять героїв боїв під Крутами. В недільній частині від 8 лютого 1942 
року надруковано статтю «Історичний акт», присвячену річниці укладенню Брест-Литовського 
мирного договору, підписанням якого, на думку автора, «Центральні Держави визнали Українську 
Державу сувереном території в її тодішніх межах». 

На шпальтах «Нової України» міститься багато статей про видатних українських державних, 
військових, культурних діячів: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Івана Богуна, Івана 
Мазепу, гетьман Петра Сагайдачного, Миколу Лисенка, Івана Левицького-Нечуя, Адріяна Кащенко, 
П.О. Куліша, Архипа Тесленко та багатьох інших. 

Необхідно зазначити, що члени редакції сповна відчували і усвідомлювали негативні наслідки 
внутрішньої політики радянської системи, що намагалась якомога швидше зруйнувати інститути 
національності українського народу: мову, релігію, традиції, звичаї та історію. В зазначеному 
напрямку радянська влада багато в чому досягла успіхів. Редакція «Нової України» розуміючи, що 
без відновлення духовної культури українського народу, неможливо розвивати концепцію боротьби 

                                                      
1 Шевельов, Ю.В. (2001). Я - мене - мені… І довкруги. Торонто. 
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за українську державність, підготувала багато статей на теми української мови, виховання дітей та 
молоді, стосунків у сім’ї, українських традицій та звичаїв. 

Зокрема Петро Сагайгачний в статті «Даймо себе пізнати» зазначає, що окупаційне володіння 
радянської влади «понівечило багато з того, що виявляло українську національну расову культуру, 
що характеризувала нас як нарід, що була нашою особливістю…». Крім того, в статті автор надає 
визначає складові національної культури та зазначає відмінності між матеріальною та духовною 
культурою: «Коли говоримо про культуру маємо на увазі матеріальну культуру українського 
народу, його житлові приміщення, господарське устаткування, одяг, прикраси і т.д. та духовну 
культуру, мову, пісні, звичаї, вірування та загалом побут, що найкраще характеризує нас я нарід». 

Редакція «Нової України» багато уваги приділяла питанню української мови, адже мова 
виражає почуття і думки не лише окремої людини, а цілого народу та є могутньою зброєю 
українського народу в національній боротьбі.  В статті «Культура мови»1 , що міститься в 258 
частині часопису від 14 листопада 1942 року Юрій Шевельов зазначає, що чистота мови є ознакою 
розвиненої народної свідомості, ознака зв’язку різних територій і різних поколінь одного народу, 
ознака того, що дана нація розуміє себе як єдність географічну і історичну. В мові виявляється 
народній дух, народна психологія, народній світогляд, в мові відкладаються нашарування 
історичного досвіду, скарби, здобуті народом в його багаторічній боротьбі за існування. 

Юрій Бойко в своїй статті «Українська мова»2 від 02 жовтня 1942 року зазначає, що радянська 
влада проводила завуальовану і цинічну політику щодо української мови. Так за часів панування 
радянської влади ніхто не насмілювався вголос назвати українську мову «мужичою», нижчою від 
російської. Політика через ставлення до української мови в русифікованих містах намагалась 
закріпити в підсвідомості українців сором за свою мову. 

Юрій Гаврилович спонукає читача замислитись на вечиною значення рідної мови в житті 
кожного пересічного українця: «кожна людина дістає собі в спадщину від попередніх поколінь певні 
психологічні риси, цілий світ духовних цінностей, що в їхню інтимну суть найглибше проникнути 
може ли ше вона, дитина своєї нації, дитина своїх батьків, дідів і прадідів. Рідна мова є найбільш 
відточений, найбільш вирафінований засіб пізнання й виразу саме цих національних багатств. 
Відмовлення від рідної мови – це відмовлення від найдосконалішого засобу пізнання своєї 
національної духовної своєрід і і бети. Забуття своєї мови – це духовне марнотратство, що зводить 
людину на нижчий ступінь інтелектуального рівня». 

На сторінках «Нової України» багато уваги приділялось висвітленню питання сім’ї. Після 
панування радянської влади на українських землях потрібно було не просто відновити у пам’яті 
народу традиції побуту, а взятися до перебудови українського побуту, починаючи з виховання дітей 
відповідно до українських традицій, щоб родина стала основним осередком виховання найкращих 
рис людської душі, пошани до матері передусім. 

Так, 30 грудня 1941 року була надрукована стаття «Наша сім’я» якій зазначається, що «жидо-
московський режим особливо старанно руйнував родину – цю найважливішу клітину державного 
організму». Автор звертає увагу на руйнацію більшовиками інституту сім’ї. Зазначений процес 
проводився через зміну соціального стану жінки. В статті зазначаються відмінності між 
закріпленими конституційними правами жінки в СРСР і наявним станом речей в сім’ї в радянські 
часи. За положеннями Конституції СРСР жінка отримала права на працю та участь в державному 
будівництві. Однак, в тодішніх реаліях жінка була зобов’язана працювати, окрім фахової роботи 
повинна була брати участь в засіданнях, гуртках тощо. Зазначене, в свою чергу приводило до зміни 
соціальної ролі жінки в сім’ї, відображалось на вихованні дітей та виконанні домашніх обов’язків. 

Розуміючи, що для тривалої боротьби українського народу за своє самовизначення та 
незалежність необхідно мати не тільки армію, а народ, який глибоко усвідомлює себе як єдину 
націю, пронизану спільною мовою, історією та традиціями, редакція «Нової України» на шпальтах 
часопису багато приділяла уваги вихованню дітей та молоді, як майбутнім борцям народу за 
свободу та незалежність України. 

Так, у статті «Думки про українську школу», автор проводить аналіз радянської політики у 
сфері освіти на Україні. Зазначає про негативний вплив русифікації шкіл, впровадження 
антирелігійного і інтернаціонального виховання, радянського патріотизму, зміни програми 

                                                      
1 Шевельов, Ю.В. (1942). Культура мови. «Нова Україна», ч. 258 (14 листопада). 
2 Бойко-Блохин, Ю.Г. (1942). Українська мова. «Нова Україна», ч. 238 (2 жовтня). 
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викладання уроків, особливо відсутність дисципліни «Історія українського народу». Автор акцентує 
увагу на тому, що факти з історії України висвітлювались в курсі «Історії народів СССР» з 
перекручуванням, а матеріали про славне минуле українського народу, в тому числі епохи 
Запорозької Січі та її боротьби за Україну взагалі були видалені з програми. 

Все це, на думку автора, «призводило до калічення дітей, до того, що дитині треба було 
забути батька, матір, свою рідну оселю, мову, національність, словом, усе своє рідне в ім’я якогось 
майбутнього, в ім’я «совєтизації» світу». ч. 6 (23) 17 січня 1942 року 

У статті «Виховання»1 Ю. Бойко спонукає читача до того, що не можна забувати старої і 
водночас вічно нової істини “навчання і виховання нерозривні». І перш за все повинно проходити 
виховання «ідеалістичних первнів свідомості» та патріотизму. Для цього велику увагу потрібно 
приділяти таким дисциплінам як історія України та історія української літератури, українська мова. 
Історія України та історія української літератури привчатимуть любити свій народ, цінити його 
культурну спадщину, даватимуть приклади патріотичних вчинків і поведінки, прищеплюватимуть 
розуміння національної вдачі українського народу, почуття національної гідности й віру в себе як 
майбутнє українського народу. Українську мову слід викладати так, щоб вона викликала любов до 
«цього найдосконалішого знаряддя нашого духу». 18 листопада 1942 ч. 261 (268) 

Визначаючи важливу роль молоді як майбутнього українського народу, Юрій Бойко написав 
рецензію на статтю «Українське студентство теж має свої обов’язки», яка була надрукована у 
«Львівських вістях» . В зазначеній рецензії автор наголошує читачеві про необхідність вдумуватись 
в зміст заклику, що містяться у «Львівських вістях», а саме в те, що обов’язком українського 
студентства є осягнення ґрунтовної фахової освіти, а українського народу – допомагати 
студентству, як найріднішої молоді, яка має пізніше замінити його. 

За весь час свого видання часопис постійно намагався прищеплювати читачу необхідність 
знання та поваги до традицій свого народу. До кожного свята в номерах видання містились статті 
про описові та виховні статті, зміст яких полягав у розкритті історії, значення традицій та обрядів, а 
також вказував на їх неповторність і ідентичність та необхідності їх шанування. 

Наразі важко спрогнозувати, яких би результатів досягла робота редакції часопису «Нова 
Україна», адже діяльність була перервана звільненням українських земель радянськими військами. 
Оцінка діяльності часопису радянською владою та радянськими дослідниками та письменниками в 
подальшому була прогнозованою: часопис був визнаний засобом німецької пропаганди. 

Проте, були і альтернативні думки, щодо діяльності часопису: «зерна української 
самостійницької ідеї, засіяні серед українців м. Харкова і всієї Слобожанщини “Новою Україною”, 
зробили злам і переворот у національній свідомості та політичній думці» - так його охарактеризував 
Петро Байбак. 

Юрій Бойко-Блохин, надаючи оцінку виданню «Українського слова» та «Нової України», 
охарактеризував їх як гранітні камені, «що міцно лягають у фундамент майбутньої української 
держави. Це свіжий внесок у національно-визвольну боротьбу. Десятки тисяч людей переживали й 
передумували те, що писалося кров’ю серця. Ці десятки тисяч читачів залишилися здебільшого в 
Україні так само, як залишилися десятки тисяч читачів Харківської „Нової України”, де нерідко 
появлялися речі яскраво національні, як зрештою і в багатьох інших тодішніх газетах. Це те, що 
серед народу ніколи не затреться в свідомості». 

Таким чином, часопис «Нова Україна», що виходив у Харкові в часи окупації України 
німецькою армією у 1941-1943 роках, був засобом пропаганди відродження українських 
націоналістичних поглядів серед харківчан, безпосередньою метою якої було відродження духовної 
культури української нації як необхідної складової для подальшої боротьби за незалежність 
України. 
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SLAVERY IN THE COUNTRIES OF TRANSITION TYPE  
AND EXPERIENCE OF UKRAINE 

The basic forms of the slavery in the countries of transition type are analysed in the article and 
the place of Ukraine was determined.  It  is  emphasized  that  in  the countries of  transition  type 
slavery has mostly moral and legal sense, when the post‐industrial society stage is being added 
by  the  spiritual  context.  The  author  distinguished  the  basic  forms  of  slavery  typical  for  the 
countries  of  transition  type.  It  is  human  trafficking which  as  a  result  has  forced  labor,  sexual 
exploitation,  forced marriage,  debt  bondage.  It  is  noted  that manifestation  of  these  forms  of 
slavery  is  associated with  low  economic  development.  In Ukraine  slavery  has  both moral  and 
legal,  and  spiritual  and psychological  basis. Ukraine  is  among  the  countries  ‐  suppliers of  "live 
goods",  or  the  transit  countries,  because  through  its  territory  slaves  are  transported,  mostly 
from  the  East  to  the West  and  the  country  of  destination where  people  from  less  developed 
countries fall into slavery in Ukraine. 
Key words:  slavery, human  trafficking,  forced  labor,  sexual exploitation,  forced marriage, debt 
bondage. 

Відомо, що кінець ХХ-початок ХХІ ст. характеризується трансформаційними процесами, які 
відображені в зміні економіки багатьох країн світу. Основним критерієм, який об’єднує країни, що 
розвиваються є відсталість та слабкий економічний розвиток, який в свою чергу характеризується 
низьким розвитком продуктивних сил. Така економічна відсталість обумовлена історично, і це 
пов’язано із відсталістю в момент колонізації країн Азії, Африки та Латинської Америки. 
Колоніальне минуле залишило помітний відбиток в економічній, політичній та культурних сферах 
життя країн «перехідного типу». Характерне переважання натурального виробництва, традиційне 
сільськогосподарське та сировинне виробництво після незалежності змінюється індустріальними 
способами виробництва, тобто, поєднуються доіндустріальний та індустріальний типи виробництва. 
Для прикладу, серед найменш розвинутих, для яких характерні низькі, більше того періодично 
негативні темпи зростання, переважає аграрний спосіб виробництва, але він не в змозі забезпечити 
потреби в межах власних кордонів у продовольстві. 

Більше того, колоніальне минуле цих країн вплинуло на ескалацію агресії у взаєминах між 
людьми, у вигляді нелегальної експлуатації. Сучасні соціологічні дослідження доводять, що для 
країн перехідного типу найбільш характерними є елементи класичного рабства. Адже, найчастіше 
під його загрозу потрапляють саме громадяни країн зі слабким розвитком економічної системи, 
більше того, в значних масштабах рабство існує в межах самих цих країн, що є також наслідком 
тривалого колоніального минулого. Крім цього, характерний стрімкий приріст населення, при 
низькому економічному потенціалі спровокував потрапляння фінансових систем цих країн у 
“пастку” міжнародного кредитування. Таким чином, з’являється нова форма поневолення, однак 
вже у глобальних масштабах, яка набуває колективного характеру: економічно відсталі країни 
перетворюються на фінансових рабів міжнародних структур. 

На даний час рабство офіційно заборонено у всіх державах світу. Останні заборони на 
володіння рабами і використання рабської праці була введені в таких країнах як Ємен, Оман, 
Мавританії, Непал. Проте воно фактично продовжує своє існування, незважаючи на те, що 
знаходить всенародний осуд та переслідується за законом, і діють існуючі на сьогоднішній день 
групи такі як El Hor («вільні люди»), In’itaq («для звільнення»), та SOS Esclaves («SOS раби»), мета 
яких є мінімізація даного явища. Продовження існування цього явища у вище зазначених країнах 
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пов’язано вагомим чином зі скрутним становищем збіднілого населення. Навіть звільнення багатьох 
від рабської кабали не гарантує їм покращення життя. Декотрі змушені залишатися у свої 
господарів, зберігаючи статус підневільної робочої сили. 

Історично найбільш масовим проявом работоргівлі, тобто продажу і купівлі людей був вивіз 
людей з Африки. І по сьогодення образ раба асоціюється із чорношкірою людиною. Сегрегація 
людства за расовою ознакою пов’язана, перш за все, з епохою географічних відкриттів та 
феноменом колонізації. Адже, з самого початку колонізаційна політика передбачала жорстку 
дискримінацію за расовою ознакою. Наприклад, у США тривалий час існувало обмеження на 
законодавчому рівні прав чорношкірого населення. 

Втім, сучасна работоргівля безпосередньо не пов’язана до тієї чи іншої раси. Попри це, 
лідируючі позиції в рейтингу рабства складають країни перехідного типу. Не кращою залишається і 
ситуація на пострадянському просторі. Адже попри юридичну заборону рабства, даний феномен 
зберігається в трансформованій формі свого існування. «Рабство – це крайня форма нерівності, за 
якої одні люди є в буквальному сенсі власністю інших»1. 

У багатьох дослідницьких джерелах наголошується на тому, що у сучасному світі можна 
виокремити п’ять основних форм рабства, суб’єкти яких змушені працювати проти своєї волі, або не 
в змозі відмовитися від роботи: примусова праця, кабальна чи боргова праця, сексуальне рабство, 
дитяче рабство та домашня прислуга2. 

При чому, практики постсучасного рабства досить різноманітні, тобто йдеться про торгівлю 
дітьми, дитячу проституцію та порнографію, експлуатацію дитячої праці, заподіяння статевих 
понівечень дівчаткам, використання дітей у збройних конфліктах, боргову кабалу, торгівлю людьми 
і людськими органами, експлуатацію проституції і деякі види практики, що використовуються в 
умовах апартеїду та колоніальних режимів3. 

Таким чином, традиційне визначення рабства, яке передбачає його розуміння як стану 
цілковитої несвободи, повної залежності, тотальної підкорюваності і дискримінації, відсутність 
автономії і свободної волі, на високих щаблях суспільного розвитку вимагає уточнення, оскільки за 
умов індустріальних та постіндустріальних формацій рабство не зникає. Воно не тільки зберігає 
свою економічну природу на кшталт класичній формі у період рабовласницького суспільства, а й 
удосконалюється та еволюціонує. 

На відміну від феномену класичного рабства, за яким раб поставав власністю господаря поруч 
із іншими знаряддями виробництва, постіндустріальне рабство характеризується прагненням до 
цілковитого психологічного поневолення суб’єкта зацікавленим у ньому контрагентом. Наприклад, 
виокремлюють такі форми сучасного рабства як віртуальне рабство, заангажованість речами та 
об’єктами тощо. Поряд із ними продовжують існувати і такі його класичні форми, які мають 
морально-правовий зміст: торгівля людьми, сексуальне рабство, примусова праця, примусовий 
шлюб, боргова кабала і багато інших. Варто зазначити, що між цими формами не існує чітких меж, 
оскільки одна й таж сама людина може перебувати в кількох формах фактичної залежності. 

Торгівля людьми є однією з головних проблем у світі, адже щороку збільшується кількість 
людей, які від неї страждають. Людей перетворюють на товар, який можна купувати та продавати. 
Останніми роками збільшується тенденція до зростання випадків торгівлею людьми як у відкритих, 
так і прихованих формах. Найбільш від цього страждають жінки. Більш того, жертвами торгівлі 
людьми стають і діти, щороку ця цифра зростає до 1,2 млн. дітей. Станом на 2011 рік, найбільш 
вразливими у торгівлі людьми є такі країни: Конго, Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран. Більше 
того Україна державою-транзитом для примусової праці та сексуальної експлуатації, адже 
громадяни України складають значну частину живого «товару» на ринках Європи та Азії 

Відомо, що торгівля людьми є одним із різновидів насильства щодо населення. Досить часто 
поняття «торгівля людьми» обмежується поняттям «торгівля жінками», в більшості випадків, це 
торгівля з метою подальшої сексуальної експлуатації. 

Практика торгівлі людьми має довге історичне коріння – модальність работоргівлі. Але 
наприкінці XX століття торгівля людьми набула форми сучасного рабства. Її можна визначити як 
такі дії, які нелегальними, що здійснюються щодо людей з метою їх прибуткової експлуатації, з 
використанням примусу, насильства, погроз та інших видів тиску, внаслідок чого особа має 

                                                      
1 Гидденс, Э. (1999). Социология. Москва: Эдиториал УРСС, 197. 
2 Learn about Five Forms of Slavery. <http://freedomcenter.org/enabling-freedom/five-forms-of-slavery>. 
3 Права людини (1991). Сучасні форми рабства. Виклад фактів No 14. Нью-Йорк: ООН, 1. 
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скоритися. 
Як було вже зазначено, виокремлюють такі сучасні форми торгівлі людьми, як торгівля з 

метою примусового виконання робіт, сексуальна експлуатація та примусовий шлюб. Офіційно 
близько 12 млн. людей у світі займаються примусовою працею. З них, мінімальна кількість осіб, які 
виконують роботи під примусом внаслідок торгівлі людьми, становить 2 450 000. Близько 20% 
випадків використання примусової праці і одна четверта випадків використання примусової праці, 
до яких причетні приватні агенти із працевлаштування, є результатом торгівлі людьми. Наведені 
дані залежні від регіону призначення, тобто місця експлуатації. Для прикладу, лідируючі позиції по 
експлуатації займають Азія і Тихоокеанський регіон, промислово розвинуті країни, Латинська 
Америка і Карибський басейн, Близький Схід і Північна Африка, Країни з перехідною економікою, 
Африка на Північ від Сахари, проте значний відсоток людей з цих регіонів є об’єктом торгівлі в 
інших регіонах, зокрема в промислово розвинених країнах. 

Таким чином, на сьогоднішній день примусова праця є однією із класичних форм трудових 
стосунків, за яких одні використовують працю інших порушуючи їхні права, що досить часто 
супроводжується застосуванням сили та примусу до людини, з метою отримання прибутку. 

Примусова праця – це грубе порушення прав людини та обмеження свобод людини в тому 
вигляді, в якому вони визначені у відповідних Конвенціях Міжнародної Організації Праці та інших 
міжнародних актах1. Відтак, примусова праця – це така робота, яка виконується не добровільно, а за 
допомогою обману, шахрайства, залякування чи примусу. В стародавньому світі примусова праця 
була основою суспільного розвитку: «суспільство покоїться тут на примусовій праці як на 
існуючому фундаменті»2. Що пізніше, із настанням буржуазної епохи, примусова праця змінилася 
завуальованим соціально-економічним примусом опосередкованим матеріальним заохоченням. 
Співвідношення «раб-пан» змінюється на «найманий працівник – власник засобів праці». 

Отже, значний попит на нелегальних та дешевих працівників сприяє виникненню трудового 
рабства. Наприклад, у декотрих азійських країнах домашня прислуга стає жертвою рабської 
експлуатації. Навіть традиційне визначення слова «рабства» походить від старослов’янського слова 
«раб» чи «роб», під яким розумівся робітник, людина, що виконує господарську роботу. З появою ж 
рабовласництва під цим словом почали розуміти людину, яка виконує роботу примусово та 
перебуває у власності інших людей або організацій і яку можна розглядати як таку ж складову 
господарства, як і худобу чи знаряддя праці, продати, обміняти та вбити. 

За підрахунками експертів більшу половину жертв трудового рабства становлять жінки, 
близько 55%. Значний відсоток у такій праці припадає на дітей до 18 років, він складає чверть від 
загальної кількості рабів. Лідируючу позицію у примусовій праці займають країни Азії – 9,4 млн 
людей. Наступними є Латинська Америка і країни Карибського басейну (1,3 млн людей). Серед 
людей, які потрапили до примусової праці переважають люди, які переживають складні життєві 
трудності, в першу чергу, це люди, які мають важкі соціальні проблеми. На жаль, діти не є 
виключенням, адже вони є найбільш незахищені, щодо їхньої праці застосовуються всі прояви 
насильства. 

Зазвичай дана форма експлуатації людини передбачає участь вербувальника (тобто 
посередника, перевізника), який матиме прибуток, від об’єкта торгівлі. Досить часто ним 
виступають агентства з працевлаштування, які використовують мігрантів для примусової, 
експлуататорської праці. 

Сексуальне рабство тісно пов’язане із примусовою проституцією. Але на відміну від 
примусової проституції, яка приносить будь-яку, в тому числі фінансову вигоду, сексуальне рабство 
полягає в абсолютному контролі чи владі однієї людини над іншою. Примусова проституція є 
поширеною в країнах перехідного типу, в тому числі і в Україні. У Європі все число дівчат-
проституток українського походження щорічно зростає. Крім того, зростає кількісний показник 
сексуального рабства в межах самої України. Основну частину жертв складають вихідці із сільської 
місцевості та мало обізнані жінки, але закордон стають рабами переважно дівчата. 

Якщо раніше торгівлю людьми пов’язували із жінками та дітьми, переважно з метою їх 
подальшої сексуальної експлуатації, то сьогодні вже зрозуміло, що предметом торгівлі може бути 
будь-яка особа. 

                                                      
1 Глобальный альянс против принудительного труда: доклад Генерального директора МОТ на 
Международной конференции труда 2005 года (93-я сессия). <http://www.un.org/ru/rights/trafficking/ilo.pdf>. 
2 Маркс, К. (1955). Сочинения, том. 46, часть 1. Москва: Госполитиздат, 192. 
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В 20-х роках ХХ ст. було визначено ще одну форму рабства: до переліку видів рабства був 
доданий пункт «придбання дівчини, купуючи їх, під виглядом виплати приданого, розуміючи, що не 
йдеться про звичайні шлюбні обряди»1, тобто, примусовий шлюб. 

Примусовим шлюбом виступає такий договір, за якого одна, або дві сторони вступили в шлюб 
не по своїй волі, а завдяки впливу третьої сторони. В більшості випадків в такий шлюб жінка 
вступає не добровільно. Виходячи із статистики, примусовий шлюб частіше за все поширений в 
країнах Південно-Східної Азії, Африки і на ближньому сході. В наслідок даного шлюбу під загрозу 
ставляться права людини, зокрема, порушується право на свободу укладення шлюбу. Оскільки 
даний шлюб не відповідає принципу свободи людини, він є визнаним ООН, як порушення прав 
людини2. В примусовому шлюбі вибір роблять батьки чи опікун, на відміну від традиційних його 
форм, коли жінка робить добровільний обдуманий вибір. 

 Із розвитком економіки поширеною формою рабства стає боргова кабала. Дана форма є тісно 
пов’язаною із попередніми, а для значної частини населення дана форма є предметом першої 
необхідності. До форм боргової кабали відносять «кредит до зарплати», та найбільшою 
популярністю, особливо серед молоді, користуються кредитні карти. Така система «добровільних 
позик» змушує працювати на кредитора чи землевласника, щоб повернути борг. Крім того, значний 
відсоток кредиту може зобов’язати й протягом всього життя працювати на кредитора, з рештою 
борг може переходити і до дітей, що є відбитком феодальних відносин, коли діти могли 
розглядатися як джерело робочої сили. Вище вказана форма боргу від покоління до покоління 
продовжує існувати, за влучним зауваженням Бодрійяра тут праця уподібнюється до 
«відтермінованої смерті», а сучасний пролетарій - до справжнього раба3. 

Таким чином, кредити є сучасною форму легального рабства. Особливістю якого є те, що 
боржник піддає себе кредитній залежності за власною волею, хоча в реальності вибір залишається 
невеликим. 

Україні, як і багатьом країнам пострадянського простору, притаманне соціально-економічне 
явище рабства. На теренах українського суспільства дане явище має і духовно-психологічне 
підгрунтя і морально-правове. За останніми даними з офіційних джерел4, щорічно в Україні від дій 
работорговців страждає близько 117 тисяч людей, переважну більшість цієї статистики складають 
жінки та діти, які в більш ніж 85 % потрапляють в сексуальне рабство. На сьогоднішній день 
торгівля людьми, з метою подальшої сексуальної експлуатації людей є найприбутковішим тіньовим 
бізнесом та всесвітньою індустрією. В певній мірі це пов’язано із розвитком новітніх технологій, 
зокрема Інтернету, що нав’язливо збільшує вибір так званих «потреб» і сприяє негайному 
укладанню угоди. 

Хоча спочатку торгівлю людьми пов’язували з жінками, дітьми та їх сексуальною 
експлуатацією, сьогодні суспільству вже стає зрозуміло, що предметом торгівлі може бути будь-яка 
особа незалежно від віку та статі. Уже сформувався глобальний ринок сексуального рабства. Прикро 
визнавати, але Україна, як і значна кількість країн Центрально-Східної Європи, має сумний і досить 
тривалий досвід втрати дівчат, які були вивезені за кордон і піддані різноманітним методам та 
формам експлуатації, найпоширенішою з яких є зайняття проституцією. 

В останні роки Україна потрапила в число країн – постачальників жінок, торгівля жінками, 
вивіз їх за кордон шляхом обману набули широких масштабів. Україна в цьому аспекті виступає як 
країна-постачальник «живого товару»; країна-транзит, адже через Україну перевозять рабів, 
переважно зі Сходу на Захід; та країна призначення, тобто люди з менш розвинених країн 
потрапляють у рабство саме в Україні, щоправда, процент такого джерела сексуальної експлуатації є 
найменшим. Більш того, останнім часом зростає кількісний показник сексуального рабства в 
Україні, де переважно жертвами стають вихідці із сільської місцевості та малоосвічені та мало 
обізнані жінки. Однак, найчастіше дівчата стають рабами за кордоном. 

Отже, попри втрату рабством інституціонального статусу воно і нині є соціально-економічним 
явищем, пов’язаним із перетворенням людини на засіб виробництва та отримання прибутку, втім 

                                                      
1 The suppression of slavery (memorandum submitted by the Secretary-General to the Ad Hoc Committee on Slavery), 
документ Организации Объединенных Наций ST/SPA/4 (1951 год.), стр.. 31. 
2 Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Офіційний веб-
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_207>. 
3 Бодрийяр, Ж. (2000). Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 104. 
4 International Labour Organisation. <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--en/index.htm>. 
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опосередковане застосуванням так званих модерних «технологій», враховуючи механізми, що 
суттєво обмежують людську свободу (право) та можливість вибору, а також суспільно-історичною 
формою особистої залежності людини від усталених виробничих відносин. 

На сьогоднішній день прояви рабства є характерними перш за все для країн зі слабко 
розвинутою економікою та низьким рівнем соціальної захищеності населення, які виступають 
країнами-донорами для торгівлі людьми з метою подальшої експлуатації. Україна як і більшість 
країн продовжує страждати від рабства та работоргівлі, заборона на які має лише декларований 
характер. Більш того, продовжують існувати традиційні форми рабства, які мають морально-
правовий аспект і, на жаль, значний відсоток припадає на дітей. Для суспільств, які перебувають на 
постіндустріальній стадії розвитку, характерне саме постіндустріальне рабство. 
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In  this  article,  the  Ukrainian  historiography  process  of  the  middle  of  the  20th  century  was 
examined  through  the prism of  a personality of hetman Peter Konashevych  Sagaydachny. The 
historians' views who worked in the ideological conditions of the "thaw" period were analyzed. 
The scientific concepts and views of K. Guslisty, V. Holubitsky, M. Alekberli and H. Vasilenko are 
crossed  light.  In  the process of  this  scientific work  the widespread opinion about  the negative 
assessment of Peter Sagaydachny's activity has been refuted. In this article there is a conclusion, 
that  the  historians,  who  were  covering  historical  events  from  the  point  of  view  of Marxism‐
Leninism concept, tried to withdraw from official ideological paradigm and to make the historical 
knowledge  more  objective.  The  personality  of  Peter  Sagaydachny  was  highlighted  from  the 
positions of the socio‐economic and military‐political history. 
Key words: the Soviet historiography, Cossacks, hetman Peter Sagaydachny, ideological position. 

Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний – визначна особистість української історії першої 
половини XVII століття. Реформатор козацького війська, керівник найгучніших морських походів, 
захисник національних інтересів перед польськими урядовими колами, меценат національно-
культурного життя. Разом з тим він відзначався суворістю, навіть жорстокістю по відношенню до 
козаків, підтримкою заможних кіл козацтва, компромісною політикою щодо Польщі. Всі ці моменти 
викликали неоднозначну оцінку постаті видатного гетьмана в історіографії, особливо в радянські 
часи. 

З встановлення радянської влади історична наука зазнала жосткого ідеологічного тиску, але з 
1949 року тиск на українських істориків по звинуваченню у схильності до наукової «схеми» М. 
Грушевського почав зменшуватись1. Першою спробою відійти від жорстких ідеологічних канонів 
була праця К. Гуслистого «Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 
другій половині XVI і в першій половині XVII століття (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII століття )» 
яка вийшла 1941 року. Як відомо, К. Гуслистий, один з найзначніших українських істориків-
медієвістів радянської доби, розглядав історію з точки зору традиційного для радянського часу 
формаційно-класового підходу в межах якого намагався зберегти історичну об’єктивність. Постать 
Петра Сагайдачного отримала висвітлення та неоднозначну оцінку в двох працях дослідника. У 
роботі «Визвольна боротьба…» яка вийшла 1941 року, історик, вдаючись до аналізу соціальних 
рухів, висвітлював постать Петра Сагайдачного крізь призму польсько-українських та польсько-
радянських відносин досить критично оцінюючи його діяльність. У статті виданій 1972 року, К. 

                                                      
1 Юсов, С. (2006). Вплив українських радянських істориків на формування ідеологічних концептів (на 
прикладі діяльності В. Голобуцького). <http://www.cossackdom.com/personal/usov_vliyanie02036.htm> (2016, 
березень, 30).  



EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 66 

Гуслистий надав більш узагальнюючу характеристику історичної постаті, звертаючи більшу увагу 
на боротьбу проти турецько-татарських загарбників під проводом Петра Конашевича як чинник 
зростання міжнародного авторитету козацтва. 

Спираючись на вірші К. Саковича, дослідник називав П. Сагайдачного гетьманом з часу 
походу на Кафу 1616 року та вказував, що головним ворогом для Петра Конашевича була 
султанська Туреччина, що несла загрозу фізичного знищення українському народові1. Історик 
вважав гетьмана П. Сагайдачного представником козацької верхівки, який протягом тривалого часу 
проводив угодовську політику щодо шляхетської Польші. Проте вказував на можливість досягнення 
козацтвом завдяки цій політиці певних преференцій в форматі польсько-козацьких переговорів2. 
Висвітлюючи перебіг Московської кампанії 1620 року науковець, окреслив чисельність козаків під 
проводом П. Сагайдачного 20 тисяч. Історик вказував на взяття низки міст козацькими військами, 
але не наддавав критики чи власного відношення до їх дій. 

На думку К. Гуслистого, одразу по закінченні походу П. Сагайдачний придушував свавілля 
козацької голоти, за що отримав подяку від короля3. Дослідник вважав дії П. Сагайдачного 
виконанням умов Вільшанської угоди. Після підписання Роставицької угоди, П. Сагайдачний 
намагався виконати її умови, приборкуючи козацьку голоту: «…разом з іншими своїми давніми 
„товаришами" старався вислужитись перед королем і Річчю Посполитою»4. Саме це, а не сама 
постанова, на думку К. Гуслистого викликали обурення народних мас і призвели до появи опозиції 
виключених з реєстру козаків, чолі якої став Я. Бородавка. Петро Конашевич, шукаючи засоби 
зберегти свій вплив пішов врозріз з інтересами Речі Посполитої. 1620 року він провів вдалий похід 
на Крим, відправив посольство до Москви. Метою посольства історик представив пропозицію про 
службу московському уряду, але припускав що причиною могло бути бажання домовитись із 
ієрусалимським патріархом Феофаном щодо відновлення православної ієрархії яка знаходилась в 
критичному стані5. Як писав К. Гуслистий, незважаючи на ці заходи, П. Сагайдачного новим 
гетьманом було обрано Я. Бородавку. Разом з цим, на думку науковця, й реєстрове заможне 
козацтво було вкрай незадоволене політикою польського уряду. Всі ці чинники спричинили перехід 
Петра Конашевича до опозиційної діяльності щодо спрямованої на «обмеження панування 
шляхетської Польщі на Україні»6. 

Історик вважав, що П. Сагайдачний втілював і опозиційну і угодовську тенденції козацької 
політики і зауважував, що в останні роки життя підсилювалась опозиційна діяльність Петра 
Конашевича. Підставою для такого політичного повороту науковець вбачав у посиленні 
національного гніту збоку польського уряду та, відповідно, «тяжіння» козацьких мас до Російської 
держави7 Для характеристики особистих і політичних устремлінь історик надав характеристику Я. 
Собєського, критикував висновки М. Грушевського щодо мети угодовської політики П. 
Сагайдачного збільшити чисельність козаків. 

К. Гуслистий, до певної міри віддаючи належне ідеологічним вимогам і класовому підходу, 
характеризував П. Сагайдачного як політика станового, що намагався звести козацтво до невеликого 
загону заможних реєстровців, називав його типовим представником козацької верхівки того часу8. 
Історик критикував антинародну політику Петра Конашевича, яка, на його думку, не відповідала 
інтересам ані простих козаків, ані широких мас населення. Писав, що повна перемога політики П. 
Сагайдачного ослабила б народні позиції у боротьбі із польським шляхетством, тому оцінював 

                                                      
1 Гуслистий, К. (1972). Петро Конашевич Сагайдачний (До 350-річчя від дня смерті). Український історичний 
журнал, 4, 124. 
2 Гуслистий, К. (1941). Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині 
XVI і в першій половині XVII століття (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII століття ). Нариси з історії України, 
вип.3. Київ: Видавництво АН УРСР, 103. 
3 Там само, 104. 
4 Там само, 105. 
5 Там само, 106. 
6 Там само. 
7 Гуслистий, К. (1972). Петро Конашевич Сагайдачний (До 350-річчя від дня смерті). Український історичний 
журнал, 4, 123-126; 124-125. 
8 Гуслистий, К. (1941). Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині 
XVI і в першій половині XVII століття (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII століття ). Нариси з історії України, 
вип.3. Київ: Видавництво АН УРСР, 108. 
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політичний курс Петра Сагайдачного негативно1. Позитивну характеристику надав боротьбі проти 
турецької агресії, намаганням встановити контакти із Москвою, підтримку української інтелігенції в 
останні роки в межах опозиційної діяльності. 

Історик висвітлив формування культурного осередку в Києві. Писав, що П. Сагайдачний 
надавав підтримку архімандриту Києво-Печерського монастиря Є. Плетенецькому, який за 
допомогою козаків повернув від уніатів великі земельні володіння Печерського монастиря. 
Відзначав вступ П. Сагайдачного у лави Київського братства «з усім своїм військом» та значну роль 
у відновленні православної ієрархії, зокрема забезпечення охорони патріарху Феофану2. 

При аналізі Хотинської війни К. Гуслистий акцентував увагу на тому, що для забезпечення 
участі козаків у цій військовій кампанії поляки звернулися до патріарха Феофана про допомогу. 
Висвітлюючи значення цієї перемоги, історик зазначав, що Хотинська війна припинила нашестя 
турків на Європу і козаки під проводом П. Сагайдачного зіграли вирішальну роль в цьому процесі3. 
Проте для козацтва завершення війни призвело до погіршення їх становища, адже вже перший 
пункт договору стосувався обмеження козацької сваволі. Смерть П. Сагайдачного викликала 
занепокоєння і навіть страх шляхти щодо подальших козацьких дій4. К. Гуслистий надав 
висвітлення постаті П. Сагайдачного в контексті історичних досліджень періоду панування 
тоталітарної системи. Особа видатного гетьмана отримала розкриття на тлі епохи. 

50-60-ті роки - період так званої «відлиги» відзначився низкою видань з історії козацтва, серед 
яких для нас становлять інтерес праці дослідника українського козацтва В. Голобуцького. Його 
наукові пошуки були узагальнені у праці «Запорожское казачество», що видана 1957 року, а 1994 
року була видана друга редакція цієї праці. Хоча дослідження було автором значно перероблено, 
його фактичну основу становлять дослідження радянських часів. 

Дослідник приділив значну увагу висвітленню соціальних рухів з точки зору радянської 
класової моделі історії. Рухи початку 1610-х років історик назвав визвольним рухом селян міщан і 
козаків 5. 

Взагалі, постать П. Сагайдачного отримала різку характеристику. Історик вважав його 
представником заможної старшини, яка намагалася уникнути військового конфлікту із польським 
військом для захисту власних станових інтересів: «Сагайдачный и реестровая старшина приняли все 
предъявленные им Жолкевским условия…»6. Перший спогад про козацького ватажка зустрічається 
при висвітленні Ольшанської комісії 1617 року, а при висвітленні морських походів 1610-х років 
ім’я П. Сагайдачного взагалі не згадується. Історик писав, що Вільшанський договір 1617 року 
зраджував інтереси повстанців, і допомагав панам у боротьбі проти народних мас. У виданні 1994 
року В. Голобуцький переглянув власні погляди: Петро Сагайдачний отримав характеристику 
досвідченого дипломата, який зумів досягнути у Вільшанці компромісу, отримавши право 
звертатися про збільшення реєстру7. 

Висвітлюючи Московську кампанію 1618 року дослідник фактично протиставив П. 
Сагайдачного і козаків з їх інтересами. Петро Конашевич, як представник реєстрової старшини, 
виконавець польської волі, зміг набрати козаків у похід за допомогою різних обіцянок лише кілька 
тисяч. Історик писав про невдалі спроби захопити Москву, вважав головним чинником підписання 
мирної угоди об’єктивну виснаженість Росії багатолітньою війною. Наслідком війни історик вважав 
намагання знищити козацьку силу, що відобразилося у Роставицькій комісії 1619 року. 
В. Голобуцький, вважаючи П. Сагайдачного прибічником пропольської політики, писав, що він 
допомагав панам у боротьбі із повстанцями, на доказ чого приводив подяку короля Сигізмунда ІІІ 
гетьману від 12 червня 1619 року. Аналізуючи хід переговорів, історик зауважив, що старшина на 
чолі із П. Сагайдачним вимагала збільшення реєстру до 3 тисяч для боротьби із свавіллям на 
Запоріжжі. Знищення козацьких чайок дослідник інтерпретував як власну політику Петра 

                                                      
1 Гуслистий, К. (1941). Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині 
XVI і в першій половині XVII століття (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII століття ). Нариси з історії України, 
вип.3. Київ: Видавництво АН УРСР, 108. 
2 Там само, 112. 
3 Там само, 116. 
4 Там само, 117.  
5 Голобуцкий, В. (1957). Запорожское казачество. Київ: Госиздатполит литературы, 155. 
6 Там само, 159. 
7 Голобуцький, В. (1994). Запорозьке козацтво. Київ: Вища школа, 228. 
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Конашевича проти запорожців які були тісно пов’язані із «угнетенными слоями народа». Для 
контролю над свавільними запорожцями П. Сагайдачний збільшив чисельність реєстрової залоги на 
Хортиці, відновив тут укріплення. На думку дослідника, Роставицький договір та подальша 
політика П. Сагайдачного викликали обурення народних мас і призвели до антигетьманського 
повстання 1619 року, яке підняли «випищики» і самовільно покозачені селяни і міщани. Сам Петро 
Конашевич перебував у той час у морському поході. Повстанці заволоділи Запоріжжям і 
об’єдналися із запорожцями. Таким чином , на думку історика в українських землях виникло 
двовладдя: П. Сагайдачний, визнаний урядом, контролював Трахтемирів, і Я. Бородавка, обраний 
повстанцями мав під своєю рукою південно-східні землі із Запоріжжям1. 

Культурницька спрямованість діяльності видатного гетьмана в поглядах В. Голобуцького 
висвітлено коротко: «Летом 1620 года… Сагайдачный принял живое участие в восстановлении 
православной иерархии, …Примерно в то же время Сагайдачный со всем реестровым войском 
торжественно вступил в члены Киевского братства»2. Історик писав, що Петро Конашевич бажав 
отримати поступки реєстровій старшині збоку урядових кіл, але водночас намагався зменшити 
національний та релігійний гніт на українських теренах3. Посольство 1620 року до Москви 
пояснював стремлінням українського народу до возз’єднання з Росією4. 

Значну увагу історик приділив висвітленню Хотинської кампанії. В. Голобуцький звернув 
увагу на те, що намагання урядових кіл набрати козаків для боротьби із турками співпало з періодом 
внутрішньої боротьби в козацьких лавах. Боротьба ця точилася між старшиною на чолі із П. 
Сагайдачним, яка шукала порозуміння і згоди з урядом і основною частиною козацтва на чолі з 
Я. Бородавкою, яку підтримували запорожці. В. Голобуцький вказував на намагання Петра 
Конашевича зменшити національний та релігійний тиск. Аналізуючи позицію Я. Бородавки, писав, 
що той виступав за визнання козацьких прав за всіма, хто покозачився. А отже, саме на заклик Я. 
Бородавки, а не П. Сагайдачного йшли всі, хто хотів звільнитися від панського ярма5. На думку 
історика, саме Я. Бородавка розумів загрозу турецької навали і пішов на угоду із П. Сагайдачним. 
Цікавим моментом є припущення В. Голобуцького про план Я. Бородавки щодо переходу під 
зверхність Московського царя разом із містами Наддніпрянщини, який було відкладено через 
турецьку загрозу. У виданні 1994 року історик цю тезу вилучив і писав про спільний пошук обох 
козацьких таборів до порозуміння перед страшною загрозою6. Це порозуміння було знайдене на 
загальній козацькій раді у Сухій Діброві, де П. Сагайдачного призначили козацьким представником 
до Варшави. 

Висвітлюючи хід переговорів Петра Конашевича із королем В. Голобуцький вважав їх 
предметом не лише майбутню війну, а й усунення Бородавки від влади7. Пишучи про прибуття 
П. Сагайдачного з Варшави до театру бойових дій, В. Голобуцький навів слова Я. Собєського щодо 
жорстокості Петра Конашевича та радісну зустріч його коронним гетьманом Ходкевичем: «Прибыв 
к казацкому войску, Сагайдачный позаботился прежде всего о том, чтобы покончить с Бородавкой. 
… схватил Бородавку, заковал в кандалы, обвинил «во многих преступлениях» и через несколько 
дней казнил»8. Історик зобразив Я. Бородавку як жертву політичної боротьби, захисника інтересів 
широких мас народу. У виданні 1994 року історик змінив власні погляди і писав про невдоволення 
козацтва Бородавкою, через вибір неправильної тактики бойових дій, називав ці події «останнім 
акордом» у боротьбі лідерів двох угруповань козацтва. Пишучи в обох виданнях про те, що арешт і 
страта Бородавки позбавили козацькі низи ватажка у сучасному виданні історик додавав: «До 
крайніх засобів, треба гадати, крім усього іншого, Сагайдачного спонукала військова потреба»9. 

Спираючись на досить широке коло польських джерел, дослідник описував перебіг військових 
дій віддаючи належне козацьким загонам, але не вказуючи на роль П. Сагайдачного у керівництві 
цими діями. В. Голобуцький, намагаючись підкреслити пропольську позицію Петра Конашевича, 

                                                      
1 Голобуцкий, В.(1957). Запорожское казачество. Київ: Госиздатполит литературы,161-162. 
2 Там само, 173. 
3 Там само, 174. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Голобуцький, В. (1994). Запорозьке козацтво. Київ: Вища школа, 244. 
7 Голобуцкий, В. (1957). Запорожское казачество. Київ: Госиздатполит литературы, 175. 
8 Там само, 179. 
9 Голобуцький, В. (1994). Запорозьке козацтво. Київ: Вища школа, 249. 
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писав, що Сагайдачний повідомив польських комісарів та Ходкевича про підготовку заколоту в 
польськім таборі через відчуття вірності до Речі Посполитої1. У сучасному виданні історик, надаючи 
ті самі відомості характеризував їх як намагання зберегти дисципліну та знайти спільне вирішення 
проблеми. Аналізуючи перемогу під Хотином історик писав про значення її для історії Східної 
Європи, Речі Посполитої, віддавав головне місце козакам, але не пригадував при цьому Петра 
Конашевича. Наводячи відомості про смерть П. Сагайдачного, у радянські часи історик дуже 
обережно характеризував його як значного військового і політичного діяча2. 

У перевиданні 1994 року постать П. Сагайдачного отримала ширшої уваги. Петро Конашевич 
постає перед нами як провідник державно-політичних інтересів українського народу. 

Протягом 50-х років над військово-політичною історіє працював учень В. Голобуцького М. 
Алекберлі, який присвятив власну увагу питанню турецько-татарської агресії. Певним підсумком 
його роботи стали дві праці: «Хотинская война», що вийшла 1621 року та узагальнююча «Борьба 
украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй половине XVI - первой половине 
XVII вв.» 1961 року видання. На наш погляд роботи привертають увагу не лише авторською 
інтерпретацією, але й широким колом джерел, в тому числі східного походження, що 
використовував історик. Головним критерієм виміру соціальної реальності автор визначив 
категорію український народ. Звичайно, ця категорія має марксистське забарвлення, історик не зміг 
оминути використання ідеологічних настанов. Так в історика чітко простежується думка про 
тяжіння до «воззєднання» українців з росіянами: «В ходе казацко-крестьянских восстаний 
усиливалась тяга к воссоединению Украины с Россией. В общей борьбе с иноземными захватчиками 
росли и крепли дружеские связи украинского и русского народов»3 Постать гетьмана 
П. Сагайдачного історик окремо не висвітлював, але козацький ватажок зображений як представник 
козацтва, яке позитивно оцінювалось автором. Він постав перед нами обізнаним політиком та 
талановитим полководцем. Аналізуючи перебіг Хотинської війни історик вказував на вплив 
авторитету П. Сагайдачного у польському штабі, та проведення найважливіших боїв саме силами 
козаків П. Сагайдачного4. Віддаючи данину часу і ідеології М. Алекберлі позитивно, в дусі ідей 
„возз’єднання” оцінював козацьке посольство 1620 року до Москви, яке мало велике міжнародне 
значення, адже показало тенденцію до зближення двох народів5. 

1960 року вийшла праця Г.А. Василенка “Хотинська війна». Історик розкрив власні погляди 
на постать Петра Сагайдачного з традиційних позицій, в окремих аспектах наслідуючи концепцію 
К. Гуслистого. 

Постать видатного гетьмана отримала критичну характеристику. Науковець чітко вказав на 
існування двох окремих гілок козацтва – реєстрового і низового (запорожців), між якими точилися 
конфлікти. На думку, Г. Василенка реєстрові козаки на чолі з Петром Конашевичем проводили 
цілеспрямований пропольський курс. Так, 1617 року, реєстровці на чолі з П. Сагайдачним не 
підтримали антипольську боротьбу запорожців і почали переговори із польським командуванням 
про спільні дії проти низовиків6. З таких позицій історик оцінював і участь у Московській кампанії 
1618 року: разом із П. Сагайдачним на Москву пішов загін реєстровців, за що гетьман отримав 
велику нагороду. Як писав історик, Роставицька угода 1619 року була фактично наслідком 
широкого повстання, і саме шляхта не бажаючи вступати у відкритий конфлікт із великою масою 
повсталих розпочала переговори із козацькою старшиною на чолі з Петром Сагайдачним. В 
затверджений реєстр 3 тисячі, за ствердженням Г. Василенка, потрапили тільки ті, хто підтримував 
про шляхетську політику Петра Конашевича7. 

Подальші дії козацького ватажка історик охарактеризував як боротьбу проти запорозьких 
козаків: напади на Запоріжжя, знищення козацьких чайок, встановлення реєстрової залоги. У 
відповідь козаки не визнали П. Сагайдачного гетьманом і обрали гетьманом «відважного 
полковника Якова Неродича-Бородавку», якого історик характеризував як захисника інтересів 

                                                      
1 Голобуцкий, В.(1957). Запорожское казачество. Київ: Госиздатполит литературы, 183. 
2 Там само, 195. 
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козацтва який користувався серед козаків великим авторитетом1. Г. Василенко вважав, що в цей 
момент П. Сагайдачний втратив авторитет і підтримку серед козацьких низів, що спонукало його до 
зміни політичного курсу. Ще одним чинником була загроза війни з Туреччиною, яку Петро 
Конашевич добре розумів2. В світлі повороту політичного курсу історик надав участь у відновленні 
православної ієрархії, писав, що користуючись зменшенням польського впливу намагався добитися 
послаблення національного і релігійного гніту, а також поступок для реєстрового козацтва3. Історик 
писав, що така політика знайшла певну популярність, але основна маса підтримувала Я. Бородавку і 
фактично саме його історик змалював загальнонаціональним лідером, який ініціював великі сили 
для боротьби із турецькою загрозою. За даними історика на козацькій раді в Сухій Діброві 
напередодні Хотинської війни, поряд з іншими питаннями козаки одностайно висловились за 
обрання гетьманом Я. Бородавку4. 

Відповідно, під час перемовин у Варшаві король із П. Сагайдачним обговорювали також 
питання про усунення Я. Бородавки. Отже не дивлячись на критичну оцінку постаті видатного 
гетьмана, історик вважав козацького гетьмана поважною для свого часу людиною. Ця пость не 
вписувалась у концепцію народної історії в її радянському варіанті, тому отримала з боку критики 
за захист вузьких станових інтересів, намагання знайти порозуміння із польським урядом яке 
сприймалося як зрада народних інтересів виходячи з класової концепції. 

Отже, в 50-ті роки козацька проблематика, і зокрема особистість Петра Сагайдачного 
отримала увагу істориків в контексті соціально-економічних досліджень на принципах класового 
підходу. Відповідно, історики відходять від однозначно негативної оцінки діяльності Петра 
Конашевича, але більшість з них залишаються на критичних позиціях. Особливо це стосується 
поглядів В. Голобуцького та Г. Василенка, які критикують політичну спрямованість гетьмана, його 
антинародну діяльність. З нових позицій військової історії позитивно оцінював постать П. 
Сагайдачного М. Алекберлі, але його погляди не мали значного впливу, адже військова історія без 
соціального, а особливо класового елементу не мала значної наукової ваги. 
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The article  focuses on historiographic analyses of the student movement  in Dnieper Ukraine  in 
the second half of the 19th till the early 20th century and is the first attempt of complex research 
on  the  issue.  It  provides  theoretic‐methodological  basis  for  examination  of  Ukrainian  student 
movement  within  the  context  of  the  “national  revival”.  The  author  defines  specific 
representation of  the notion  in Ukrainian as well  as  in  foreign historiography. Applying  to  the 
definite  historiographic  sources,  it  was  proved  that  the  student  environment  should  be 
recognized  as  one  of  the  key  forces  in  the  national‐patriotic  movement  on  the  Ukrainian 
territory within the context of its European tendencies. 
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In creation of the Ukrainian “national history” as one of the examples of socio-intellectual 
manifestation of the modern nation formation in 19th century the major role played a peculiar socio-
professional group – the studentstvo. Modification of the educational sphere in the Russian Empire, 
“upbringing” of “a genuine and positive” youth by the imperial universities together with the development 
of “national revival” and national movements in neighborhood countries, growing popular discontent in all-
Russian Empire were the most effective breeding grounds for creating a new generation. The activity of a 
new generation allowed the development of socio-cultural phenomenon – the student movement. 
Historiographic representation as an essential element of its historical reconstruction was formed by various 
political, cultural and methodological basis and is currently developing. The specific subject of the research 
needs critical consideration of its empirical basis in accord with the latest achievements of historical 
scholarship. 

The works of M. Hroh1, R. Shporliuk2, Y. Hrytsak3, I. Lysiak-Rudnyts’kyi4, S. Jekel’chyk5 and 
others helped to define the main approaches within the context of historiographic analyses of the Ukrainian 
student movement during the “national revival”. The issue has a dual representation. On the one hand, the 
controversy and coexistence of the primordial and modernist conceptions of nation formation, and, on the 
other hand, the variation in use of the M. Hroh’s scheme for the national movement development. 
Furthermore, the historiography of the national-patriotic youth movement on the Ukrainian territory has 
chronological as well as national (regional) characteristics. 

The universal youth appeared in the public-political life of Dnieper Ukraine in the 1830–1840s. 
Romantic tendencies of the nineteenth century (T. Shevchenko), the “antique”, historic-ethnographical and 
philological activity of foremost Ukrainian’s scientists (M. Bagaliy, M. Maksymovych, M. Kulish and 
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others) have made a specific (for the given territory) Ukrainophile stage in the development of the national 
movement. As one of the prominent ideological stereotypes of young imperial intellectuals made by 
nationalist scholars, the Ukrainophile remained a topical research subject of historical thought at the time. 
The first Ukrainian-language newspapers began to appear – Osnova, Kievskaia starina, Kievskii telegraf as 
well as large amount of ethnographic scholarly publications. At the end of the nineteenth century – at the 
beginning of the twentieth century this notion was considered in a different way, with the stress on its 
manifestation in the student environment in Russian-ruled Ukraine. M. Drahomanov and M. Hrushevsky 
play the dominant role within this context. 

M. Drahomanov’s scholarly publications illustrate the terminological repertoire of the 
“Ukrainophile” movement. The peculiarity of works written by this prominent Ukrainian member of the 
hromada movement was complex research on the given notion, when the spread of European liberalists and 
democratic ideas on the Ukrainian territories were clarified in accord with the chronological features of 
“ethnographic-national” feelings. Chronological framework of the Ukrainophile movement (1840-1860s) 
defined by M. Drahomanov support the majority of scholars. He was one of the first scholars who showed 
the evolution of the views of university graduates in Dnieper Ukraine. He calls the Shevchenko period as 
well as the activity of Cyril and Methodius Brotherhood the “Ukrainophilia”, which after 1847 “has lost its 
scientific basis” and “could hardly spread its wings” in 18571, moreover, during the 1860s “neither biblical 
revolutionary mysticism nor the idealization of Cossack antiquity of Shevchenko could hold interest of the 
university youth anymore”2, that’s why “it has happened that the ideological apparatus of Ukrainian and 
Great Russian university youth became Gertsen, Chernyshevsky, Nekrasov, … rather than special 
Ukrainian writers”3. 

M. Hrushevsky as well as M. Drahomanov draw their attention to the sphere of language and 
literature as the main scientific basis in the Ukrainian movement. Interpretations of these historians 
represented fundamentally opposing views of the subject. M. Drahomanov welcomed the European ideas of 
democracy and cosmopolitanism, according to him, “they must lead the Ukrainian intellectual hromada to 
the national independency”4. Supporting the spread of these ideas through the Russian literature, 
cosmopolitic “in its principles, ideas and methodology”5, a prominent member of the hromada movement 
indicated the limited prospects of exclusively “national patriotism” within the sociopolitical context. 

For the Hrushevsky point of view, Ukrainian language should be recognized at the official level, 
students should revive the discipline of Ukrainian studies, and Ukrainian literature should be removed from 
“the inter-institutional area”6. At the beginning of the 20th century he published a number of historiographic 
works7, where he represented the achievements of the Ukrainophile generation in returning to the statist 
past, their contribution to the national movement development in Dnieper Ukraine in the second half of the 
19th century. 

Considering the student activity in the imperial higher schools throughout the 1860s till the early 20th 
century, the Soviet historical scholarship accepted the notion of “student movement”. The peculiarity of this 
notion was its revolutionary feature determined by the prevailing scholarly methodology and its 
characteristic as one of the key elements of the imperial nationwide movement against the autocratic rule as 
well as the workers movement and the peasant movement. And that’s why the national basis for the student 
movement couldn’t find its interpretation. The only example of the investigation of this notion on the 
Ukrainian territory were the historical surveys by a prominent literary scholar, the graduate of the 
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St. Volodymyr University – O. Nazarevskyi1, who analysed the student movement of the 1870s in Kyiv. 
One of the main reasons of its widespread expansion was according to O. Nazarevskyi “cultural and 
national movement among Kyevan Ukrainian intelligentsia”2. The thesis of S. Simonov (1964)3 was the 
first attempt of complex research of the student movement at Kyiv University in the 19th century. His 
Marxist-Leninism-influenced thesis analyses Polish “noble-bourgeois historiography”. The historian 
accused its members of bourgeois nationalism and separation of Polish studentstvo from Ukrainian and 
Russian studentstvo. Moreover, S. Simonov described how Poles influenced the formation of the student 
movement at universities. The author concluded that the first organizations of the university graduates 
“included mainly ethnic composition of students, who were mostly representatives of the Polish gentry”4, 
whereas the development of its social and political interests resulted in zemlyatstvos, and was affected by 
the events in the West at the end of the 1890s as well as by the growing number of the Polish gminy 
membership. 

The American historian, the graduate of Princeton University S. Kassow dedicated his work (1989)5 
to the socio-political notion of the Russian student movement. This work demonstrates the contradiction 
between the Soviet and Western scholars on this topic. The American historian defined the given notion as 
“a particular form of collective protest” of the Russian studentstvo and analyzed liberal policies of the 
government in the university sphere and their reflection on the national-patriotic feelings of the Ukrainian 
students (on the example of Kyiv, and particularly by the wearing of a national costume after the student 
uniform abolishment. 

Change of the methodological repertoire in the modern period, scientific investigation of the student 
movement entirely defined new aspects of its study. After receiving a new political status in the early 1990s 
in the Ukrainian historical thought developed the so-called national paradigm. “National revival” and the 
history of national movement were major themes in the domestic scholarly research of the sociopolitical 
processes in the 19th – the early 20th century. 

The dominant conception in the Ukrainian historiography at the time was the primordial conception 
of nation formation. Activity of the studentstvo as the essential part of the intelligentsia in the second half 
of the 19th – the early 20th century was represented due to the Hroh’s scheme, which helps to observe the 
interests and aims of the intelligentsia from the academicism to the policy of the statehood “revival”. The 
development of the modernist conceptions with the emphasis on the subjectivity in the nation formation 
process (in this case – the intellectual environment) helped to develop new interpretations of the national 
movement within the “nation-building” process. In the present the correlation of these tendencies in 
historiography could be illustrated by the research of the particular historical aspects of the “national 
revival” in the 19th till the early 20th century as well as by a few historical surveys conducted by the 
supporters of the modernist conceptions of the Ukrainian “nation-building”. 

A subsequent research of the student movement in Dnieper Ukraine starts with the examination of 
its intellectual environment6. The initial stage in the political activity of the student movement is 
connected mostly with the cultural activity7 , the khlopomanstvo movement 8 as well as the hromada 
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movement1. The communities of national consciousness intelligentsia on the Ukraine territory during the 
19th till the early 20th century was provoked by the formation of its ideology in multinational environment, 
defending its own position with the Polish national movement, and the acknowledgment of the tendencies 
in European sociopolitical thought. The supporter of these ideas in foreign historiography is A. Kappeler2, 
who insisted on the cultural goal of the Ukrainian national movement in the Russian Empire as well as the 
occurrence of such notions as the result of “cultural awakening”3. 

The main problem in this connection is the Ukrainophile stage. It remains the subject of scholarship 
research for the Ukrainian as well as for the foreign historians. The first attempt of complex historiographic 
research of this notion in accord with the idea of nation-building in Ukraine is the work of a modern 
Ukrainian historian A. Kotsyr4. He focuses his attention on the members of a new generation who have 
played a major role in realization of this idea. The author emphasizes that the Ukrainophilia has an 
apolitical character as well as that “it became the ideological basis for the formation of an actual Ukrainian 
intelligentsia”, and it was developing “at the turn of the 19th – 20th century, at the time of the defensive 
struggle only for the possibility of the national-political intelligentsia existence”5. The Canadian historian 
S. Jekel’chyk also claimed that it has cultural character and illegal activity as “there is a big difference 
between the Ukrainian national revival and the other national revivals in the 19th century within and beyond 
the Slavic world”6. Russian historians give their own interpretation of the Ukrainophilia7. They differ 
between the “Little Russian local movement”, and its peculiarity – the Ukrainophile development “on the 
basis of bitter Russian-Polish political, cultural, and later also economical rivalry for the borderland 
territory”8. 

Despite the large number of works referred to this issue, in the Ukrainian historical discourse remains 
the question of the correlation between the cultural and political stages. The transformation of the politic-
ideological basis of the student environment within the context of the Ukrainian national revival in so-
called “crisis period” in the 60s of the 19th century was firstly examined by L. Ivanova and R. Ivanchenko9. 
The connection between Ukrainians and Polish organizations are considered as the result of their 
relationships with the Polish and Russian movements, that “will be very important later, because the 
question of the future relationships with the ruling nations wouldn’t even be considered in the program 
documents of the Ukrainian democratic organizations”10. Basing on the examination of the organizational 
institutions of the Dnieper Ukrainian studentstvo, the most scholars emphasize its political interest. 
Y. Hrytsak was the founder of this approach. Having analyzed the idea of the political independence in the 
Ukrainian national movement, he named “a social communication as a network of public social 
organizations, national schools,… on the territory of a particular historical region,… the skeleton, on which 
the body of nation is living and developing”11. Applying the history of the student organizations, 

                                                      
1 Катренко, А. (2003). Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60–90-ті роки ХІХ 
ст.). Київ: «Видавництво КНУ».  
2 Каппелер, А. (1992). Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння. Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність, вип.1. Київ: Наукова думка, 104-119.  
3 Каппелер, А. (2007). Мала історія України. Київ, 99. 
4 Коцур, А. (2000). Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 
ХVІІІ – початку ХХ століття. Чернівці: «Золоті литаври». 
5 Коцур, А. (2000). Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 
ХVІІІ – початку ХХ століття. Чернівці, 200. 
6 Єкельчик, С. (2010). Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. Київ, 20. 
7 Миллер, А. (2000). «Украинский вопрос» в политике властей и русаком общественном мнении (вторая 
половина ХІХ века). Санкт-Петербург: «Алетейя». 
8 Колмаков, В. (2010). Об одном националистическом нарративе начала ХХ века. Вестник ВГУ. Серия: 
Философия, 1, 48-62. 
9 Іванова, Л. (1999). Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія. Київ: «Міжнародний 
інститут лінгвістики і права».; Іванова, Л. (2000). Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до 
проблеми становлення ідеології. Київ: «Міжнародний інститут лінгвістики і права». 
10 Іванова, Л. (2000). Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. 
Київ, 90. 
11 Грицак, Я. (1992). До генези ідеї політичної самостійності України. Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність, т.1, 122.  
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M. Hryhor’ieva wrote about the political interests of the studentstvo1. Having observed the growing of the 
primary national-cultural student communities (zemlyatstvos) that was connected with the formation of the 
student councils in higher schools in Russian-ruled Ukraine in the late 19th till the early 20th century, the 
historian proved that zemlyatstvos “were the impulse for the formation of another student organizations (for 
instance, nationalist) and were the basis for purely political societies of students”2. Besides zemlyatstvos, 
N. Honcharova wrote about the key role of the Ukrainian student hromadas, calling them “the legal work 
centers on issue of the national revival”3. The phenomenon of sociopolitical student activity in Russian-
ruled Ukraine lies in consolidation, coexistence, interdependence of national and common democratic 
movements, with the emphasis on the development of the national-democratic demands by the youth itself4. 
The Ukrainian historiography of the modern period tends to share the same attitude to the starting point of 
the political stage of the Ukrainian national revival, which defines the foundation of the student hromada of 
Kharkiv and particularly the Brotherhood of Tarasovs (Bratstvo Tarasivtsiv) in 1891. Very important in this 
connection is the work of V. Pal’chenkova, who characterizes these events as the beginning of “the 
modernist period” and the evidence of “the fundamental changes in the orientation of the Ukrainian 
youth”5. From the systematic approach very interesting is the survey of a modern Kharkiv historian O. Kin, 
who characterizes the Dnieper Ukrainian student movement in the early 20th century as “hromada 
movement”, highlighting its main features (anti-governmental character, well-organized, mass movement, 
consolidation of forces, variety in protest forms and democracy) as well as its main parts (“academicism”, 
national revival and political orientation)6. 

One of the thematic directions of the specialized studies in recent years is the analyses (conducted by 
historians) of the influence on the student consciousness their presence in high intellectual environment, 
that can be estimated by the relationships between the high school graduates and the national-oriented 
professoriate7. 

Due to the multi-dimensional and manifold nature of this notion the terminological repertoire of the 
student movement is not fully completed. Depending on the research subject some historians characterize it 
as “a part of sociopolitical life as well as the national-defensive struggle”8, “a factor of government’s policy 

                                                      
1 Григор’єва, М.В. (2010). Історія студентських організацій університетів Наддніпрянської України другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук за спеціальністю 
07.00.01 «Iсторія України». Харків. 
2 Григор’єва, М.В. (2010). Історія студентських організацій університетів Наддніпрянської України другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук за спеціальністю 
07.00.01 «Iсторія України». Харків, 11. 
3 Гончарова, Н. Прояви студентського та учнівського руху в Україні у період революційного піднесення 
(1910–1914 рр.). <http://storage.library.opu.ua/ online/periodic/iv–16/027–043.pdf> (2015, december, 23). 
4 Бельдюгін, В.А. (2006). Молодь у контексті боротьби за реалізацію української національної ідеї (друга 
половина ХХ – початок ХХ ст.): дис. на здoбуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «історія 
України». Луганськ, 5.; Чортенко, А. (2010). Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки). Вісник Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Історичні науки, № 19(206), 230-238. 
5 Пальченкова, В.М. (2000). Український суспільно-політичний рух в Харкові в кінці ХІХ – на початку ХХ 
століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук за спеціальністю 07.00.01 «Iсторія України». 
Запоріжжя, 12-13. 
6 Кін, О. (2013). Громадська діяльність студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 
1900–1917 рр. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, вип. 40. Харків: Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 83-87. 
7 Музичко, О. (2012). «Перша ластівка» Новоросійського університету. День, (10-11 серпня), 22; Матяш, І. 
(2000). «Він ніколи не був ні шовіністом, ні націоналістом, а лише українцем...» Життєва драма О. 
Грушевського. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ, № 2/4 (13/15), 252-264; Брояковський, О. (2013). 
Академічний семінар В. Б. Антоновича й підготовка кадрів української національної інтелігенції останньої 
чверті ХІХ ст. <http://www.kspu.kr.ua/download/conf2013/section4_6/article_brojakovsky.pdf> (2015, December, 
23) та ін. 
8 Гончарова, Н.О. (2006). Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90-ті рр. 
ХІХ ст. – лютий 1917 р.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія 
України». Одеса, 1. 
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toward the university question”1 etc. In the present there is only one definition for the Ukrainian student 
movement given by R. Kovaliuk2, who represents it as a part of the national-political movement that 
includes “the organization forms (groups, societies, organizations, unions etc.) as well as the individual 
participation of students in the political life, especially in developing and participating in different political 
parties and societies, mass actions, struggle for the Ukrainian homeland as the part of military units etc.”3. 

Considering the scholarly historical heritage of this issue, in the early 21st century the works on the 
historiography of the Ukrainian national movement began to appear and they allow the development of the 
specialized surveys of the student element in this movement. Problem-oriented consideration of the given 
issue with the emphasis on the methodological basis was conducted by S. Naumov4 and O. Kupriyanchuk5. 
For the first attempt of complex research of the student movement on the territory of the Russian Empire as 
well as for defining the evolution of historiographic retrospective of its essential properties during the 
second half of the 19th till the early 21th century the Ukrainian historical thought thanked the Kharkiv 
scholar S. Posohov6. 

The latest achievements of Ukrainian and western scholarship in the study of the student movement 
on the territory of Dnieper Ukraine in the second half of the 19th till the early 20th century form the 
scientific and multidimensional historiography in its methodological repertoire as well as in its thematic 
direction. As the expression of the social consciousness and historical knowledge this issue remains topical. 
Undoubtedly, the representatives of the Ukrainian historical scholarship made the greatest contribution to 
the development of the “national revival” issue, which is characterized by the detailed factual basis, the 
involvement of an impressive array of sources as well as the rational application of the latest achievements 
of western scholarship. At the same time, the popularity of the leading concepts in relation to the national 
issues requires critical consideration. Numerous changes of methodological repertoire in the Ukrainian 
historical scholarship reflect the examination of the given notion due to the certain “schemes”. In the 
present the Ukrainian historiography prefers to estimate the student movement as one of the key factors in 
the development of the national-patriotic movement in the 19th till the early 20th century. The foreign 
historical thought evaluates this notion as manifestation by the national intelligentsia of its own democratic 
tendencies in the multiethnic environment and the peculiarity of the nation formation process of these 
nations within their political status. The analysis of the scholarly research of the issue allows claiming that 
the Ukrainian “national revival” is an essential part of the national-defensive movements’ period of the 
European history in the 19th century. The historians claim that the peculiarity of this process in the Dnieper 
Ukrainian lands was the transformation of the intelligentsia into the major driving force in practical 
realization of the national interests. The majority of historians have proved that the students themselves 
were its basis as well-educated, conscious part of the Russian imperial society of the second half of the 19th 
century, they were fully aware of the current democratic tendencies and were trying to adapt these to the 
conditions at the time. The specific area of the research calls for the need for further development. The 
sociopolitical context of this notion requires objectivity, reconsideration of heroes-glorification and 
“mythic” tendencies as well as specification of the given issues, the conduct of much complex specialized 
research. Dealing with these tasks will help to overcome the one-sided representation of issues in historical 
and historiographic scientific thought. 

 
 
 
                                                      

1 Писарєва, Е.А. (2001). Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої 
половини ХІХ ст. (на матеріалах України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень». Харків, 10. 
2 Ковалюк, Р.Т. (2003). Український студентський рух на західних землях ХІХ–ХХ ст.: автореф. дис. на 
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лiтопис, 4, 62-71. 
5 Купріянчук, О. (2011). Політизація українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.: до 
новітньої історіографії проблеми. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, Історичні науки, вип. 23. 
Київ: Видавництво «Гілея», 148-155. 
6 Посохов, С. (2006). Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в 
публіцистиці та історіографії. Харків: «ХНУ імені В. Н. Каразіна». 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2016 

 77

References 
1. Bel'djuhin, V.A. (2006). Molod' u konteksti borot'by za realizaciju ukrai'ns'koi' nacional'noi' idei' (druga 
polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.): dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «istorija Ukrai'ny». 
Lugans'k. 
2. Brojakovs'kyj, O. (2013). Akademichnyj seminar V. B. Antonovycha j pidgotovka kadriv ukrai'ns'koi' 
nacional'noi' inteligencii' ostann'oi' chverti ХІХ st. <http://www.kspu.kr.ua/download/conf2013/section4_6/ article_ 
brojakovsky.pdf> (2015, December, 23). 
3. Chortenko, A. (2010). Polityzacija studentstva Naddniprjans'koi' Ukrai'ny naprykinci ХІХ – na pochatku ХХ st. 
(prychyny, sut', naslidky). Visnyk Lugans'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istorychni 
nauky, 19(206), 230-238. 
4. Drahomanov, M. (1970). Literatura rosijs'ka, velykorus'ka, ukrai'ns'ka i galyc'ka. Literaturno-publicystychni 
praci. T. 1. Kyi'v: «Kyi'vs'kyj poligrafichnyj kombinat», 80-221. 
5. Drahomanov, M. (1970). Lysty na Naddniprjans'ku Ukrai'nu. Literaturno-publicystychni praci. T. 1. Kyi'v: 
«Kyi'vs'kyj poligrafichnyj kombinat», 428-483. 
6. Drahomanov, M. (1970). Shevchenko, ukrai'nofily j socializm. Literaturno-publicystychni praci. T. 2. Kyi'v: 
«Kyi'vs'kyj poligrafichnyj kombinat», 7-134. 
7. Holoven'ko, V.A. (1995). Ukrai'ns'kyj molodizhnyj ruh u ХХ stolitti (istoryko-politologichnyj analiz osnovnyh 
periodiv): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. politychnyh nauk: spec. 23.00.02 «Politychni instytuty ta 
procesy». Kyi'v. 
8. Honcharova, N. Projavy students'kogo ta uchnivs'kogo ruhu v Ukrai'ni u period revoljucijnogo pidnesennja 
(1910–1914 rr.). <http://storage.library. opu.ua/online/periodic/iv–16/027–043.pdf> (2015, December, 23). 
9. Honcharova, N.O. (2006). Nacional'no-politychnyj ruh students'koi' ta uchnivs'koi' molodi v Ukrai'ni (90-ti rr. 
ХІХ st. – ljutyj 1917 r.): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «Istorija Ukrai'ny». 
Odesa. 
10. Hroh, M. Nacional'na istorija jak konstrukt: ches'kyj vynjatok chy jevropejs'ka norma? 
(2013).<http://www.historians.in.ua/ index.php/en/ dyskusiya/558-miroslav-hrokh-natsionalna-istoriia-iak-konstrukt-
cheskyi-vyniatok-chy-ievropeiska-norma> (2015, December, 23). 
11. Hrushevs'kyi, M. (1980). Rozvytok ukrai'ns'kyh doslidzhen' u ХІХ st. i vyjavy u nyh osnovnyh pytan' 
ukrai'noznavstva. Ukrai'ns'kyj istoryk, 1-3, 82-91. 
12. Hrushevs'kyi, M. (1984). «Malorossyjskye pesny» Maksymovycha i stolittja ukrai'ns'koi' naukovoi' praci. 
Ukrai'ns'kyj istoryk, 1-4, 132-147. 
13. Hrushevs'kyi, M. (2002). Spravy ukrai'ns'kyh katedr i nashi naukovi potreby. Tvory. T. 1.  L'viv: «Svit». 
14. Hrygor’ieva, M.V. (2010). Istorija students'kyh organizacij universytetiv Naddniprjans'koi' Ukrai'ny drugoi' 
polovyny ХІХ – pochatku ХХ st.: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk za special'nistju 07.00.01 
«Istorija Ukrai'ny». Harkiv. 
15. Hrytsak, Ja. (1992). Do genezy idei' politychnoi' samostijnosti Ukrai'ny. Ukrai'na: kul'turna spadshhyna, 
nacional'na svidomist', derzhavnist', vyp.1. Kyi'v: Naukova dumka, 119-143. 
16. Ivanova, L. (1999). Gromadivs'kyj ruh 60-h rr. ХІХ st. v Ukrai'ni: problemy, ideologija. Kyi'v: «Mizhnarodnyj 
instytut lingvistyky i prava». 
17. Ivanova, L. (2000). Suspil'no-politychnyj ruh 60-h rr. ХІХ st. v Ukrai'ni: do problemy stanovlennja ideologii'. 
Kyi'v: «Mizhnarodnyj instytut lingvistyky i prava». 
18. Jekel'chyk, S. (1994). Probudzhennja nacii'. Do koncepcii' istorii' ukrai'ns'kogo nacional'nogo ruhu drugoi' 
polovyny ХІХ st. Mel'burn: un-t im. Monasha, Viddil slavistyky. 
19. Jekel'chyk, S. (2010). Ukrai'nofily: svit ukrai'ns'kyh patriotiv drugoi' polovyny ХІХ st. Kyi'v: «KIS». 
20. Kappeler, A. (1992). Nacional'nyj ruh ukrai'nciv u Rosii' ta Galychyni: sproba porivnjannja. Ukrai'na: kul'turna 
spadshhyna, nacional'na svidomist', derzhavnist', vyp.1. Kyi'v: Naukova dumka, 104-119. 
21. Kappeler, A. (2007). Mala istorija Ukrai'ny. Kyi'v: «KIS». 
22. Kassow, S. (1989). Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. Berkeley: «University of California 
Press». 
23. Katrenko, A. (2003). Nacional'no-kul'turna ta politychna dijal'nist' Kyi'vs'koi' gromady (60–90-ti roky ХІХ st.). 
Kyi'v: «Vydavnyctvo KNU». 
24. Kin, O. (2013). Gromads'ka dijal'nist' students'koi' molodi vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny v period 1900–
1917 rr. Zasoby navchal'noi' ta naukovo-doslidnoi' roboty, vyp. 40. Harkiv: Harkivs'kyj nacional'nyj pedagogichnyj 
universytet imeni G. S. Skovorody, 83-87. 
25. Kolmakov, V. (2010). Ob odnom nacionalisticheskom narrative nachala ХХ veka. Vestnik VGU. Serija: 
Filosofija, 1, 48-62. 
26. Kotsur, A. (2000). Ideja derzhavnosti v istorychnij dumci ta suspil'no-politychnomu zhytti Ukrai'ny kincja ХVIII – 
pochatku ХХ stolittja. Chernivci: «Zoloti lytavry». 
27. Kovaliuk, R.T. (2003). Ukrai'ns'kyj students'kyj ruh na zahidnyh zemljah ХІХ–ХХ st.: avtoref. dys. na zdobuttja 
nauk. stupenja dokt. ist. nauk: spec. 07.00.01 «Istorija Ukrai'ny». L'viv. 



EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 78 

28. Kuprijanchuk, O. (2011). Polityzacija ukrai'ns'kogo nacional'nogo ruhu kincja ХІХ – pochatku ХХ st.: do 
novitn'oi' istoriografii' problemy. Gileja: naukovyj visnyk. Zbirnyk naukovyh prac', Istorychni nauky, vyp. 23. Kyi'v: 
Vydavnyctvo «Gileja», 148-155. 
29. Lysiak-Rudnyts'kyi, I. (1994). Istorychni ese: U 2 tomah. T.1. Kyi'v. 
30. Matjash, I. (2000). «Vin nikoly ne buv ni shovinistom, ni nacionalistom, a lyshe ukrai'ncem...» Zhyttjeva drama 
O. Grushevs'kogo. Z arhiviv VUChK–GPU–NKVD–KGB, № 2/4 (13/15), 252-264. 
31. Miller, A. (2000). «Ukrainskij vopros» v politike vlastej i rusakom obshhestvennom mnenii (vtoraja polovina ХІХ 
veka). Sankt-Peterburg: «Aletejja». 
32. Muzychko, O. (2012). «Persha lastivka» Novorosijs'kogo universytetu. Den', (10-11 serpnja), 22. 
33. Naumov, S. (2008). Suchasna istoriografija ukrai'ns'kogo politychnogo ruhu v Rosijs'kij imperii'. Siverjans'kyj 
litopys, 4, 62-71. 
34. Nazarevs'kyi, O. (1928). «Bereznevyj ruh» kyi'vs'kyh studentiv r. 1878. Za sto lit, kn. 2. Kyi'v: Derzhavne 
vydavnyctvo Ukrai'ny, 102-122. 
35. Nazarevs'kyj, O. (1994). Kyi'vs'ke studentstvo 50 rokiv tomu (Naperedodni «bereznevogo ruhu» 1878-go roku). 
Z imenem Svjatogo Volodymyra. T. 2. Kyi'v: «Zapovit», 222-228. 
36. Okaryns'kyi, V. (2012). Ukrai'nofil's'ki nonkonformists'ki ruhy demokratychnogo sprjamuvannja sered pol's'koi' 
ta ukrai'ns'koi' molodi Kyjeva (50-ti rr. ХІХ st.): formuvannja ta evoljucija. Kyi'v i kyjany u sociokul'turnomu prostori 
ХІХ–ХХ stolit': nacional'nyj ta jevropejs'kyj kontekst: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 12 kvit. 2012 r.Kyi'v, 89-
95. 
37. Pal'chenkova, V.M. (2000). Ukrai'ns'kyj suspil'no-politychnyj ruh v Harkovi v kinci ХІХ – na pochatku ХХ 
stolittja: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk za special'nistju 07.00.01 «Istorija Ukrai'ny». 
Zaporizhzhja. 
38. Posohov, S. (2006). Obrazy universytetiv Rosijs'koi' imperii' drugoi' polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. v 
publicystyci ta istoriografii'. Harkiv: «HNU imeni V. N. Karazina». 
39. Pysarjeva, E.A. (2001). Organizacijno-pravovi osnovy dijal'nosti universytetiv Rosijs'koi' imperii' drugoi' 
polovyny ХІХ st. (na materialah Ukrai'ny): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01 
«Teorija ta istorija derzhavy i prava, istorija politychnyh ta pravovyh vchen'». Harkiv. 
40. Sarbej, V. (1999). Nacional'ne vidrodzhennja Ukrai'ny. Kyi'v: Vydavnychyj dim «Al'ternatyvy». 
41. Shporljuk, R. (1991). Ukrai'ns'ke nacional'ne vidrodzhennja v konteksti jevropejs'koi' istorii' kincja ХVIII – 
pochatku ХІХ stolit'. Ukrai'na: nauka i kul'tura, vyp. 25. Kyi'v: NAN Ukrai'ny, Tovarystvo «Znannja» Ukrai'ny, 159-
167. 
42. Shyp, N. (1991). Yntellygencyja v Ukrayne (ХХ v.): Ystoryko-socyologycheskyj ocherk. Kyi'v: «Naukova 
dumka». 
43. Simonov, S.S. (1964). Studencheskoe dvizhenie v Kievskom universitete v ХІХ veke: avtoref. dis. na soiskanie 
nauch. stepeni kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «Otechestvennaja istorija». Kiev. 

 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2016 

 79

TECHNOLOGY HISTORY STUDIES 

Vitalii Yashchuk 
Higher Educational Establishment «Hryhoriy Skovoroda Pereyaslav‐
Khmelnitskyi State Pedagogic University», Ukraine 

SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITIES  
OF PROFESSOR V. V. SKOPETSKYI (1944-2010)  
IN CYBERNETIC SCIENCE 

The  article  is  dedicated  to  the  little‐known  pages  of  life  and  work  of  an  outstanding  person, 
cybernetic scientist, mathematician, professor, associate member Vasyl Vasyliovych Skopetskyi. 
The  scientist  was  working  intensively  within  the  following  scientific  areas:  mathematical 
modeling  and  study  of  processes  in  heterogeneous  environments,  automated  calculation  of 
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In recent years, the interest in the history of science and technology has increased, favouring further 
studies highlighting the history of different areas and fields of cybernetics as well as the study of the 
contribution of domestic scientists in development of science and technology both in Ukraine and 
worldwide. 

A detailed and comprehensive study of individuals in the context of the era in which they lived, in 
other words – a biographical historiography – is an important area of research in historical science. 

Historical and biographical studies play a significant role in the development of history of science 
and technology. They allow us to personalize the history of specific areas, to assess the contribution of a 
person in their development, to trace their evolution. Today, biographies of famous cybernetic scientists 
contain significant amounts of understudied pages that does not allow to form complete objective vision of 
the development process of the cybernetics. This predetermines the relevance of studying biographies of 
Ukrainian scientists and engineers to determine their personal contribution to the process of formation and 
development of national science1. 

An individual person or group of people whose ideas and activities lead to radical changes in any 
field of science usually serve as the key factor of any development. Therefore, it is appropriate to study an 
outstanding personality of the Ukrainian cybernetic scientist – V.V. Skopetskyi. 

The origin of cybernetics as a scientific field was a logical and natural result of the development of a 
scientific thought in the last decade. Cybernetics gradually penetrates into many spheres of life. The fact 
that it gives a new vision of the world based on communication, control, organization and information plays 
not the least role. The significance of cybernetics is that it gives a general scientific knowledge which can 
be applied in various fields of science2. 

The development of cybernetics in Ukraine is inextricably related to the Institute of Cybernetics of 
the NAS of Ukraine and the Faculty of Cybernetics of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Also 

                                                      
1 Демуз, І.О. (2009). Петро Януарович Стебницький: штрихи до біографії (1862-1923). <http://base.dnsgb.com. 
ua/INB/2009-4/09demuz.pdf />.  
2 Іваницька, Л.В. (2003). Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти кібернетики та інформанти 
(етапи накопичення наукової спадщини та досвіду інформатизатизації суспільства): автореф. дис.. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 « історія України». Київ, 3-4.  
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V. Skopetskyi is a significant figure in the context of the Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine 
and the Faculty of Cybernetics of Taras Shevchenko National University of Kyiv1. 

Having analyzed his activities within the walls of the Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine 
and Taras Shevchenko National University of Kyiv we can make a conclusion about his high qualification 
as a scientist, the practical significance of his scientific developments and rich contribution into the 
development of modern cybernetics in Ukraine. 

During the lifetime of a scientist his scientific works were the subject of reviews and short 
characteristics, references in the scientific papers of leading cybernetics. 

Despite the unquestionable importance of scientific and pedagogical contribution of the scientist into 
the development of cybernetic science in Ukraine, yet in some works on the history of cybernetics the name 
of V.V. Skopetskyi is not even mentioned. 

V.V. Skopetskyi is one of the most famous Ukrainian cybernetic scientists, who worked all his life 
for the benefit of cybernetic science of Ukraine. The investigation of his scientific and organizational 
activities gives an idea of the major trends in the national cybernetics from mid 20th till the 21st century. In 
this paper we made an attempt to recreate the lifeway of one of the most outstanding Ukrainian cybernetic 
scientists, whose scientific heritage is still not studied, for the contemporaries. Analysis of the life and 
scientific heritage of the scientist will help to understand his train of thought, show the cultural and 
scientific life environment, the direct participant of which he was, explore the individual pages of the 
scientist's past and cultural life of Ukraine2. 

Vasyl Vasyliovych had a high moral and professional qualities; his fundamental works in the field of 
cybernetics proofed that he was a talented and gifted scientist. 

The analysis of his scientific activity, which lasted more than 40 years, allows us to conclude that 
V.V. Skopetskyi was a highly skilled and talented scientist, an excellent teacher and a good person. He 
demonstrated an exceptional capacity for work, intelligence and humanity. His scientific heritage had and 
continues to have great influence on the development of the cybernetic science of Ukraine. 

An issue of mathematical modeling of environmental processes took a special place in his scientific 
researches. The scope of his research included the issues of contaminants migration in water, air, 
underground, forecasting pollution of air, water and underground environments due to accidents in the 
manufacturing facilities. "Methods of numerical modeling of environmental processes" and "Fundamentals 
of mathematical modeling in ecology" are the a landmark works of the scientist, aimed at training 
specialists for work in the field of ecology the environment by formulating and solving applied problems 
with a help of computer means3. These books contain information on how to develop mathematical models 
for migration of pollutants in air, soil and underground waters. In particular, they provide physical and 
mathematical foundations of fluid flow in porous media and discuss principles of mathematical models 
development for geofiltration regimes taking into account hydrophysical characteristics. The issue of 
mathematical models development for migration of contaminants in the groundwater and the atmosphere 
holds a prominent place in the works due to the relevance and novelty of this kind of research4. 

The field of V. Skopetskyi's research interests was not limited to issues of mathematical modeling of 
environmental processes. This was only one of many issues explored by the scientist. 

Scientific and educational activities of the scientist were characterized by the high professionalism 
and qualification. The scientific research studies of V.V. Skopetskyi are reflected in the more than three 
hundred publications, including a number of monographs that have an extraordinary value for the 
cybernetics in general. 

V.V. Skopetskyi was born on June 16, 1944 in the village Kuhayivtsi of Chemerovetskyi district, 
Khmelnitskyi region. At this moment his father – Vasyl Onufriyovych – was at the front within the Soviet 
troops. Vasyl Onufriyovych Skopetskyi was a teacher of history by profession, he graduated from 
Kamianets-Podilskyi Pedagogical University. After returning from the front, where he was seriously 

                                                      
1 Сергієнко І. В. (голов. ред.) (2010). Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні. Київ: Наукова 
думка, 3-10. 
2 Скопецький, В.В. (2010). Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. 
Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, вип. 4, 270.  
3 Гладкий, А.В. (2005). Методи числового моделювання екологічних процесів. Київ: Видавництво 
«Політехніка». 
4 Сайт відділу математичних систем моделювання проблем екології та енергетики. <http://users.i.kiev.ua/ 
~norkin/ICYB/MAINMENU/About/DEPARTMENTS/FROM_OLD_SITE/Web_175.htm /> . 
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injured, Vasyl Onufriyovych Skopetskyi worked as a teacher at schools of Ternopil and Khmelnytskyi 
region. In the number of schools he held a position of a director. A wife of Vasyl Onufriyovych Skopetskyi 
and a mother of Vasyl Vasyliovych Skopetskyi – Zina Tikhonivna – was also a teacher, i.e. a teacher of 
primary school1. 

Vasyl Skopetskyi was not an only child; he grew up with his younger brother – Oleg. Since 
childhood a young Vasyl Skopetskyi demonstrated an outstanding intelligence. When he was six years old 
he mastered the game of chess. Parents noticed that their son had an increased interest in reading and the 
ability to think logically. At school the future scientist liked natural science subjects most of all. 

In 1951-1958 Vasyl was studding at Kuhayivtsi secondary school of Chemerovetskyi district, 
Khmelnitsky region. In 1958-1961 he was attending a secondary school in Husyatyn. In 1961 he decided to 
enter the Mechanics and Mathematics Faculty of Taras Shevchenko Kyiv State University. However, his 
first attempt to become a student of the Mechanics and Mathematics Faculty failed and he had to return 
back to home. A year later, the young man decides to essay his powers again and this second attempt was 
crowned with success2. 

The Mechanics and Mathematics Faculty became an independent unit of Taras Shevchenko Kyiv 
State University in a result of the division of the Physics and Mathematics Faculty into two independent 
units in 1940. Natural sciences have been developing in the walls of the Kiev University since its founding. 
The separate Physics and Mathematics Faculty was established in the University in 1849. After the revival 
of the university in 1933 the subject of research has expanded and the areas of scientific research related to 
applications have been developing intensively3. At that time, the world famous and recognized scientists 
and scholars – D.O. Grave, M.P. Kravchuk, N.M. Krylov, G.V. Pfeiffer, M.M. Bogolyubov, M.O. 
Kilchevskyy, etc. – were caring out their scientific and educational activities in the walls of Physics and 
Mathematics Faculty. After University's return from evacuation, in 1945-1946 several new departments 
were created within the Mechanics and Mathematics Faculty, namely: department of mathematical analysis, 
department of mathematical physics, department of integral and differential equations, department of 
algebra and probability theory, department of the theory of elasticity4. 

Training in the leading national university had a decisive influence on the formation of the 
personality of the young researcher and his choice of life. Lectures of leading domestic scientists and future 
academicians Yu.A. Mitropolskyi, O.S. Parasiuk, A.V. Skorokhod, I.I. Liashko, I.Z. Shtokalo, professors 
H.M. Polozhiy, L.A. Kaluzhnin, V.S. Koroliuk, N.A. Pakharyeva and many others who were considered to 
be the best experts in the fields of mathematical analysis, probability theory, differential equations, the 
theory of functions of a complex variable, and other classical and special courses laid a strong scientific 
foundation, on which the future scientist operated later5. 

During his study Vasyl Skopetskyi choosed the Department of Mathematical Physics. In 1958-1964 
this department was headed by Nadiia Oleksiyivna Pakhareva, Candidate of Physical and Mathematical 
Sciences (Ph.D), associate professor. In 1964-1969 the head of this department was Ivan Ivanovych 
Liashko – one of the gifted students of H.M. Polozhiy, a distinguished mathematician, Doctor of Physical 
and Mathematical Sciences, professor. During this period Ivan Ivanovych Liashko also held a position of a 
dean of Mechanics and Mathematics Faculty of Taras Shevchenko State Kyiv Order of Lenin University. 
Under the strict guidance of I.I. Liashko Vasyl Skopetskyi started the profound study of scientific issues 
related to the theory of filtration. 

After graduation in 1967, Vasyl Skopetskyi, as a young and promising scientist, received a job offer 
for a position of an engineer of the newly established Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences 
of the Ukrainian SSR. 

During 1968-1970 Vasyl Skopetskyi was on basic military service in the Soviet Army. The young 
scientist served in the missile defense troops in a military unit No. 25278 in Pervomaysk town of Mykolaiv 
region. 

After military service, Vasyl entered the postgraduate program at the Department of Computational 

                                                      
1 Поточний архів НАН України, Київ. Особова справа В.В. Скопецького № 251 р, 12-14. 
2 Поточний архів НАН України, Київ. Особова справа В.В. Скопецького № 251 р, 13. 
3 Сайт факультету кібернетики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. <http://cyb.univ. 
kiev.ua/uk/personalities.liashko.html>. 
4 Сергієнко, І.В. (1999). Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми. Київ: Наукова думка, 6. 
5 Петрук, В.І. (2009). Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009). Київ: «Інформаційно-аналітичне 
агентство», 4-25. 
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Mathematics within the Faculty of Cybernetics of Kyiv University. 
The Faculty of Cybernetics of Kyiv University was founded in 1967. After the establishment of the 

Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR the need for scientific personnel 
for research institutions and for the economy enterprises has increased. Therefore, upon the initiative of 
V.M. Glushkov and a dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics Professor I.I. Liashko and by the 
order of the Minister of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR Yurii Dadenkov 
No.258 dated May 6, 1969 the Faculty of Cybernetics was established in Taras Shevchenko Kyiv 
University on a basis of four departments. Departments of Computational Mathematics and Theoretical 
Cybernetics were transferred from Mechanics and Mathematics Faculty. The Department of Economic 
Cybernetics was transferred from the Faculty of Economics. The Department of Mathematical Linguistics, 
which was a part of the Faculty of Philology, also was transferred to the Faculty of Cybernetics and 
renamed into the Department of Applied Linguistics. I.I. Liashko, professor, Doctor of Physical and 
Mathematical Sciences, was appointed for a position of a dean of the newly formed faculty1. 

At the same time, the scientist continues his research activities at the Institute of Cybernetics within 
the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR as a junior researcher. Later, by the decision of the 
Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of June 4, 1981 (minites No. 821), the Higher 
Attestation Commission of the USSR Council of Ministers awarded Vasyl Skopetskyi with an academic 
title of a Senior Researcher majoring in "Mathematical Software of Computing Devices and Systems." It 
should be noted that the academic title of a senior researcher is assigned to individuals who have completed 
higher education, possess deep professional knowledge and demonstrate significant achievements in a 
particular field of science2. 

In 1974 Vasyl Skopetskyi successfully defends his candidate thesis on the topic "The solving of 
filtration problems in heterogeneous environments" at the Institute of Fluid Mechanics under the guidance 
of I.I. Liashko. 

The research is devoted to development of methods for solving of filtration problems in 
heterogeneous environments with complex hydraulic structures, development of software for specialized 
automated system for solving of filtration theory problems by method of R-transformations. 

In 1992 the Institute of Mathematical Machines and Systems of the National Academy of Sciences of 
Ukraine (NASU IMMSP) was merged into the Special Design Bureau of Mathematical Machines and 
Systems of the Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine. At the same time Vasyl Skopetskyi initiates 
creation of the department "Mathematical Modeling of Environment and Energy" at the Institute of 
Cybernetics named after V.M. Glushkov of the NAS of Ukraine. He has been the head of this department 
since the date of its establishment till 2010. The research studies of the Department "Mathematical 
Modeling of Environment and Energy" were dedicated to the identification of the dynamics of distributed 
space-time processes, mathematical modeling and optimization of wave processes in heterogeneous 
environments, development of mathematical models appropriate for various physical and mathematical 
processes in ecology, hydro and nuclear power energy, information technologies of physical and 
mathematical processes in heterogeneous environments3. 

Thanks to their hard work, the employees of the Department of Mathematical Modeling of 
Environment and Energy managed to achieve fundamental results, including the development of 
mathematical models and computational algorithms for finite element method of calculation of physical and 
mechanical processes in heterogeneous environments with inclusions; development and study of wide class 
of mathematical models of wave propagation processes in heterogeneous environments in a form of 
boundary value problems (initial boundary value problems) for elliptic (parabolic Schrödinger type) wave 
equations with complex non-self-adjoint operator; development of automation and optimization systems of 
the design work for the construction of main gas pipelines; they proposed and developed a systematic 
approach to the modeling of dynamic consolidation processes based on new mathematical models that take 
into account array saturation with binary salt solutions, relaxation of filtration and diffusion processes, non-
isometry of process components4. 

                                                      
1 Петрук, В.І. (2009). Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009). Київ: «Інформаційно-аналітичне 
агентство», 5-10.  
2 Поточний архів НАН України, Київ. Особова справа В.В. Скопецького № 251р, 14. 
3 Сайт відділу математичних систем моделювання проблем екології та енергетики. <http://users.i.kiev.ua/ 
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In addition to his main job, since 1982 Vasyl Skopetskyi also has been holding a position of a senior 
lecturer of the Computational Mathematics Department at the Faculty of Cybernetics of Taras Shevchenko 
Kyiv State University. Students listened to his courses of lectures in a fields of numerical and analytical 
methods, mathematical modeling, automation of calculations for processes and fields, information 
technology in ecology, hydrotehchnologies, energy with special attentiveness. He also was a deputy head of 
the branch of the Computational Mathematics Department, lectured and organised seminars for senior 
students1. 

In 1990 Vasyl Skopetskyi successfully defended his doctoral thesis "Automation of calculation of 
physical fields in heterogeneous environments." The thesis defense at a viva voce was held at the Institute 
of Cybernetics named after V.N. Glushkov. His academic adviser was an academician I.V. Sergiyenko2. 

The main goal of Vasyl Skopetskyi’s thesis research was development, study and implementation of 
software models and methods of calculation of mathematical physics problems in heterogeneous 
environments with thin inclusions, efficient organization and conduct of experiment with computing 
research of power, filtration, heat, moisture, mass transfer and other processes for designed, planned, and 
actual objects. The work was highly appreciated by the scholars who were invited to examine the thesis 
defense and they noted the practical feasibility of the research results. 

The award of academic title is an important event in the life of every scientist. On March 6, 1992 by 
the decision of the Higher Attestation Commission (minutes No. 10ps/2) Vasyl Skopetskyi was awarded the 
title of professor majoring in "the Use of Computer Technology, Mathematical Modeling and Mathematical 
Methods in Scientific Research"3. 

Research works of V.V. Skopetskyi in the field of cybernetics amount to more than three hundred 
publications, including a number of monographs and textbooks. For his fruitful work the scientist was 
awarded the Republican prize for young scientists in 1976, the State Prize of Ukraine in Science and 
Technology (1991, 1999, 2005), prizes named after S.O. Lebedev (1997), named after V.M. Glushkov of 
the NAS of Ukraine (2004), in 2007 he received the title of Honored Scientist of Ukraine. V.V.Skopetskyi 
received five patents for inventions. His contribution to the national cybernetic science is hard to 
overestimate4. 

His fruitful scientific work in the field of cybernetics of Ukraine is reflected in a series of books 
published by him on the issues of mathematical modeling in ecology and in eighteen years of employment 
as a head of the Department of Mathematical Modeling of Ecology and Energy at the Institute of 
Cybernetics named after V.M. Glushkov within the NAS of Ukraine. The research studies of the scientist 
and the department headed by him are not limited to the theory – they had an important practical results that 
are still relevant today. 

V.V. Skopetskyi was not only highly skilled specialist but a good family man and a sensitive 
husband for his wife, Nina Petrivna Skopetska, who also worked at the Institute of Cybernetics of the 
Academy of Sciences of Ukraine, and a good father to his two daughters – Liliia and Olena. Today his 
daughter Liliia is a candidate of historical sciences, associate professor of the Ukrainian History and Ethnic 
Policy Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Deputy Dean of the Faculty of 
History. His another daughter Olena has become a candidate of Biological sciences, Associate Professor of 
Plant Physiology and Ecology Department of the Institute of Biology. 

On September 4, 2010 Vasyl Vasyliovych Skopetskyi – an associate member of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head of the Institute of 
Cybernetics named after V.M. Glushkov of the NAS of Ukraine, expert in automated calculation of 
complex problems of physics and engineering, mathematical modeling and research study of processes in 
heterogeneous environments – passed away at the age of 67. The scientific heritage of V.V. Skopetskyi is 
of practical importance, his scientific researches were always distinguished with progressiveness and 
novelty5. 
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We should also note the extraordinary wisdom, prudence and a sense of humor of V.V. Skopetskyi. 
Many times his colleagues turned to him for the kind words and the wise advice and he could always listen 
to someone's problems and give a support. 

He successfully combined scientific research with teaching and training at the Faculty of Cybernetics 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Vasyl Skopetskyi passed all stages on the path to steady 
growth and establishing himself as a highly qualified scientist and teacher – at first when he was a student 
and later when he was combining his post graduate study with work at the Institute of Cybernetics of the 
NAS of Ukraine. 

V.V. Skopetskyi's textbooks and manuals are still relevant and widely used by scientists whose 
scientific research is similar to the range of scientific interests that he explored in his works. 

A scientist has made a significant contribution to the teaching and training of the teaching staff in the 
field of cybernetic science of Ukraine. He had a good fame among the students, they loved him as a talented 
teacher, scientist, researcher, mentor1. 

By analyzing major scientific interests of V.V. Skopetskyi we can make important conclusions about 
the priorities of research in cybernetic science in the second half of the 20th century, because his works 
reflect the main directions of the Ukrainian cybernetics of the time. 

Prospects for further research in this area are: the historical analytic-psychological analysis of 
formation and development of scientific outlook of an outstanding cybernetic scientist V.V. Skopetskyi, 
creating a periodization of his scientific work, outlining and a more detailed analysis of his life milestones 
in the context of the era in which he lived and worked as a scientist. 
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Якість питної води стає визначальним фактором, що впливає на здоров’я людини у зв’язку з 
погіршенням екологічної ситуації у світі. Проблема водопідготовки та створення економічно 
вигідних водопровідних споруд набуває все більшої актуальності, оскільки питна вода й вода 
водоймищ за рахунок мікробного, хімічного та радіонуклідного забруднення може містити 
збудників бактеріальних й вірусних інфекцій. Учені освітніх установ України, перш за все 
Київського національного університету будівництва і архітектури, Харківського національного 
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Одеського державного екологічного 
університету, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Університету 
водного господарства та природокористування, Національного університету біоресурсів і 
природокористування України та Дослідно-проектного інституту «Водоочисні технології» 
вирішують ці питання та розробляють методи і технології очищення води в Україні. Тому вивчення 
їх результатів і досвіду є актуальне завдання сьогодення. 

Метою проведеного дослідження є вивчення еволюції досліджень у галузі розвитку методів і 
технологій очищення води в освітніх установах України. 

Предметом дослідження є історія становлення та розвитку методів і технологій очищення 
води в освітніх установах України. 

У 1930 р. на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського 
політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було 
створено будівельний інститут, який у 1939 р. було перейменовано у Київський інженерно-
будівельний інститут. У серпні 1993 р. на базі інституту було створено Київський державний 
технічний університет будівництва і архітектури, якому 26 лютого 1999 р. Указом Президента 
України надано статус національного. 

Основні напрямки, за якими проводилась робота в галузі водопостачання: очищення води і 
водо підготовка, дослідження насосних агрегатів та водопіднімальні пристроїв; дослідження методів 
підґрунтового зрошення, дослідження руху води при скиданні її з очисних споруд. 

У напрямку очищення та водопідготовки розглянуті завдання осадження завислих речовин, а 
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також обробка води магнітним полем, щ використовується при проектуванні відстійних споруд та 
споруд аварійної ємності гірничо-збагачувального комбінату. 

Науково-дослідні роботи університету: очищення стічних вод Бендерського шовкового 
комбінату на біофільтрах з блочним завантаженням з піноскла, вивчення існуючих і нових 
раціональних методів очищення стічних вод курортів УРСР, очищення стічних вод цукрового 
заводу на біофільтрах великої висоти з блочною завантаженням з піноскла, очищення стічних вод 
від скруберів Рівненського льонокомбінату з метою використання її в оборотній системі 
водопостачання мокрого знепилювання, дослідження регенерації шламів-коагулянтів станції 
освітлення Калуського ХМК і складання рекомендацій для проектування, дослідження видалення 
зважених речовин в схрещених електричному і магнітному полях в циклі виробництва аміаку при 
обробці охолоджуючої води. 

У 1969 р. доцентом кафедри водопостачання і каналізації М. Д. Даниленком розглядалася 
проблема боротьби з забрудненням водойм і атмосферного повітря. 

У 1970 р. на кафедрі вентиляції і каналізації проводилося обстеження очисних каналізаційних 
споруд Лубенської фабрики з метою поліпшення роботи і посилення конструкції біофільтрів 
(С.А. Махнова, І.М. Таварткиладзе)1. 

В галузі каналізації Київський університет будівництва і архітектури займався аналізом 
існуючих методів очищення промислових стічних вод фарфорового виробництва, м'ясокомбінатів та 
вивченням роботи існуючих конструкцій біофільтрів з метою подальшого вдосконалення 
конструкцій і поліпшення їх ефективності. Робота спрямована на здійснення науково-технічної 
допомоги народному господарству та наданню технічної допомоги Укрводоканалпроекту, 
Укргіпроводгоспу, Курортпроекту, КБ технологічному інституту, облвідділу у справах будівництва 
і архітектури, Гіпроводхозу. В цих організаціях в проекти і рекомендації впроваджуються 
проектування споруд для очищення стічних вод2. 

При університеті працює міжкафедральна лабораторія технології обробки та контролю якості 
води, науковий керівник якої д.т.н. професор А. М. Тугай. Вона є структурним підрозділом кафедр 
водопостачання та хімії, на сучасному рівні виконуються дослідження в рамках науково-технічних 
проектів за державним замовленням, а також спільних міжнародних договорів з університетами 
країн ЄС, співробітники якої приймають участь у реалізації загальнодержавної програми «Питна 
вода України» та Закону України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними 
відходами». 

До комплексних розробок відносяться: очищення токсичних стічних вод, які містять важкі 
метали (залізо, нікель, мідь, цинк, хром, кадмій) на основі методу феритизації (розбавлених вод та 
концентрованих стічних вод, нейтралізація промивних стічних вод з використанням реагентів, які 
містять сполуки магнію, переробка гальванічних шламів з виробництвом товарної продукції)3. 

Харківський національний університет міського господарства - сучасний науковий і 
навчальний комплекс, що здійснює підготовку фахівців для муніципального управління, 
будівництва, транспортного, електроенергетичного, водного, газового господарства, економіки міст, 
поліпшення екологічної чистоти міст і населених пунктів. 

Значний науковий внесок у розвиток житлово-комунального господарства України протягом 
останніх десятирічь зроблено професорами: С. О. Андоньєвим, Г. С. Пантелятом., С. С. Душкіним, 
Л. М. Шутенком, А. Г. Євдокимовим, М. Й. Кадецем, С. Н. Каном, К. К. Намітоковим, 
В. Т. Семеновим, Ф. В. Стольбергом, та ін. За участю вчених академії здійснюються національні та 
регіональні програми в галузі муніципального управління та житлово-комунального господарства, а 
саме: реформування системи муніципального управління, впровадження енергозберігаючих 
технологій у життєзабезпечення міст, охорона навколишнього середовища, експлуатація й 
обслуговування міських інженерних мереж. 

Засновником і першим завідувачем кафедри «Водопостачання і каналізація», яка створена в 
1945 р. був професор, к.т.н. М. І. Казас. У 1966 р. вперше відбувся набір абітурієнтів на 
спеціальність «Очищення природних і стічних вод». У 1990 р. відкрилася спеціальність 
«Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем». З 1991 р. кафедру очолив д.т.н., професор 
С. С. Душкін. 

                                                      
1 Фонд Р-356, опис 3, праворуч-2823, 17 арк. 
2 Державний архів м. Києва. Фонд Р-356. опис 3. Спр. 3257, 60 арк. 
3 Державний архів м. Києва. Фонд Р-356. опис 3. Спр. 3567, 65 арк. 
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Навчальні процеси і наукові дослідження організовані в лабораторіях: «Технології очищення 
природних і стічних вод», «Інженерної гідравліки і насосних станцій», «водопостачання та 
водовідведення», «Комп’ютерних технологій». Науково-дослідна робота кафедри виконується за 
наступними основними напрямками: розробка наукових основ ресурсозберігаючих технологій 
підготовки екологічно чистої питної води, розробка ресурсозберігаючих екологічно-безпечних 
технологій при очищенні природних і стічних вод; розробка наукових основ ресурсозберігаючих 
екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики, науково-технічне 
обґрунтування втрат води внутрішніх систем водопостачання, вдосконалення методів видалення 
фосфору з побутових стічних вод, очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів, 
розробка нормативів питного водопостачання м. Кременчука1. 

Одеський державний екологічний університет – потужний навчально-методичний та 
науковий центр, який має: гідрометеорологічний інститут і 8 факультетів (еколого-економічний, 
природоохоронний, комп'ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки, заочний, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, довузівської підготовки, іноземних студентів); 
Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми; навчально-консультаційні пункти 
університету, розташовані в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській, Луганській та 
Херсонській областях, Південну філію Державного інституту підвищення кваліфікації і 
перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; 
проблемні науково-дослідні лабораторії з проблем Антарктиди, ядерної та радіаційної безпеки, 
фізики складних систем і довкілля; науково-дослідний центр. До природоохоронного факультету 
входить два напрями – екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване 
природокористування й водні та біоресурси. 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління – провідний 
навчально-науковий заклад Міністерства екології та природних ресурсів України приділяє велику 
увагу прикладному застосуванню екологічних знань, важливості екологічного супроводження 
виробничої діяльності, питанням стандартизації, сертифікації, екологічного аудиту, проблемам 
«зеленої економіки», подіям поточного наукового життя в галузі екології. Академією видаються 
матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, статті, 
рецензії, новинки фахової літератури та систематично друкуються на сторінках Науково-
практичного журналу «Екологічні новини». 

Академія є виконавцем низки науково-дослідних робіт, основною тематикою яких є 
вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю 
та оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи, заповідної справи, правильної поведінки з 
відходами, геологічного вивчення надр, екологічного аудиту, керування навколишнім середовищем, 
а також стандартизації, сертифікації, маркування та метрології у природоохоронній галузі. 
Складається з трьох інститутів, а саме: Інституту екологічної безпеки та управління, Навчально-
наукового інституту економіки та екології природокористування, а також Навчально-наукового 
інституту екологічного моніторингу та інноваційних технологій. 

Основним напрямом діяльності Інституту екологічної безпеки та управління – є проведення 
науково-дослідних та навчальних робіт з питань управління та забезпечення екологічної безпеки, 
охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних 
ресурсів, який очолює професор О. І. Дутов. У складі Інституту екологічної безпеки та управління 
функціонують три кафедри: кафедра екології, екологічного контролю та аудиту (завідувач – 
професор Г. І. Рудько); кафедра екологічної безпеки (завідувач – професор Г. П. Виговська) і 
кафедра екологічного менеджменту, стандартизації та сертифікації (завідувач – професор 
Л. І. Горшков). 

Основними напрямами діяльності Навчально-наукового інституту економіки та екології 
природокористування є формування та реалізація державної екологічної політики у сфері 
природокористування; формування наукових засад створення інтегрованої системи управління 
природокористуванням; розробка механізмів та інструментів державного адміністрування у сфері 
природокористування; адаптація європейських підходів до формування екомережі України як 

                                                      
1 Душкин, С.С., Тихонюк, В.О. (2001). Анализ причин, влияющих на продолжительность фильтроцикла 
контактных осветлителей. Коммунальное хозяйство городов, вып. 29. Київ: Техніка, 7-8. 
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базової основи природоохоронного землекористування; економіка природокористування в контексті 
сталого розвитку територій; розроблення методичних підходів до економічної і екологічної оцінки 
природних ресурсів та територій природно-заповідного фонду; розробка напрямів та механізмів 
рентного регулювання використання природних ресурсів в умовах ринкових земельних та 
екологічних відносин; інвестиційно-інноваційний розвиток рекреаційного землекористування у 
сфері природокористування та рекреаційної діяльності; розробка забезпечення 
природокористування відповідно до вимог Європейського Союзу та міжнародних стандартів; а 
також розробка концептуальних засад збалансованого розвитку сільськогосподарського та 
природоохоронного землекористування сільських територій. 

Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування очолює д.е.н., 
професор, член-кор. НАН України А. М. Третяк. До складу інституту входять: кафедра екології та 
економіки землекористування; кафедра заповідної справи; кафедра сталого природокористування. 

Основною метою діяльності Навчально-наукового інституту екологічного моніторингу та 
інноваційних технологій є нормативно-правове регулювання в сфері охорони атмосферного повітря; 
оцінка забруднення атмосферного повітря та прогнозування викидів парникових газів; формування 
та реалізації екологічної політики; розробка регіональних стратегій економічного розвитку; 
екологічне консультування та супроводження проектів; прогнозування викидів парникових газів на 
перспективу для різних сценаріїв розвитку галузей економіки; охорона водних ресурсів; а також 
впровадження геоінформаційних та аерокосмічних технологій в державну систему моніторингу 
довкілля. Очолює інститут доктор фізико-математичних наук В. М. Ващенко. До складу Навчально-
наукового інституту екологічного моніторингу та інноваційних технологій входять три кафедр: 
кафедра екологічно-збалансованих технологій та моніторингу; кафедра водно-екологічних проблем і 
кафедра геоінформаційних та аерокосмічних технологій. 

В академії є «Проблемна науково-дослідна лабораторія», яка приймає замовлення на 
виконання теоретичних науково-дослідних робіт з наступних напрямів: визначення оптимальних 
параметрів теплосховищ та визначення оптимальних параметрів дистиляторів морської води. Суть 
методики полягає в описанні стану, процесів і явищ на базі фізичних законів математичними 
рівняннями та рішенням задач за допомогою комп'ютерних програм. 

Університет водного господарства та природокористування – наукова організація в 
системі екології та природних ресурсів України, основною метою діяльності якої є наукове 
забезпечення державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, 
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також виконання міжнародних зобов'язань 
України. 

До важливіших розробок, які були виконані інститутом відносяться: національна програма 
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води; державна програма 
екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець; розвиток регіональної системи 
управління промисловими відходами в Україні; система радіаційного та раннього оповіщення про 
радіаційні аварії біля Запорізької та Рівненської атомних станцій; розробка концепції державного 
кадастру природно-заповідного фонду України та програми охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Харківській 
області з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів; методологія встановлення нормативів 
гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти зі зворотними водами; 
комплексна програма поліпшення санітарно-епідеміологічного стану м. Харкова. 

Серед наукових напрямків, що сформовані в установі, значного розвитку набула нормотворча 
діяльність. Її результати втілюють у законодавчі акти, екологічні стандарти та нормативи, які 
регулюють суспільні відносини в охороні навколишнього природного середовища, раціонального 
використовування природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.1 

Вчені Університету водного господарства та природокористування стали лідерами у таких 
наукових напрямках охорони довкілля, як екологічне нормування, екологічний моніторинг, 
комплексне оцінювання якості вод, екологічна гідрогеологія, охорона повітряного басейну, наукове 
забезпечення розвитку мереж природніх територій, що підлягають особливій охороні, управління 
промисловими викидами, картографічні методи подання матеріалів дистанційної зйомки території 

                                                      
1 Саблий, Л.А. (2013). Физико-химическая и биологическая очистка выосококонцентрированных сточных вод. 
Київ: Наук. думка. 
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та ін. Установа очолювала и брала участь у виконанні робіт у галузі природоохоронних проблем на 
міжнародному, державному, регіональному та локальному рівнях. 

На базі інституту було створено регіональний тематичний центр транскордонного 
моніторингу забруднення басейну р. Дніпро та інших водних об'єктів. Метою центру є створення 
організаційної форми для розробки загальної політики трьох країн басейну Дніпра у сфері 
моніторингу забруднення, створення мережевої структури з фахівців наукових і державних установ 
для забезпечення взаємодії між ними в процесі розробки й впровадження методів і технологій 
очистки басейну р. Дніпра, впровадження басейнового підходу до організації моніторингу водних 
об'єктів басейну Дніпра. 

Предметом діяльності університету – фундаментальні та прикладні наукові дослідження в 
галузі охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування та екологічної 
безпеки; виконання дослідно-конструкторських, проектних, проектно-пошукових робіт, розробка та 
впровадження зразків нової техніки і технології вимірювальних приладів та комплексів для систем 
екологічного моніторингу; розроблення й впровадження інформаційно-вимірювальних та 
інформаційно аналітичних систем у галузі охорони навколишнього природного середовища та 
раціонального природокористування; екологічна оцінка та наукове обґрунтування заходів з 
ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій; експертно-екологічна діяльність, 
екологічний аудит; розроблення екологічних програм різного рівня, схем з метою обґрунтування 
природоохоронних заходів, визначення джерел та обсягів їх фінансування; 

Володіючи високим науковим потенціалом, сучасним обладнанням, багаторічним досвідом 
вирішення природоохоронних проблем, інститут має всі умови для взаємовигідного співробітництва 
з вітчизняними та зарубіжними партнерами. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до 
статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який 
провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-
консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і 
навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток 
біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і 
біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих 
агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення 
моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської 
продукції, продуктів її переробки та довкілля1. 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів є одним із провідних факультетів країни, що 
здійснює підготовку фахівців напрямів і спеціальностей, найбільш актуальних на сьогодні для 
України як аграрної держави, оскільки забезпечує висококваліфікованими кадрами галузі 
тваринництва та рибництва, які формують продовольчу безпеку. Факультет проводить освітню, 
науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-методичну, навчально-науково-виробничу, 
інформаційно-консультативну та культурно-виховну діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти 
й кваліфікації за напрямами підготовки та спеціальностями, спрямованими на вирішення сучасних 
проблем наук про життя, розробку і впровадження новітніх технологій, що відповідають 
міжнародним та національним стандартам. 

Основною метою діяльності є підготовка висококваліфікованих, високоосвічених, здатних до 
швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями фахівців 
європейського і світового рівня, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та здатні 
забезпечити ефективний розвиток аграрного сектору України. 

Вчені Дослідно-проектного інституту «Водоочисні технології» займаються вирішенням 
проблем водопідготовки на підприємствах України і країн СНД. Розробляють інноваційні 
технології, проводять досвідчені дослідження. В інституті випускається ряд протинакипних і 
антикорозійних реагентів, проводяться необхідні аналізи і роботи з очищення обладнання, надається 
кваліфікований супровід. Створені в інституті сучасна науково-дослідна база, проектно-
конструкторське бюро і департамент інженерного супроводу, що дозволяють індивідуально 
підходити до різних вимог, моделювати реальні умови експлуатації теплових мереж в системі ЖКГ, 

                                                      
1 Романенко, В.Д. (2003). Природні і штучні біоплато: фундаментальні та прикладні аспекти. Київ: Наук. 
думка. 
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оборотних циклів промислових підприємств, а також створювати високі теплові напруги з метою 
підбору найбільш ефективного методу підготовки води, що виключає утворення накипу і корозії. У 
сертифікованих лабораторіях досліджується залежність швидкості корозії і накипоутворення від 
якості використовуваної води і матеріалу обладнання, визначається склад відкладень. Виходячи з 
проведених досліджень для теплообмінного і теплогенеруючого обладнання підбирається 
композиція реагентів, що застосовуються при виконанні робіт спрямованих на вирішення проблем 
водопідготовки. Власні дослідні лабораторії дозволяють також оперативно проводити аналіз 
хімічних і технологічних особливостей з метою вироблення більш ефективних композицій 
реагентів, які використовуються при відмиванні теплонесущіх поверхонь від відкладень. Виробнича 
база інституту дозволяє синтезувати різні хімічні продукти, виробляти реагенти для обробки води, 
випускати різне обладнання для водопідготовки1. Що, в свою чергу, підвищить енергоефективність і 
екологічну безпеку підприємств. 

Висновок. Вченим Київського національного університету будівництва і архітектури, 
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Одеського 
державного екологічного університету, Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління, Університету водного господарства та природокористування, Національного 
університету біоресурсів і природокористування України та Дослідно-проектному інституту 
«Водоочисні технології» належить вагомий внесок у розвиток світової та вітчизняної науки. 
Розробки співробітників інститутів були неодноразово відзначені державними преміями УРСР, 
СРСР, України, преміями Ради Міністрів СРСР і Кабінету міністрів України, і складають суттєву 
частину вітчизняного наукового надбання, яке заслуговує на подальше дослідження. 
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THE DISCOURSES OF FEAR AND HORROR  
IN THE PHILOSOPHY OF LATE ХХ – EARLY ХХІ 

The  author  begins  the  article  introducing  the  notion  “phobial  turn”.  This  concept  reflects  the 
crucial  reorientation  of  the  contemporary  human  consciousness  as  to  the  problem  of  fear. 
Namely, the  increasing of “phobial turn” in the second half of XX – early XXI ct allows defining 
some  of  its  laws.  One  of  them  is  the  gradual  superseding  of  the  “fear”  category  by  that  of 
“horror”.  The  article  presents  both  phenomena  of  fear  and  horror  in  the  interpretation  of 
contemporary  philosophers  such  as  F.  Aries,  N.  Carroll,  J.  Kristeva,  L.  Svendsen  and 
P. Slaughterdyke.  It  is shown that  the philosophical  thought abandons the negative attitude to 
the  phenomenon  of  horrible  and  its  equation  with  the  disgusting,  and  embraces  ambivalent 
image of horrible, stressing  its positive aspect. We analyze both optimistic attempts of  finding 
effective anti‐phobial practices on  the new social  level and  the pessimistic prognosis as  to  the 
cynical modern human being’s abilities of defying horror. 
Key words: «phobia turn» in philosophy, fear, horror, anti‐phobia practices, art‐horror. 

Fear “of something” or “for somebody” is an important part of the human condition. As M. 
Heidegger stated, “The selfsameness rather only serves to show that the essence of dread is Dasein itself”1. 
Correspondingly, the traditional human culture can be seen, essentially, as a system of fear-defying 
practices. This anti-phobial emphasis is most clearly seen in the cultures of Ancient Greece and Middle 
Ages. But since ХІХ ct. culture, including philosophical culture, starts the re-orientation that can be defined 
as the “phobial turn”. It means the cardinal change of the attitude to fear from negative to positive and the 
consequent development of the phobial practices in both philosophy and art. This process increases, and as 
a result in the late XX – early XXI ct. the phenomenon of the fear-inducing often manifest itself as horrible 
(in artistic images) and horror (in philosophy). That is why we aim at reviewing the discourses of fear and 
horror in some of the contemporary philosophic teachings. 

The relevance of the theme is defined by the fact that one of the main aims of any society is finding 
and applying effective anti-phobial practices. This need is especially great in the societies that feel the 
pressure of real as well as virtual dangers. A person should meet the challenges of the contemporary world 
not only in the spheres of economy, politics, science, but also in their own mind, having definite theoretical, 
philosophical orientations. 

The theoretical foundation of our work is comprised by the analyses of fear and horror, phobia and 
anti-phobia practices made by such ХХ – ХХІ ct. thinkers as W. Allen, R. Apresyan, S. Averintsev, 
V. Bachinin, M. Bakhtin, D. Barinov, W. Beck, M. Bonopart, L. Chesnokova, G. Chistyakova, 
Yu. Davidov, U. Eco, V. Erofeev, G. Faizova, O. Feldman, E. Fromm, F. Furedi, L. Gorokhova, 
S. Grabovs’ky, V. Grishaev, E. Grossman, M. Heidegger, N. Khamitov, E. Kossak, G. Krapivnik, 
J. Kristeva, M. Kultaeva, M. Nemtsev, S. Proleev, F. Riman, V. Sabirov, I. Sapozhnikova, J.-P. Sartre, 
L. Svendsen, L. Shestov, M. Stolyar, A. Vetlesen, V. Zhivanova, S. Zhizhek, S. Zelins’ky and others. 
Namely in this article we concentrate on the essays of five contemporary thinkers – J. Kristeva’s “The 
powers of horror. Essay on disgust” (“Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection”), N. Carroll’s 
“Philosophy of horror or the paradoxes of the heart”, L. Svendsen’s “Philosophy of fear”, F. Aries’s “Man 
before the face of death” (“L'Homme devant la mort”) and P. Sloterdijk’s “Critique of Cynical Reason”. 
The choice is defined by their different but interconnected content and by the considerable influence of the 
authors on the philosophical and esthetical discourse of the late XX – early XXI ct. 

The object of our research is the philosophical and esthetical analysis of the phenomena of fear and 
                                                      

1 Heidegger, M. (1985). The structure of uncanniness. Indiana University Press Bloomington, 293. 
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horror in the ХХ–ХХІ ct. philosophy. The subject is the philosophic-esthetic explications of phenomena of 
fearful and horrible in the named essays. The novelty of our approach to the theme is the result of the 
comparative analysis of works of contemporary Western philosophers in the aspect of the phenomena of 
fear and horror. This study leads to the conclusion about the new understanding of the ambivalence of these 
phenomena. The perspective of the study is researching the fantasy, because the inner ontology of this 
genre almost ideally reifies some of the contemporary philosophical and esthetical reflections. 

Studying the discourses of fear and horror in the contemporary (late XX – early XXI ct.) esthetics, 
we should begin with the dynamics of the corresponding problems in the XIX – XX ct. philosophy, where 
the problem field was defined for the first time. That is why the research of the contemporary “phobiology” 
specifics should be preceded by the brief description of the basis of the further investigation of the 
discourse of fear. E. Grossman, for example, states that the source of the contemporary “fear philosophy” 
can be traced back to the works of Hegel1. It is Hegel’s dialectics that leads him to the conclusion of the 
positive role of fear as a feeling that allows person understanding of themselves on the very edge of their 
existence2. S. Kierkegaard furthered the philosophic “phobial accent”. On one hand, he returned to the 
medieval interpretation of fear’s ambivalence (negative fear as a result of the Fall and the positive fear – the 
religious awe). On the other hand, his philosophy is characterized by the principally new “optics of fear”, 
when this phenomenon takes central parts in the philosophical discourse, which is definitely not the case 
with the medieval Christian tradition. 

F. Nietzsche goes in the opposite direction when he denies the anti-phobial meaning of Christian 
religion and philosophy, and makes the philosophy itself extremely dangerous. 

The concepts of fear and horror take and important part in the metaphysics of M. Heidegger. The 
philosopher defines fear as a feeling induced by something definite and real, while horror is bound to the 
unknown, unexpected and undefined. If a danger is unknown, than fear turns into trepidation. If trepidation 
is accompanied by the factor of the unexpected, than fear turns into horror3. Thus horror is a manifestation 
of the essentially in-definite character of human existence. That is why horror, according to Heidegger, can 
lead to transcending the empirical reality and approaching eternity. A like thought was expressed by J.-P. 
Sartre, who also sees fear as a way of understanding freedom. 

K. Jaspers and Ch. Yannaras as the representatives of the “religious existentialism” propose a 
cardinally different conception. They believe that contemporary person lives in the conditions that had 
annihilated all the basic human values in the soul. This causes the inexpressible longing for the real 
existence, from which a modern person is separated. It leads to the mounting feeling of the horrible 
emptiness and futility, to anxiety and fear. K. Jaspers proposes the following anti-phobial practices: first of 
all a person must realize their freedom and achieve a new level of communication, the essence of which is 
love of other people and of God. According to Jaspers, only love can defy boredom, anxiety and fear. 

Thus the representatives of the existential philosophy see fear and horror as the experiences that 
reveal the real meaning of person’s existence. Quite different understanding of fear and horror is to be 
found in the Psychoanalytical tradition, that is represented by the number of contemporary thinkers. 

The new page in the studying the phenomena of fear and disgust was opened by the philosophers of 
the late XX – early XXI ct. J. Kristeva in “The powers of horror: essay on disgust” interprets horror by 
means of esthetic category of disgust. She thinks that disgust has something of the irrepressible and grim 
rebellion of a person against the things that frighten, that threaten, both outer and inner, on the other side of 
the possible, acceptable, even thinkable4. If we accept this point of view, we can define horror via disgust. 
Thus it is seen as a kind of nauseous reaction to a threat to our life, health or well-being. Horror is the 
strong disgust of extremely dangerous (deadly) things. As a bout of nausea leads me away and preserves me 
from filth, sewage, excrement5, so horror warns about possible death (natural, social, personal non-being). 
The author uses S. Freud’s notion that, in accordance with the notion of suppression, Freud introduces for 
studying neurosis the notion of refusal, and for defining psychosis – the notion of rejection6. As we see, 
J. Kristeva thinks that phobias have no other object besides disgust7. 

                                                      
1 Гроссман, Э.А. (1967). Заметки о понятии страха в современной философии. <http://refoteka.ru/r-1147.html>.  
2 Гроссман, Э.А. (1967). Заметки о понятии страха в современной философии. <http://refoteka.ru/r-1147.html>.   
3 Хайдеггер, М. (1997). Бытие и время. Москва: Ad Marginem, 142. 
4 Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection. Paris: Éditions du Seuil, 36. 
5 Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection. Paris: Éditions du Seuil, 37. 
6 Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection. Paris: Éditions du Seuil, 42. 
7 Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection. Paris: Éditions du Seuil, 41. 
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J. Kristeva names literature as the art form where disgust – and, consequently, horror – can be 
expressed most comprehensively1. N. Carroll differs, centering his attention on the cinema. 

N. Carroll – an American esthetic and cinema theoretician – is widely known in the West by his book 
“Philosophy of horror or paradoxes of the heart”. The main object of his research is the “art-horror”. This 
kind of horror he defines in the terms of an artistic form: the “art-horror” is everything that can frighten 
viewer or reader as a subject of a work of art virtual reality2. N. Carroll seeks means of making the horror 
genre even more frightening, turning it really terrible. So he aims at understanding the meaning of horror as 
an esthetical feeling and finding means of achieving this feeling in the art practices. As we see, the 
phenomenon of fear interests him not in its anti-phobial aspect, but, on the contrary – as a way of 
developing different forms of art-horror, enriching it with new terrible plots. 

N. Carroll, as well as J. Kristeva, includes in the structure of the horrible the component of 
“disgusting”. But he does not equates horrible and disgusting. Horror is not reduced to disgust. He thinks 
that the nauseating feeling of disgust is something that amplifies the feeling of fear3, catalyzing the turning 
of fear into horror. The components of the “art-horror” are fear, disgust and suspense4. Striving to explain 
its attraction for the recipient, this author sees horror as an ambivalent feeling, combining disgust with its 
opposition - attraction. As well as J. Kristeva, he uses the Psychoanalytical methodology, but his aim is to 
understand why people again and again return to the “art-horror” and find in such artifacts a kind of 
satisfaction. 

Primarily, N. Carroll wants to answer the question, how it is possible to be frightened of something 
that does not exist. He tries to understand how can real horror be induced by non-existent monsters and 
other “unreal” horrible things. The phenomenon of fear of non-existent things he calls the paradox of 
fiction5. N. Carroll explains this paradox in the following way: immersing ourselves in the atmosphere of 
art-horror, we internally start living not our real life where we know that there are no monsters, but partially 
put our perception into the world of fiction, where we can believe in existence of impossible things. And 
when we partially believe in them, we start fearing them. At the same time, we can’t fully believe in them, 
and thus we can’t be really afraid. That’s why the author proposes to substitute the word “believe” by the 
expression “willing suspension of disbelief”6. 

From our own point of view this phenomenon can be seen as a specifically phenomenological 
reduction of dis-belief. A person suspends the dis-belief, playing the mind games of “make-pretend belief”. 
So, knowing that watching a horror film or reading a horror novel, is not dangerous, the fans of the genre 
turn to it for enjoyment of the “danger without real danger”. N. Carroll considers this the real reason of the 
genre’s attraction. He calls this combination of attraction and horror the “second paradox of the heart”, the 
essence of which is people’s want to be frightened7. In this way the philosophic thought comes to the 
ambivalent image of the horrible, that includes not only disgust, but also its opposition – attraction. The 
positive aspect of the horrible is emphasized. 

The next logical position is represented by the philosopher L. Svendsen, the author of “Philosophy of 
fear”. He finds several more arguments for the attraction of the horrible and possible positive results of 
using phobial practices. But the aim of his work is not the development of art-horror, but on the contrary, 
achievement of freedom from the “culture of fear”8. L. Svendsen tries to solve a number of problems: what 
is fear? How it begins? How it manifests itself and influences our life? What function does it have? The 
author characterizes his urge to study these problems as a result of “increasing irritation at the colonization 
of our life-world by fear”9. 

L. Svendsen is also known as the author of “Philosophy of boredom”. To some extent, the analysis of 
the phenomenon of boredom lead him to the investigation of the contemporary phobias. The author states 
that “fear is not simply something we are exposed to against our will; it is often also something we 

                                                      
1 Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l`horreur: essai sur l`abjection. Paris: Éditions du Seuil, 243. 
2 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 12. 
3 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 22. 
4 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 91. 
5 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 159. 
6 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 66. 
7 Carroll, N. (2004). The philosophy of horror or paradoxes of the heart. New York and London: Routledge, 83. 
8 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 7. 
9 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 7. 
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voluntarily expose ourselves to in an attempt to transcend a banal everyday existence”1. L. Svendsen states 
the oppositions of fear and boredom and the essentiality of their mutual negation. In this context he reveals 
the entertaining function of fear, when a person is immersed in fear there is no place for boredom2. Any 
manifestation of life has these two aspects: fear and boredom. They are connected by their very opposition, 
and each of them can cause the other3. In the chapter “Attraction of Fear” the philosopher characterizes the 
world as it would be without fear, and call such a world mortally dull4. According to Svendsen fear “lends 
colour to the world”5. The question is why are we attracted to the negative esthetics when there is a number 
of ways of having positive feelings. The authors introduces the term “fear by proxy”, meaning that a person 
is ready to feel fear only on condition of being able to control it (extreme sports with the safety precautions, 
cinema horror etc)6. 

L. Svendsen stresses that our fears are mostly not based on the personal experience. Moreover, quiet 
and safe life causes anxiety about the potential dangers. That’s why the philosopher sees fears and horrors 
as a by-product of the stability and well-being of the modern society (the book was published in 1990)7. 

L. Svendsen tries to formulate the definition of human fear. For him it is a kind of cultural habit8. 
Biologically speaking, the mechanisms of fear-inducement are the same in a human being and in an animal. 
But an animal lives in the natural environment and reacts only on the real danger. For example, a hare is not 
afraid of a predator that lives on another continent. But a human being, having consciousness and 
imagination, is able to share personal negative experience with other people and preserve the sum of the 
horrors, experiences by all the humanity in the course of all history. It can be added that modern person is 
privy to the information from all the countries and continents, and this information is mostly comprised of 
the news about catastrophes, murders, terrorism etc9. 

Fear can’t be reduced to the physiological processes, such as the increasing heartbeat, 
hyperventilation, shiver. Fear always has the intentional object, it is always aimed at something. In its turn, 
the intentional object always undergoes a kind of interpretation. The difference between fear and other 
emotions that can have similar manifestations lies in the concrete interpretation10. The same object or thing 
irritates one person, frightens another and has no effect on still another one. L. Svendsen suggests 
differentiating fear and anxiety as M. Heidegger differentiated fear and horror: fear has a concrete object, 
and anxiety hasn’t one11. 

The philosopher connects the category of fear with the notions of trust and suspicion. He states that 
fear and desire to gain safety from potential dangers form suspicion, and suspicion in its turn induces fear. 
Thus fear returns to the person, amplified. The vicious circle is formed. That is why in the world of constant 
“danger-preventing” the future is defined by dangers and not by possibilities12. The author stresses the anti-
phobial function of trust in human life. He states that without trust life would be, if not paralyzed, then 
substantially limited13. Trust is one of the main remedies against fear. Svendsen calls trust the “social glue” 
that unites separate people into a community14. He is quite optimistic about the future, as his rationalistic 
position leads him to believe that the scientific and technical progress has already solved many problems 
and is generally able to cope with the new challenges. Lars Svendsen concludes his work in the spirit of 
optimistic (based on the “titanic humanism”) philosophy: all we need is belief in human ability to try and 
overcome all the woes step by step, learn on the mistakes and create the better world15. 

F. Aries in the book “Man before the face of death” («L'homme devant lamort”) sees the main source 

                                                      
1 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 7. 
2 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 7. 
3 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 7. 
4 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 74. 
5 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 74. 
6 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 88. 
7 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 75. 
8 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 21. 
9 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 27. 
10 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 33. 
11 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 35. 
12 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 68. 
13 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books. 
14 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 101. 
15 Svendsen, L. (2008). A Philosophy of Fear. Reaktion Books, 131. 
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of fear in the nature, that latter expressing itself in the attacks furious and unpredictable1. The necessity of 
overcoming fear underlies the urge to organize people’s work, provide order and morality as the condition 
of peaceful common life2. But society as a system of anti-fobial practices still has weak spots: the weakest 
spots of this system of fortifications were sex and death, because here human culture was the development 
of nature. That’s why both sex and death had to be always controlled by society3. F. Aries’s position is 
cardinally different from Psychoanalysis. It is known that S. Freud saw the society’s control over the sexual 
sphere as the cause of various phobias and neuroses. F. Aries, on the contrary, thinks that the modern 
society stopped “controlling” the borders between nature and human culture with the help of the sacred 
practices. This leads to the fear and terrible loneliness, especially before the face of death. 

Considering the anti-phobial practices of XX ct., F. Aries comes to the conclusion about the principal 
cultural shift, seen, among other, in the changing attitude to death. The society gradually divests death of its 
public, sacred character, and reduces to nothing all the rituals. The society propagates such mode of 
behavior, as if death does not exist. Namely, it forces the relations of the deceased to abandon mourning4. 
Also society leaves terminally ill person alone with the terror5. Such anti-phobial practices free the healthy 
from the fear of death, but increase this fear for the dying. The fear of suffering and of the unknown is 
multiplied by the terrible loneliness of a person that sees everybody lying, saying insincere words and 
trying to terminate the communication as soon as possible. The communication of the dying or already dead 
and the community of the alive fades away with the disappearance of the custom of the last farewells and 
instructions6. 

It can be added that a great part in these processes of “death elimination”, described by F. Aries, is 
played by the entertaining art that conditions people to accept hedonistic practices and the “wisdom” of 
futility of alternative quest for the meaning of life. Such anti-phobial practices can be defines as forgetting 
practices. They are closely connected to the art-horror. Horror in the frame of the art discourse is also a 
form of forgetting real disasters and dangers. Besides forgetting, it induces the mechanism of suppression. 
Strong and kind-of-pleasant emotions caused by art-horror, temporarily suppress real problems in a 
person’s mind. 

F. Aries proposes the anti-phobial practices that aim not at “eliminating” death, but at “humanizing” 
it. It is necessary to accept the reality of death and not to be ashamed of it. It does not mean the return of 
belief in evil, but an attempt to unite death with happiness7. 

F. Aries believes in the possibility of reification of “death humanization” anti-phobial practices, 
achieved by the combined efforts of the best representatives of humanities, who would understand the 
phobic essence of the contemporary death negation8. On the contrary, P. Sloterdijk doesn’t see real 
possibilities of returning to the humanistic values: «Only in the form of derision and renunciation do 
references the ideals of a humane culture still seen bearable»9. The philosopher demonstrates that 
contemporary person’s consciousness in all spheres of life is the cynical consciousness that exceeds all the 
horrors known to humanity, because it sums the «"bad experiences" of all times and lets only the 
prospectless uniformity of hard facts prevail»10. But this monotony really means gradual degradation: 
«cynicism guarantees the expanded reproduction of the past on the newest level of what is currently the 
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Академия», 497. 
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Академия», 497. 
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Академия», 467. 
6 Арьес, Ф. (1992). Человек перед лицом смерти. Москва: Издательская группа «Прогресс» – «Прогресс – 
Академия», 470. 
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9 Sloterdijk, P. (1988). Critique of Cynical Reason. Andreas Huyssen, Minneapolis, University of Minnesota Press, 546. 
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worst»1. P. Sloterdijk writes about the process of relentless advance of the mass culture of horror. That’s 
why the «prophecies of an imminent and manmade end of the world» are so popular: «with macabre fits of 
fear, the panicking subjectivisms rustle through the media and speak of the apocalypse…»2. 

Coming to the conclusion, we can state that the research of fear and horror in the late XX – early 
XXI ct. philosophy is defined by the ambivalent attitude to these phenomena. Philosophical thought 
abandons the negative attitude to the phenomenon of the horrible and its equation with the disgusting, and 
embraces the ambivalent image of the horrible, that includes not only disgusting, but also its opposition – 
attractive. The positive aspect of the horrible is stressed. It activates attempts of finding effective anti-
phobial practices on the new social level. This optimistic slogan is opposed by the generally pessimistic 
prognosis as to the possibilities of defying horror. Still this prognosis includes some vestiges of belief in the 
better perspectives. 

If we try and find the artistic analogue to the fear and horror ontology, we come to the fantasy genre. 
Fantasy worlds are usually characterized by the binary opposition of Good and Evil, where Evil seems 
much stronger, and where the victory of Good demands great sacrifices, ultimate efforts and, on top of all 
that, the intervention of the almighty Chance. If we also take into consideration the thought of the modern 
Psychoanalytics that the common feature of different phobias is the regression to childhood, where a person 
subconsciously seeks shelter from different “adult” fears3, then it appears that fantasy is not only matches 
contemporary person’s world image, but also provides adult’s regression to childhood. It means that the 
infantile discourse together with the suppression of the empirical life anxieties by means of art-horror 
comprise the basis of the anti-phobial practices that make fantasy genre so attractive for the contemporary 
audience. 
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MEDIATION AS A HEURISTIC METHOD OF CONFLICT 
RESOLUTION IN SCIENTIFIC REASONING 

The  article  represents  an  idea  of  extrapolating mediation  as  an  alternative  dispute  resolution 
method on the field of scientific reasoning. Author clarifies the definition of mediation, mediator 
and  facilitator,  outlines  the  basic  requirements  for  a  facilitator  as  leader  of  argumentative 
mediation.  Basic mediation methods  are  analyzed  in  order  to  evaluate  the  possibility  of  their 
using  in  the  field  of  scientific  reasoning.  Besides  explorating  the  phenomenon  of  mediation, 
author grounds  its heuristic, what can enhance the use of such methods and can allow finding 
more  adequate  conflict  resolution  for  all  participants,  considering  the  specificity  of  scientific 
reasoning. 
Key words: mediation, mediator, facilitator, scientific reasoning, heuristic. 

Пошук консенсусу у складних конфліктних ситуаціях є пріоритетним для усіх сторін такої 
ситуації у тому випадку, коли раціональність виступає пресупозицією для самих сторін. Теоретично 
це є обов’язковим правилом, але на практиці ним почасти нехтують на користь захисту власної 
позиції, яка не завжди є об’єктивно вірною. Це, в свою чергу, спричинює іноді принципову 
неможливість вирішення конфлікту звичними методами. Таке явище властиве не тільки для 
юридичного, соціального, економічного полів, але й для наукового, оскільки процедура 
аргументації певної наукової теорії здійснюється людиною. Окрім того, важливо зазначити, що в 
даному випадку доцільно використовувати термін саме «аргументація», а не «обґрунтування», 
оскільки це підкреслює практичність реалізації такої ситуації. Якщо обґрунтування є більш строгою, 
логічною процедурою, то аргументація може бути як неприйнятною, так і прийнятною з точки зору 
учасників конфлікту. Нарешті, обґрунтування носить більш об’єктивний характер, тоді як 
аргументація – адресний, вона спрямована на переконання конкретного суб’єкту. Саме тому постає 
актуальне питання: яким чином можливо вирішити конфлікт між двома науковими теоріями та, 
власне, вченими, які ці теорії представляють. 

Розробка механізму вирішення чи хоча б усунення конфлікту не втрачає своєї актуальності 
протягом усього розвитку людства, тому вже існуючі механізми постійно удосконалюються, 
відбувається переосмислення принципів, що лежать в основі таких метод. Нарешті, завдяки 
впровадженню ідей міждисциплінарності в науці, стало можливо залучати методики однією сфери 
задля їх використання в іншій. Дана стаття спрямована на аналіз та дослідження можливостей 
медіації як методу вирішення конфліктів. Враховуючи відсутність відомих розробок щодо надання 
строгого характеру медіації та означення цього методу як більш психологічного, аніж логічного, є 
сенс розглянути медіацію як одну з аргументативних практик: оцінити, наскільки взагалі медіацію 
можна вважати такою практикою, описати недоліки та переваги (якщо такі є) цього методу та, 
нарешті, вивести перспективи застосування медіації для вирішення конфлікту саме з погляду 
аргументації та логіки. 

Поряд з цим, дуже важливо окреслити ще одне вихідне положення, яке буде обґрунтовано 
автором статті нижче: медіація повинна розглядатися як евристичний метод, що уможливлює 
обґрунтування зв’язку між медіацією, логікою та аргументацією. Визнання евристичного характеру 
медіації розширює рамки даного дослідження та дозволяє залучити цей метод для використання в 
науці. 

 Оскільки медіацію складно віднести до конкретної сфери наукової діяльності, зазначимо, що 
стаття базується на джерелах як юридичних, так і конфліктологічних, філософських, логічних. Так, 
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джерелом термінології обрано проект Закону України про медіацію, а базові положення щодо 
медіації віднайдені в роботах Ю. Габермаса, Зени Зумети, Барука Буша, Джо Фолдера. Окрім того, 
побічно аналізується внесок до формальної теорії медіації, який провадиться у роботі Томас 
Трескака (Tomas Trescak), Карла Сьєрра (Carles Sierra), Сімеона Сімоффа (Simeon Simoff) та Рамона 
Лопез де Мантараса (Ramon Lopez de Mantaras). 

Сам термін «медіація» набув розповсюдження лише у ХХ сторіччі, хоча виник ще за часів 
Римської імперії. Mediatior – саме так називали посередників, яких залучали до вирішення складних 
ситуацій, де сторони не могли чи не бажали домовитися про вирішення конфлікту. Словник 
Merriam-Webster подає досить просте, але зручне витлумачення цього терміну: медіація – втручання 
у конфлікт між конфліктуючими сторонами з метою пошуку компромісу, вирішення конфлікту або 
примиренню сторін. З огляду на це твердження вже можна згадати багато випадків з історії людства, 
коли окремі люди (жерці, вчені, філософи, царі) або навіть держави виступали у якості посередника 
між сторонами, які бажали вирішити певний конфлікт. 

Відразу необхідно означити, що існує певна складність у застосуванні терміну «медіація» та 
«медіатор». У проекті Закону про медіацію 2480 від 27.03.2015 подаються наступні визначення цих 
понять: 

- «Медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві 
або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу, самостійно, на 
добровільній основі досягти згоди для вирішення їх спору за допомогою медіатора; 

- Медіатор – особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим законом та медіаційним 
застереженням (угодою про медіацію), яка має статус медіатора відповідно до цього закону і яку 
сторони спору обрали для проведення медіації»; 

Окрім того, в тексті проекту подаються також поняття «сторони медіації» та «учасників 
медіації»: 

- «Сторони медіації – фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які бажають врегулювати 
свій спір за допомогою процедури медіації; 

- Учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх представники, законні 
представники, перекладач, експерти та інші особи за домовленістю сторін медіації»1; 

Таке застосування понять «медіація» та «медіатор» видається, з точки зору автора статті, дещо 
обмеженим. Якщо екстраполювати дані ідеї на не-юридичну сферу, а, як вже зазначено, сферу 
наукової аргументації, то виникає питання, що можна вважати медіацією, кого можна вважати 
медіатором та чи є статус медіатора особовим, тобто таким, що обов’язково закріплюється саме за 
людиною? 

Отже, що є медіація в аргументації? Вона може застосовуватися лише там, де відбувається 
процес діалогічного аргументування та існує конфлікт сторін. Це також є аргументативний процес, 
причому він спрямований на вирішення конфліктної ситуації через застосування прийнятних для 
усіх сторін аргументів. Очевидно, що така ідея відразу оцінюється досить неоднозначно, оскільки 
виникає питання: а якщо одна зі сторін буде свідомо саботувати процес задля його зриву? Тут 
можливо згадати про ідею раціональності комунікативної дії Ю. Габермаса: «Навпаки, я повинен 
говорити про комунікативну дію, коли дії залучених агентів скоординовані не егоцентричними 
підрахунками успіху, а через акти досягнення взаєморозуміння. У комунікативній дії учасники 
орієнтовані перш за все не на свій індивідуальний успіх; вони переслідують власні індивідуальні 
цілі, припускаючи умову здатності гармонізації власного плану дій на базі загальних визначень 
ситуації. З цієї точки зору обговорення певної ситуації - важливий елемент інтерпретативних 
досягнень, які необхідні для комунікативної дії»2. Тобто, необхідно говорити саме про таку 
раціональність, де цілі кожної зі сторін конфлікту можливо звести до деякого консенсусу таким 
чином, щоб ці сторони могли погодитися. Сама ідея медіації (як раціонального акту посередництва) 
автоматично тягне за собою ідею, що сторони вже згодилися на медіацію і визнають примат такої 
раціональності над егоцентризмом та превалюванням власних інтересів. 

Наступне питання – хто такий медіатор? Власне, це посередник, який здійснює необхідну 
процедуру та виступає третьою стороною. Вирізняють два типи такого посередництва: медіаторне – 
тобто активне втручання у процес вирішення конфлікту, та фасилітаторне – коли посередник лише 

                                                      
1 Проект Закону про медіацію 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558 (2015, Вересень, 26). 
2 Habermas, J. (1995). Theory of Communicative Action. Cambridge: Polity Press, Vol. 1, 285-286. 
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слідкує за дотриманням регламенту переговорів та встановлених для сторін правил. З огляду на 
специфіку наукової аргументації (необхідність збереження чітких формулювань та взагалі ідей, що 
захищаються), під час конфлікту вчених, які можуть висувати різні теорії щодо одного положення, 
виникає потреба у збереженні «чистоти» результату, тобто максимальне зменшення впливу 
медіатора на саму ідею, щодо якої виникли розбіжності. Саме тому ідея фасилітатора є більш 
привабливою для медіації в науці. Таким чином, можливо висунути базові вимоги до «очільників» 
медіаційного процесу: 

- Об’єктивність, 
- Добровільність, 
- Гнучкість, 
- Нейтральність, 
- Повага до інтересів сторін. 
Разом з тим, виникає потреба у специфічних вимогах саме для медіації в науці: 
- Професійна компетентність (медіатор з необхідністю повинен розумітися на предметі 

суперечки, конфлікту), 
- Позапарадигмальність (окрім нейтральності щодо сторін, погляди медіатора повинні бути 

нейтральними і щодо самої науки, він не повинен схилятися до однієї конкретної парадигми, 
оскільки це викривлює ідею, щодо якої виникла суперечка, конфлікт), 

- Евристичність (творчий підхід, який розкриває нові можливості досліджуваної ідеї, при 
цьому не порушуючи попередні дві вимоги). 

Саме на евристичності медіації в науці ми зупинимося нижче, щоб продемонструвати 
ключову роль цієї вимоги та довести принципову можливість застосування медіації в науці. 

 Виходячи із наступних визначень евристики: сукупність методів ведення творчої діяльності з 
метою генерації нового знання; та сукупність правил організації інтелектуальної діяльності,  є сенс 
говорити про необхідність залучення саме евристики до провадження успішного процесу медіації. 
Оскільки евристика спрямована на раціоналізацію нашого творчого мислення, яке є хаотичним, 
нестрогим за своєю суттю, вона видається дійсно придатною для роботи над створенням 
аргументативних конструктів, які відповідають реальному стану речей, а не є ідеальними 
побудовами, що спрацовують далеко не завжди. Мова іде про залучення конкретних евристик 
(методів) до аргументації задля її «живлення» - тобто надання додаткових можливостей, які б 
розширили аргументативний дискурс і дозволили б виводити конфліктну ситуацію зі глухого кута. 

 Окрім інкорпорування евристики в медіацію, необхідно також поставити питання, чи носить 
медіація евристичний характер? Тут необхідно вже говорити про медіацію як про конкретну 
техніку, точніше – техніки. Як і у випадку евристики, медіація може бути областю знань, а точніше 
– одним з підрозділів конфліктології, так і конкретною методикою подолання конфлікту. Для нас 
важливий другий випадок, тобто аналіз окремих медіацій. Зена Зумета (Zena Zumeta), керівник 
Інституту медіаційної освіти та медіаційної консультації (Mediation Training & Consultation Institute) 
виділяє три базових техніки медіації: фасилітативна, оціночна та трансформативна1. Щоправда, 
остання техніка медіації в американській традиції розпадається на дві підтехніки, які між собою 
різняться. Барук Буш (Baruch Bush) та Джо Фолджер (Joe Folger), автори роботи The Promise of 
Mediation (1994) пишуть про дві повязані між собою техніки медіації: трансформативна та 
спрямована на вирішення проблем (Transformative and Problem Solving). 

Відразу означимо, що фасилітатор та медіатор, який представляю фасилітативну техніку 
медіації – це не одне і те ж саме, хоча підходи досить схожі. Фасилітаторна медіація – це техніка 
питань та відповідей. Медіатор ставить питання конфліктуючим сторонам, пропонуючи їм потім 
проаналізувати відповіді. В результаті сторони медіації свідомо приймають адекватне для усіх 
рішення, спираючись на власні висновки. 

Оціночна медіація є досить неоднозначним методом, оскільки тут медіатор безпосередньо 
втручається до процесу медіації, оцінюючи її хід. Окрім того, за потреби, він може і сам 
пропонувати сторонам різні рішення, а отже впливає на результат. 

Трансформативна медіація та медіація, спрямована на вирішення проблеми – найцікавіші та 
найскладніші техніки. Не дивлячись на те, що в основі цих технік лежить одна й та ж ідея – 

                                                      
1 Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and Transformative Mediation. 
<http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm> (2015, Вересень, 26). 
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подивится на конфлікт «по новому», вони досить різняться. І в першу чергу їх розрізнює ти, як саме 
інтерпретується це «по новому». Для медіації, спрямованої на вирішення проблеми (або ж, як її 
називають автори вищезазначеної праці, медіації, спрямованої на пошук рішення) ключовим є 
зняття конфлікту через вирішення проблеми, що його спричинила. У даному випадку «рішення» є 
ключовою точкою медіації, тобто то момент, який дозволить усім сторонам медіації прийняти одне 
й те ж рішення. Тут роль медіатора зводиться до того, щоб допомогти кожному з учасників 
конфлікту співпрацювати з іншими. Він стає, радше, раціоналізатором, аніж суддею, його мета – 
ввести набір правил для учасників, які є прийнятними для усіх, а потім допомогти усім рухатися 
вперед. При цьому медіатор слідкує, щоб сторони конфлікту не долучали негативних емоцій, не 
апелювали до минулого, і, таким чином, встановлює лінійну схему вирішення конфлікту. 

Трансформативна медіація працює дещо інакше. Медіатор виступає не просто як допоміжна 
ланка, він є повноцінною «третьою» стороною; при цьому за мету він ставить не просто прояснення 
тих чи інших питань, але формування повноцінного аргументативного та інтерпретативного 
дискурсу. Власне, медіатор фільтрує зайву інформацію і формує, на базі того, що висувають 
конфліктуючі сторони, низку точок зору, які вже розглядаються як консенсус. Для медіатора 
трансформативної техніки цікавим є не тільки власне сам консенсус (або, радше, домовленність, 
оскільки для англомовної юриспруденції існує чітке поняття settlement, яке і відображає базову мету 
медіації), але й «побічні» результати, що їх можна отримати під час обговорення проблеми: нові 
ідеї, реінтепретації вже звичних положень, усунення тих чи інших тез. 

Окрім того, в межах трансформативної медіації сам медіатор вже не виступає в ролі 
«керманича», він не направляє дискурс, не будує умови для прийняття компромісу, це очікується від 
сторін медіації. Медіатор же – експерт, який прояснює семантику аргументативного процесу, 
намагається визначити реальні цілі сторін та запропонувати своє бачення їх вимог та потреб. 

Вище вже було зазначено, що медіація, спрямована на вирішення проблеми та 
трансформативна медіація, розрізняються ще й результатом. Якщо для першого виду нормою 
вирішення конфлікту є досягнення домовленності, то трансформативна медіація вважається 
успішною вже тоді, коли одна чи більше сторін медіації так чи інакше трансформують або саму 
ситуацію, або ставлення до неї, щоб покращити результат. Порівнюючи ступінь успішності 
реалізації медіації, необхідно зазначити, що медіація, спрямована на вирішення проблеми 
теоретично є більш привабливою у якості раціонального методу вирішення конфлікту, оскільки тут 
медіатор знаходиться у зоні «добровільного примусу»: він добровільно приймає за необхідність 
свою роль як арбітра і, власне, спрямовує свої сили виключно на отримання рішення, яке б 
задовольнило усі сторони. 

Медіатор, який використовує трансформативний метод, більш вільний і у виборі стратегії, і у 
визнанні результату (оскільки саме медіатор закриває сесію медіації). Розширення його сфери 
взаємодії трансформує саму проблему, зберігаючи її суть. Він, в результаті, дозволяє розвивати 
навіть принципово іншу аргументацію, яка може ігнорувати одні положення, висунуті сторони, але 
акцентуючи свою увагу на інших. 

Отже, можна звернутися до вищеозначеного положення щодо евристичного характеру 
медіації. Дійсно, не маючи на практичному рівні строгого дедуктивного характеру, обґрунтування в 
межах аргументативного процесу медіації може обирати інші шляхи (чи то індукція, чи то абдукція, 
чи то подібні до них методи) та, отже, набувати не стільки істинного значення, скільки вірогідного. 
Окрім того, відчувається і різна сила евристичності (тобто, творчій потенціал) таких медіаційних 
технік; розглядаючи можливості їх застосування у пошуку згоди між представниками різних 
наукових парадигм щодо певного питання, відразу очевидно, що медіація, спрямована на вирішення 
проблеми, є формально більш адекватною для сфери науки, оскільки не викривлює початкову тезу. 
З іншого боку, трансформативна медіація є більш творчою та менш формальною, спрямованою на 
отримання «хоч якогось» результату. Якщо оцінювати обидва методи з точки зору ефективності, 
трансформативна медіація дуже сильно розширює стратегічні можливості аргументації і збільшує 
шанси зберегти раціональність суб’єктів медіації. 

Попередні розвідки дозволили говорити про конкретні медіаційні техніки, які можливо 
визнати евристичними. Але виникає складність щодо оцінки їх ефективності та подальшого 
застосування. Щоб вирішити цю проблему, спробуємо проаналізувати місце, власне, самої 
аргументації у процесі медіації. Для цього можливо провести паралелі із класичними поняттями 
теорії аргументації: аргументація, обґрунтування, аргумент. У статті «Аргументация: опыт 
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герменевтического анализа» Г. Гриненко пропонує чітке розподілення термінів аргументація та 
обґрунтування, акцентуючи увагу на тому, що попри їх схожість, це все ж різні види діяльності і 
наводить наступні визначення аргументації: 

А) «Аргументація як конкретна аргументативна діяльність суб’єкту в усій її повноті: виражена 
у мовних актах та направлена на іншого суб’єкта (суб’єктів) із специфічною аргументативною 
метою (переконати когось в оцінці запропонованої тези). 

Б) Аргументація як власне обґрунтування тези. 
В) Аргументація як спосіб обґрунтування тези»1. 
У нашому випадку можливо стверджувати, що медіаційна діяльність є аргументативна 

діяльність, але при цьому постає питання щодо аргументації як обґрунтовуючої діяльності. Чи 
доречно взагалі говорити про обґрунтування там, де медіатор не повинен втручатися у саму 
аргументацію у сенсі обґрунтування? Оскільки ми виходимо із постулату про неупередженість та 
об’єктивність медіації в рамках науки, то спробуємо надати наступне твердження: аргументативна 
діяльність в рамках медіації може виступати обґрунтуванням в тому випадку, коли такий крок не 
викривлює предмету суперечки, є необхідним для подальшого здійснення медіації і дозволений 
усіма сторонами конфлікту. Закріпивши його у якості рівноцінного з правилом раціональності 
учасників медіації, можемо отримати ідеальну систему аргументації, яка дозволила б зняти 
конфлікт. У цьому випадку медіатор виступає фасилітатором, який допомагає сторонам залишатися 
раціональними та спрямовує їх зусилля на досягнення домовленості. Він має право на 
обґрунтування певних положень, які можуть викривити предмет суперечки, лише у тому випадку, 
коли сама медіація знаходиться у мертвій точці. 

Схожу методику пропонують використовувати Томас Трескак, Карл Сьєрра, Сімеон Сімофф 
та Рамон Лопез де Мантарас у статті «Вирішення суперечки за допомогою медіації, базованої на 
аргументації» (Dispute Resolution Using Argumentation-Based Mediation)2, де вони розглядають сам 
процес медіації як гру. Це доцільно ще й тому, що можливо говорити про чіткі правила медіації та 
про конкретні кроки під час її реалізації. В цьому контексті використання самостійного 
обґрунтування медіатором (у даному випадку самостійним обґрунтуванням названо побудову 
аргументації самим медіатором задля доведення власної точки зору) дійсно допустиме, якщо це 
дозволить розвивати гру далі. Вищезгадані автори фокусують свою увагу саме на тому випадку, 
коли медіація-гра не розвивається, знаходиться у стані стагнації: виникає баланс в 
аргументативному полі, коли сила аргументів конфліктуючих сторін однакова, неможливо 
встановити чиюсь перевагу і не існує очевидного аргументу, який дозволяє цю стагнацію подолати. 
У цьому випадку можливо використати надбання теорії ігор як один із ресурсів, що розширять 
медіаційне поле. 

Саме тут актуалізується третє питання, що було поставлено на початку статті: чи є статус 
медіатора особовим? Чи обов’язково саме людина повинна виконувати роль медіатора, або ж це 
можливо делегувати? Відповідь досить проста: ні, статус медіатора не є обов’язково виключно 
людським, тут можливо залучення штучного інтелекту та різноманітного програмного забезпечення. 
В основі такого ШІ може лежати саме стратегічна гра, яка буде оцінювати кроки сторін медіації з 
точки зору їх ефективності. 

Таким чином, можна зробити досить стислий, але ґрунтовний висновок. Медіація може 
вважатися евристичним методом і застосовуватися як така методика у випадках, коли недостатньо 
інших методів вирішення конфлікту, які базуються на дедуктивно обґрунтованій аргументації. 
Використання трансформативної медіації у науковому полі є виправданим тоді, коли цінність 
консенсусу щодо самого питання перевищує цінність оригінальних результатів. Розширення та 
трансформація самої проблеми, щодо якої здійснюється медіація, виправдана у випадках повної 
стагнації системи. Альтернатива – застосування медіації, спрямованої на вирішення проблеми, де 
закріплюється правило (норма) щодо заборони будь-якого викривлення предмету конфлікту. У 
цьому випадку є доречним залучення штучного інтелекту, який, базуючись на заданому алгоритмі 
(із застосуванням теоретико-ігрових побудов), оцінює медіацію з точки зору ефективності. Тут 
кінцевим результатом буде беззаперечне досягнення консенсусу на базі згоди усіх сторін медіації, 

                                                      
1 Гриненко, Г. (2006). Аргументация: опыт герменевтического анализа. Журнал Петербургского 
философскогообщества. – СПб: Санкт–Петербургское философское общества, том 1, 1, 48-63. 
2 Trescak, T., Sierra, C., Simoff, S., & de Mantaras, R.L. (2014). Dispute Resolution Using Argumentation-Based 
Mediation. arXiv preprint arXiv:1409.4164. <http://arxiv.org/pdf/1409.4164v1.pdf> (2015, Вересень, 26). 
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виходячи із показника ефективності. 
Зазначимо, що використання медіації саме як евристичної техніки серйозно розширює і 

можливості науки в цілому. Обґрунтування та подальше аргументування тих чи інших положень 
спрощується, оскільки медіація усуває багато перешкод на шляху до визнання теорії науково 
цінною. Більш того, та ж медіація може зіграти і зворотнім чином, доводячи, що насправді теорія не 
варта подальших досліджень і повинна бути усунена з наукового поля. 
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METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS  
TO RESEARCH INTERRELATION BETWEEN 
CULTURE AND RELIGION 

The article analyzes interrelation between religion and culture in academic religious studies. The 
author emphasizes  that modern humanities should study methodological  results developed by 
post‐nonclassical methodology. This will ensure addressing to existential problems represented 
by culture and religion. The method of  interdisciplinarity and transdisciplinary approach should 
be  considered  by  science,  and  will  help  to  promote  formulation  of  a  more  adequate 
understanding of the patterns of cultural and religious phenomena. Studies within this direction 
will  allow  concretely  specifying  the  field  of  academic  religious  studies  and  proving  the 
expediency of its further disciplinarization. 
Key words: religion, culture, methodology of science, religious studies 

The fact of dynamic relationship between culture and religion raises the question about the need to 
provide qualified analysis of culture and its various forms in the system of religious knowledge and 
demands determining methodological basis in order to identify material and spiritual achievements of 
humanity for their affiliation to religious sphere and representation of particular religious beliefs, ideas, 
traditions and so on. Today question is more covered by developments of the philosophy of culture, 
philosophical anthropology and philosophy of art, but obviously these developments are not enough for 
religious studies because they have narrow disciplinary nature and insufficiently represented in the 
methodology of science as a philosophical discipline. Expanding the perspective for culturology of religion, 
there is a need to clarify conceptual and categorical apparatus when it goes about culture and religion in the 
system of religious studies, which involves coordination of cultural, art studies, philosophical and 
theological methodologies to facilitate elaboration of a system of methods and procedures applied in the 
analysis of interrelation and interaction between mentioned phenomena. As Tetiana Sukhodub noted, 
changing of the rationality type immediately manifests itself in changes in morality, religion, art. 
Simultaneously, depending on the social context, "metaphysical foundations of culture" also change, 
including particular type of rationality. 

Within modern perception of culture based on existential-anthropological reality, an important factor 
of understanding is personal basis, rooted in spirituality of human nature. Also it includes polycentric 
discontinuality of culture that is constantly identified with specific historical focus of its origin, operation, 
distribution and so on. Locally oriented cultures, as an expression of local (regional) "uniqueness" of 
patriotism, inspire local identity. Therefore, as it was indicated by Yurii Lotmanm, incipience of a culture is 
primarily connected with specificity of local cultures. So, it is possible to assert that culture and art of 
ancient Egypt embodied knowledge about reality as it was understood in ancient times; Greek and Roman 
art reflects the content of impressions and feelings inherent to the ancient world; and the Middle Ages 
through works of art personified emotional states and feelings which dominated in spiritual and religious 
life of contemporary Europeans. 

By interacting local cultures create a communicative space - "semiosphere", which enables 
multiplicity of meanings, interpenetration and fixation of identities. According to Bakhtin, local cultures 
function at elitist and conventional level, and the latter is associated with popular culture, imbued with 
national traditions and beliefs. Instead, high culture enriched its content through borrowing ideas at national 
level that secured the link between elitist and popular levels of local culture as such. And another one 
characteristic of differences between national cultures was what Knabe called dichotomy of frankness and 
modesty, opposing "secretiveness and openness". Firstly, it is peculiarities for expressing "inconvenient 
facts", creation of a special narrative as a form to legitimize something questionable; secondly, openness 
and sincerity in reflection of feelings, emotions, experiences and so on. The most famous condition to 
verify cultural in terms of its relevance to a national space of people’s being is the contrast between "own" 
and "alien", which is a mechanism to preserve authenticity inherent to a culture. The latter is less explicit 
when it comes to religious culture, at a level of a doctrine or a creed if it relates to world religions, although 
national peculiarity clearly shows its uniqueness at the level of ritual practices and in a wide range of 
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cultural expression in art. Thus, religion, penetrating the body of a culture provides it with clearly expressed 
confessional identity, while national character of a culture promotes "dialogue of cultures" (according to 
Lihachov), which in this context is interpreted as the experience of penetration of one culture to another, 
absorption, transformation and adaptation of basic ideas to the main patterns of the dominant culture. Even 
if language or other communicative tools that represent different cultures have common local roots, though 
the specific of historical conditions of this or that culture force researchers to record influence of cultures, 
which is never equally mutual. In this context differentiation of identities of social actors belonging to a 
common cultural space will take place.  

Local culture formed by a historical type of socio-cultural development includes a number of 
essential models of identities that manifest themselves in social, economic, legal, everyday and other levels 
of self-identification. Forms of coexistence and expression, authorized by a culture, are expressed as 
peculiar, special features, manifested in institutionalized forms of social life, various practices associated 
with elaboration of corresponding communicative models designed to meet cultural needs of society. 
Polysemantic nature of a semantic-symbolic system created in a cell of local culture promotes awareness of 
"cultural codes", affects behavior of followers of a culture, their views, goal-setting, strategy of activity. 

The problem of a cultural symbol as a universal form of creativity or means to preserve and transmit 
corresponding type of information, minimized and hidden in a system of symbolic forms studied H. Hehel, 
H. Gadamer, G. Deleuze, E. Cassirer, M. Popovych, N. Fatiushyna, J. Hall and others. 

Clarification of meanings of images and symbols in a culture requires the researcher to master 
appropriate "vocabulary" of terms, which was designed to fix dynamics of cultural and historical 
development of local civilizations in the system of meanings. In our conviction, the most fruitful was 
methodological approach proposed by Alfred North Whitehead, which in the context of philosophical and 
religious analysis of interrelation between religion and culture allows fixing general in a fact expressed in a 
culture through understanding relativity and instantaneousness of surge or insight of sense. This 
Whitehead’s "lyricism" in his philosophical views is caused, in our opinion, by the fact that he was aware 
about reasons of complications practices in analysis of dialogue between unique and individual culture with 
the so-called universal. It is known that Christopher Henry Dawson pointed out that during in-depth 
analysis a researcher may fix essential communication and even conditionality in the dynamics of cultural 
life with changes in religion, where the latter represent spiritual aspects of relation to life. Religious patterns 
of culture, embodied in specific forms, correspond with national and cultural traditions of specific ethnic 
communities1. At one time, Karl Löwith stated that religion, without being homogeneous, has the ability to 
go beyond its cultural "halo". Under these circumstances it is possible to conclude that culture that 
establishes way of life, through joint traditions of "conscious spiritual discipline", is able to spread through 
religious channels. Rules of behavior, values that form common ideological markers constitute spiritual 
heritage of a community which we identify through cultural and concrete historical context. 

Caring of traditions and moral virtues belongs to functional characteristics of religious traditions of 
the world, embodied in cultural centers of national spirituality. Simultaneously, combination of different 
cultural elements (due to migration, wars, information dominance) opens prospects for emergence of 
cultural conflicts that can manifest itself as open confrontation and as a hidden process of adaptation and 
incorporation of other cultural models of social co-being or as ability to symbiosis different cultural types, 
their merging or absorption of one culture by another. This may occur due to various kinds of social 
practices that find their expression in different types of culture and religious activities. In our view this may 
be illustrated by the influence of religious culture of ancient Egypt on the culture of ancient Greece; or the 
impact of Jewish communities on functioning of religious-ethnic groups of Karaites. Factual objectivity of 
various religious traditions in these examples demonstrates a pattern, which in turn allows fixing (on 
epistemological level of post-nonclassical science) the impact of religion on types of world view and 
outlook presented in culture, art, or "common sense" inspired by life experience. As it is known, culture 
records historical experience of creation of "life world" (E. Husserl) and so we may use the achievements of 
culturology of religion to expand social and humanitarian knowledge, as it was remarked by W. Dilthey, 
who focused on definition of "science of the mind". Proving feasibility of using the individualizing method 
he insisted that cultural and historical process, perceived in such a way, captures the content and 
characteristics of real cognition implemented through religion, art, ethical and legal doctrines, iconic and 
symbolic forms, literature and more. Thus, the specificity of cognition is that a subject of research is 

                                                      
1 Dawson, Ch. (1957). The Dynamics of World History. London: Sheed and Ward. 
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"immersed" in the object, forms of culture and religion and creates a new horizon of problems for socio-
humanitarian science. In other words, this creates conditions for inclusion of a subject-individual, who is 
not separated from reality, environment or circumstances of a living world, but act as a necessary condition 
for its completeness and as a result for completeness of cognition. 

Liudmila Mikeshyna believes that nonclassical rationality in this case is "active involvement of a 
researcher directed on obtaining, verification, validation and construction of scientific knowledge", that is a 
condition of its objectivity. In such circumstances, a researcher "develops and applies methods for 
neutralizing his/her influence or includes to scientific knowledge various kinds of conventional values and 
preconditions"1. Thus, the way to achieve objectivity in culturology of religion may be a controversial 
approach that suggests polyphony in interpretation of interosculation between culture and religion, their 
interdependence and complementarity. This attitude makes it possible to recognize the need for the "theory 
of verisimilitude", which creates conditions for lawful coexistence of different theories close to the truth. 
Here seems appropriate a statement of M. Heidegger, that all humanities (and in our case religious studies 
in its disciplinary manifestations) "in order to remain strict, should certainly be inaccurate. Inaccuracy of 
historical humanities is essential requirement for these sciences"2. 

In view of this, the question appears: using of what type or types of rationality can provide a 
possibility to create the most appropriate picture of the world within important for religious studies aspects. 
By precise definition of Tetiana Sukhodub classical rationality "is being focused on an opportunity to 
comprehend the world outside of human presence", that puts an accent on general, universal regularities of 
any development. This means that for religious studies this type of rationality mainly stresses the question 
of so-called objective, essential foundations of religion which are beyond human kind. It founded main 
directions of religious studies in history, geography, sociology of religion. Under such conditions, even 
psychology of religion basically put the issue of religion as an ideological type of outlook. 

Instead, the basis of post-classic rationality was made of anthropological, existential-personalistic 
approach. Thus, comprehension of religion considering the presence, or even, rootedness between religion 
and a person allowed giving a definition of religion as a phenomenon, which "affirms humane characteristic 
in a person", "religion is an evidence of a person’s entry into the world and realization itself as the world’s 
integral part"3. This new understanding of a religion actualized axiological problems for religious studies 
and that is why ethicology of religion and culturology of religion appeared. Worldview diversity inherent to 
post-classical type of rationality offers the prospect for introduction of research principles to religious 
studies (detachment from any confession, tolerance, plurality), which compliance expanded the range of 
studied problems, enriched conceptual foundations of philosophical reflection in religious studies and 
provided polysemantization of terms. At the same time, narrowing of methodological guidelines 
exclusively to general and disciplinary methods results in studying of such close phenomena as religion and 
culture are studied as independent forms of human being. According to our conviction for completeness of 
humanitarian studies the principle of "simultaneous dependence" must be taken into account. Its essence, as 
of the basis for studying social reality, was revealed by Joseph Raz, who noted that content and value of 
some culturally significant patterns are limited with timeframes and therefore they may change.  

This remark of J. Raz primarily related to legal issues and that is understandable, because in his 
theoretical writings J. Raz analyzed the question of legal positivism. We consider it appropriate to extend 
application of the abovementioned principle to the range of religious issues. Its application may clarify a 
number of issues relating to the dynamic nature of religious structure and content of a culture at the local 
level. Based on this statement we may understand why during changes of time and distribution place of a 
religion correspondingly could be seen changes in culture, and vice versa. If the first impact (religion on 
culture) seems quite obvious, especially in analysis of prolonged dynamics of their interaction, the other 
impact may cause some interpretation difficulties.  

And it is not because of the fact that researchers deny influence of culture on religion, after all 
domestic science has always insisted on the fact that their interrelationship is causal in nature. We mean 
that at the level of local cultures, religions and especially their national forms are an integral part of a 
national culture and determine features, authenticity, system of beliefs, specificity of national character. An 
example here might be unique Polish culture which has been forming by the middle of the twentieth 

                                                      
1 Микешина, Л.А. (2009). Тенденции развития эпистемологии социального и гуманитарного знания.  
Постнеклассика: философия, наука, культура. Санкт-Петербург: Издательский дом «Миръ», 512. 
2 Хайдеггер, М. (1993). Время картины мира. Время и бытие: статьи и выступления. Москва: Республика, 44. 
3 Колодний, А. (2000). Академічне релігієзнавство. Київ: Світ Знань, 21. 
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century in close connection with culture of different ethnic and national groups living in Poland. After the 
events of World War II this intercultural influence was largely lost. Following the events of the Holocaust 
an amount of Jews living in Poland declined so much that any talks about intercultural dialogue in the 
middle of the community are pointless. But the lack of interaction did not lead to denial of the need to 
include Jewish culture to origins of Polish national specificity. Therefore, in recent years in the cultural 
space of this country is often organized and conducted activities designed to restore a lost connection. For 
example it is klezmer music festivals, which participants are ethnic Poles who dress in national Jewish 
costumes, perform Jewish music, sing Jewish songs. Here, we consider it appropriate to give a historical 
background that klezmer is a type of musical composition which corresponds to the traditional Jewish 
marriage ceremony. This marriage ceremony (hupa) is a part of Jewish religious festivals; it belongs to the 
life cycle events - wedding, and meets all requirements of the Jewish religious tradition. In other words, the 
music, as a part of dynamic religious art of Jews, represents nonverbal means to embody religious feelings. 
In addition, a klezmer is a traditional folk songs of Eastern European Jewry, within which originated such a 
special line of Judaism as Hasidism. Its mystical character and understanding of the world is reflected in the 
nature of musical creativity example of which is nigun that like klezmer music has no words. In our view, 
these two factors show that history knows facts when impact of other religions caused changes in the 
national culture, so that it enriches and obtains specific features. 

In other words, creation of aesthetic reality of a culture at the local level is influenced by religion and 
such examples are numerous. Therefore we can not consider a culture as a system of finally determined 
values, as they can be suffused with different meaning, which originality will depend on the historical time 
when a need arose and the effect of social reality on their actualization. Cultural values in this case will 
have dynamic nature and their function to regulate human behavior will not be carried out fully or even 
condemned. It is also necessary to point out that the proposed approach allows us to differently reflect 
phenomenon of national uniqueness, which is not based on a clear contrast between own and alien, and 
takes into account element of openness of a culture represented in creativity. The latter, as a sign of cultural 
life, is a means of self-cognition and a way to broadcast appropriate spiritual experience. 

The role of individual factor in creation of a national culture, formation of a national "self" is an 
important aspect for incorporation of this individual form of self-creation that becomes a way to join 
universal cultural identity of a nation. Thus culture may be analyzed not only as a phenomenon of social 
consciousness. It is also a factor in formation of a personality, which influenced both by a religion and a 
national culture. This understanding clarifies peculiarities of cognition embedded in language and 
nonverbal means of communication. In addition, comprehension of connections between culture and 
religion enables understanding of different national cultures, where ideas about a system of moral 
prescriptions are formed and stored. As it is known, the most significant part of religious doctrines is the 
idea about a perfect man who thinks in terms of ethics. So borrowing from other religions’ traditions always 
occurs in view of the need to conform ideas that have no genetic connection to established religious beliefs. 
At least in this way interaction between Judaism, Christianity and Islam is comprehended. 

The practice of religious studies shows that post-classical type of rationality promotes 
problematization of socially relevant topics and solution of current socially important problems that are at 
the forefront of social demands, such as: culture-forming function of religion, the role of religious 
institutions in reproduction of culture, the essence of religious education in secular and post-secular society, 
etc. According to our beliefs, fixation of the value aspect in "evolving" nature of religious phenomena 
indicates the feasibility to apply post-nonclassical methodology. This strategy offers the prospect for 
expanding knowledge sphere of religious studies in analyzing religious reality, its understanding, 
comprehension of interaction between religion and culture. Considering the autonomy of will, individual 
criteria for identifying urgent and practically important areas of research, priority of individual "research 
problems", which together create a new "architecture" of religious knowledge, post-nonclassical type of 
rationality can provide and meaningfully enrich science by converting aspiration to universality creating 
conditions for operation of "communicative" type of rationality represented in a culture. 
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IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS  
ON FORMATION OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS  
FOR OWN ACTIVITY OF PUBLIC SERVANTS 

The article investigates external (psychological pain, frustration, attacking handling) and internal 
(biological,  physiological,  genetic,  biochemical)  factors  contributing  emergence  of  aggression, 
conflict and that can interfere the work of publid servants in terms of their specific professional 
activity. Researches of  such philosophers,  founders of psychoanalysis  and  social psychology as 
Friedrich Nietzsche, Andrew Carnegie, Jean‐Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Sigmund Freud, 
Moses  Kagan,  Konrad  Lorenz,  John  Dollard,  Leonard  Berkovica,  Abraham  Maslow,  Aristotle 
allowed  to prove  that  similar  life  events  for different  people  have different meanings.  Proved 
that  professional  management  activity  involves  performing  its  functions  by  specially  trained 
management  specialists  able  to  use  psychology  of  management.  Therefore,  in  selection  of 
people  for  professional  activity  in  specific  conditions  is  important  a  diagnostic  criterion  as 
individual  susceptibility  to  accept psychological  causes of diseases, which will  help  reduce  the 
impact of external and internal factors on the formation of psychological preparedness of public 
servants. Steps for effective adaptation of public servants to specific conditions of professional 
activities in public service were outlined. 
Key  words:  external  factors,  internal  factors,  psychological  condition,  psychological  activities, 
professional activities, own activity, pubic servants. 

Постановка проблеми. Поводження людей по відношенню один до одного стає усе більше 
деструктивним. Основоположник концепції безконфліктного й успішного спілкування Дейл Карнегі 
стверджував, що у двадцятому столітті людиновбивство буде вважатися настільки ж огидним, як 
огидним здається нам сьогодні канібалізм, але після цього було вбито мільйони людей на землі. 
Сьогодні ми розуміємо природу людської агресії з позиції психології, соціології, фізіології, 
філософії, генетики, конфліктології, психоаналізу краще, ніж колись, втім людська жорстокість та 
причини виникнення агресії не зменшилися. 

Агресія людини/групи людей націлена на те, щоб принести шкоду іншому, а саме 
рукоприкладство, прямі образи, глузування, приниження, погрози, політичні інтереси, територіальні 
претензії, що призводить до конфліктів особистісних, професійних, воєнних, політичних. 
Необхідність врегулювання конфліктів, що супроводжують відносини міжособистісні/суспільні, 
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політичні, залишається ключовою складовою процесу забезпечення безпеки на індивідуальному, 
груповому, регіональному, державному та наддержавному рівнях. У зв’язку з розпадом СРСР 
розпочався процес зміни свого лінгвістичного, культурного, релігійного або політичного статусу, а 
накопичення великого арсеналу озброєння у країнах пострадянського простору призвело до появи 
нового виду конфліктів суспільних відносин, які вийшли на новий рівень розвитку – збройних 
зіткнень: карабахський, грузино-абхазький, грузино-південноосетинський, осетино-інгушський, 
громадянська війна в Таджикистані, чеченська війна, конфлікт у Придністров’ї у результаті яких 
загинуло понад 200 тис. осіб1. 

Сьогодні і на території України існують «гарячі» та «потенційно-вразливі» точки: 
1) міжетнічного протистояння: Північна Буковина, Південна Бессарабія, Закарпаття); 2) воєнних 
конфліктів на історико-географічних територіях: Крим, Слобожанщина, Донщина, Запоріжжя; 
3) заморожений придністровський конфлікт поблизу кордонів України, які створюють потенційну 
конфліктогенність: спорадичну, перманентну, хронічну, яка націлена на перерозподіл влади, зміну 
політичної системи, державного устрою. 

Ф. Ніцше в своїх роботах писав, що оцінити намір або дію як аморальне, ганебне можливо 
лише в тому випадку, якщо в культурі, свідомості чітко виявлені, окреслені, позначені моральні 
цінності, які злим вчинком зневажаються. У свою чергу, реально існуюче зло живить силу опору 
тих, хто відстоює добро; гіркий досвід зіткнення зі злом стимулює пошук більш людяних, більш 
комфортних психологічних взаємин між людьми, а здорова мораль повинна прославляти і 
укріплювати життя, її волю до влади, всяка інша мораль – занепадницька, є симптомом хвороби2. 

У зв’язку з вищезазначеним, стає актуальним та значущим питання навчення державних 
службовців індивідуальній та груповій стійкості в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх 
психогенних факторів, які заважають формуванню психологічної готовності власної діяльності 
державних службовців. 

Аналіз досліджень і публікацій. Cьогодні існують численні соціологічні, педагогічні і 
психологічні дослідження, в яких описується тенденція вживати поняття «готовність», як в 
широкому діапазоні значень, так і в контексті достатньо різнобічного спектру психологічних явищ: 
готовність до ризику, до діяльності, до праці: М.О. Котик (1989), Т.М. Корнилова (1997), 
М.І. Крилов (1967), Л.А. Мойсеєнко (1993); готовність до вибору професії, до професійної 
діяльності: Е.А. Фарапонова (1984), В.І. Виноградов (1996); готовність до політичної діяльності: 
А.С. Мельничук; готовність до педагогічної діяльності: Н.В. Кузьміна (1975), Д.І. Фельдштейна 
(1977); психологічна готовність державних службовців в умовах євроінтеграції О.О. Акімова 
(2013), готовність особистості воїна до бойової діяльності (М,П, Коробейніков, 1972), готовність 
до виконання завдань бойового чергування: С.І. Яковенко (1997), готовність молоді до військової 
служби: В.В. Шевченко (1999); готовність працівників органів внутрішніх справ до застосування 
табельної вогнепальної зброї: М.О. Чміль (2007); готовність до подолання корупційного делікту 
правоохоронців: М.Д. Данчук (2007); готовність до діяльності охоронця, до екстремальних 
ситуацій, до смерті, до тероризму: Є.В. Тарасова (2011) та т. ін.., а також, С. Четвертаков, 
А. Сафронов, Ю. Молчанова, В. Луговий, В. Князєв, В. Куценко, Г. Литвинов, С. Ожегов, 
Н. Шведова та ін., які розробляли різні питанна теорії та практики психології особистості. 

Репрезентація наукових досліджень Фрідріха Ніцше, Ендрю Карнегі, Жан-Жака Руссо, Томаса 
Гоббса, Зиґмунда Фрейда, Мойсея Кагана, Конрада Лоренца, Джона Долларда, Леонарда Берковица, 
Абрама Маслоу, Аристотеля дозволила зрозуміти, що схожі життєві події для різних людей мають 
зовсім різне значення. Тому визначення потреби в розвиненій психологічній готовності як мети й 
складової фахової підготовки власної діяльності державних службовців через призму наукового 
доробку видатних філософів, засновників психоаналізу та соціальних психологів здається нам 
цікавим і зумовило вибір теми статті. 

Метою статті є розуміння психологічного стану людини у разі впливу на неї дії 
зовнішніх/внутрішніх факторів, які заважають формуванню психологічної готовності власної 
діяльності на державній службі, що допоможе створити ефективну процедуру адаптації державного 
службовця до специфічних умов професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Не буває двох людей з однаковим поєднанням психологічних 

                                                      
1 Розпад СРСР. Офіційний сайт. <http://znaimo.com.ua>. 
2 Ницше, Ф. (1990). К генеалогии морали. (1887). Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. Москва: Мысль, 407-524. 
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особливостей, тому особа - це передусім жива людина зі своєю гідністю і недоліками. Кожна особа 
характеризується своєю життєвою позицією, тобто певним відношенням до матеріальних умов 
життя, до суспільства, людей, до себе самої. Усе це разом характеризує моральне обличчя особи, її 
соціальні установки. Одні і ті ж обставини можуть призводити до формування різних життєвих 
позицій. Особа є індивідуальністю, має свій певний характер і темперамент, які тісно пов'язані між 
собою. Характер – це основа особи, склада найбільш виражені і взаємопов'язані властивості, що 
виразно проявляються в різних видах діяльності. 

Виробляючи в собі позитивний характер, людина дістає можливість володіти своїм 
темпераментом, стримувати його прояви, якщо це розходиться з вимогами такту. Коли говорять про 
людину з хорошим характером, то мають на увазі, що він морально вихований, до певної міри 
м'який і сердечний по відношенню до людей, здатний до співпраці в колективі і готовий прийти на 
допомогу. І навпаки, людина з поганим характером, або так званою важкою вдачею невдоволений 
іншими, а інші невдоволені ним. Так створюється таке коло стосунків з людьми, внаслідок чого 
порушується нормальна праця і життя в колективі, виникають конфлікти, які викликають емоційні 
стреси, ведучі нерідко до захворювань. 

Отже, розглянемо, яким чином внутрішні (біологічні, фізіологічні, генетичні, біохімічні) та 
зовнішні (психологічний біль, фрустрація, атакуюче поводження, агресія) фактори впливають на 
формування особливостей поведінки державних службовців і чи є можливість послабити їх вплив на 
формування психологічної готовності їх власної діяльності. 

Так, біологічні фактори впливу на людину у своїх трудах розглядав Жан-Жак Руссо, який 
складав провину за соціальне зло не на людську природу, а на суспільство1. 

Томас Гоббс, висвітлював соціальні обмеження як необхідні для приборкання тваринних 
проявів людської натури, а агресивні спонукання є вродженими й тому неминучими2. 

Зигмунд Фрейд засновник психоаналізу, вважав, що джерело людської агресії – це 
переорієнтування енергії примітивного потягу до смерті, яке він називав «інстинктом смерті»3. 

Конрад Лоренц вивчав фізіологічні фактори впливу на людину у контексті уміння володіти 
вродженими механізмами гальмування агресії. К. Лоренца лякала озброєність людини «бійцівським 
інстинктом» та відсутність засобів його гальмування. Очевидно, що фізіологічні фактори 
впливають на поведінку людини настільки ж сильно як і виховання на характер, темперамент, а 
переживання людини взаємозалежні з генетично вибудуваною нервовою системою. Агресія являє 
собою складний поведінковий комплекс: у людському мозку відсутній «центр контролю агресії», 
однак є ділянки нервової системи, які відповідають за прояв агресії. При активації цих структур 
мозку ворожість зростає, а дезактивація веде до зменшення ворожості4. 

Моісей Каган розглядав агресію з позиції генетичного фактору, який вважав, що спадковість 
впливає на чутливість нервової системи до збудників агресії. Темперамент людини - це те, наскільки 
ми сприйнятливі й реактивні, яка частково дається нам від народження й залежить від реактивності 
нашої симпатичної нервової системи5. 

Також на чутливість нервової системи до стимуляції агресії впливає біохімічний фактор, 
наприклад хімічний склад крові. Так, людей у стані алкогольного сп'яніння легше спровокувати на 
агресивне поводження на тлі інтоксикації. Алкоголь підсилює агресивність, знижуючи в людини 
рівень осудності, послабляючи здатність передбачати наслідки чинених дій, затушовує 
індивідуальність і знімає заборони. Існують і інші біохімічні впливи: високий рівень цукру в крові 
та тестостерону, які теж можуть підвищувати агресивність та агресивний прояв людини у відповідь 
на провокацію. 

Отже, з'ясовано, що внутрішні фактори (біологічні, фізіологічні, генетичні й біохімічні) 
сприяють виникненню агресії, тобто дисбаланс, який виникає в середині системи впливає на 
психоемоційний стан людини. 

Абрахам Маслоу – видатний представник «гуманістичної теорії особи» вважав, що люди – це 
вкрай свідомі і розумні створення без домінуючих несвідомих потреб і конфліктів і саме цим 

                                                      
1 Руссо, Ж.-Ж.(196). Пед.соч. Москва: Т. 1, 27. 
2 Гоббс, Т. (1965). Левиафан. Сочинение. Москва, Т.2. 
3 Фрейд, А. (1993). Психология «Я» и защитные механизмы. Москва: Инфра-М.; Фрейд, З. (1998). Вступ до 
психоаналізу. Київ: Основи, 709. 
4 Лоренц, К. (1994). Агрессия. Москва: Прогресс, 276. 
5 Каган, М.С. (1988). Мир общения. Проблема межсубъективных отношений. Москва: Политиздат. 335. 
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психологія гуманістичної спрямованості відрізняється від позицій попередніх психоаналітиків, які 
розглядали людину як істоту з інстинктивними і інтрапсихічними конфліктами та прихильників 
біхевіоризму, які, в свою чергу, трактують людей як слухняних та пасивних жертв довкілля. А. 
Маслоу вважав, що в людині від природи закладені потенційні можливості для позитивного 
зростання і вдосконалення. У зв’язку з чим, він розташував всі природжені потреби, мотивовані 
людиною у порядку їх черговості, а саме: а) потреби самоактуалізації: реалізація потенціалу; б) 
потреби самоповаги: значення, компетентність; в) потреби приналежності і любові: приєднання і 
прийняття; г) потреби безпеки: довготривале виживання і стабільність; д) фізіологічні потреби: 
голод, спрага і таке інше123. 

Отже, у результаті цієї ієрархії домінуючі людські потреби знаходяться внизу і якщо вони не 
задоволені, то людина не усвідомлює необхідність реалізації потреб, які знаходяться вище. Чим 
вище людина піднімається у цій ієрархії, тим вона індивідуальніша і тим краще демонструє свої 
людські якості, психічне здоров’я. 

Так, на психічне здоров’я впливає такий зовнішній фактор як фрустрація. Джон Доллард 
писав, що фрустрація завжди веде до прояву агресії та перешкоджає досягненню мети і 
підсилюється тоді, коли цілеспрямованість людини має сильну мотивацію, коли вона очікує 
одержати задоволення, але цього не відбувається тобто блокується. Енергія агресії необов'язково 
направляється на причину, що її викликала. Поступово людина навчається придушувати бажання 
прямої відплати, особливо коли нестриманість може викликати несхвалення або навіть покарання з 
боку навколишніх, тобто фрустрація створює мотивацію для прояву агресії. Страх покарання або 
осуд за агресію, спрямовану безпосередньо на першопричину фрустрації, може обумовити перенос 
агресивного удару на іншу мішень або навіть на себе самого4. 

Леонард Берковиц розглядав фрустрацію як роздратування й емоційну готовність реагувати 
агресивно. Людина дратується більшою мірою, якщо той, хто викликав у нього фрустрацію, мав 
можливість діяти інакше. У кожному випадку стимули, що асоціюються з агресією, підсилюють 
агресію. Л. Берковиц вважав, що подібним стимулом є зброя, що перебуває у полі зору людини5. 

Як різновид фрустрації можна розглядати «психологічний біль», який дезорганізує свідомість 
та діяльність людини. Психологічний біль виникає тоді, коли поріг невдоволеності вищій ніж 
людина може витерпіти, тобто в умовах негативної соціальної оцінки/самооцінки. Як правило 
психологічний біль відчувають акцентуьовані, емоційно вразливі та фіксовані на своїх відчуттях 
особистості, у яких: послаблені гальмуючі механізми свідомості на півдсвідомість; мають низький 
рівень культури; не розвинені вольові риси характеру та особи, які мають захворювання, що 
заважають процес впливу вищих коркових структур на їхню поведінку. 

Атакуюче поводження є надзвичайно сильним збудником агресії людини, тому, на нашу 
думку, необхідно розглянути, яким чином працює психологія суперника (опонента), який проводить 
«атаку» у діалозі. За допомогою мовного діалогу, ми вивчаємо характер людини, його темперамент, 
звички, вивчаємо коло його інтересів. Головні цілі діалогу: проаналізувати, вивчити, дізнатися, 
відстояти свою точку зору і перемогти в протистоянні. Якщо немає досвіду в баченні діалогу, то 
можна бути «атакованим», так і не проаналізувавши свого опонента і не виявити його сильні і слабкі 
сторони. Або навпаки самому використовувати агресивну тактику ведення діалогу, спрямовану на 
дестабілізацію противника і як результат здобути швидку перемогу/поразку над суперником - цей 
етап можна назвати дослідницьким. Наступний етап розвитку діалогу є «синтез», завдяки якому 
можна створити конкретний образ опонента, і який допоможе оцінити силу його атаки. Третій етап 
«інтелектуальний» - визначення вразливості опонента та повне усвідомлення ступеню 
псіхоемоціональної деструктивності, яку може нанести опонент. 

Отже, взаємодія між людьми являє собою складний процес, який не завжди вигідний для всіх 
учасників взаємодії. Найчастіше людина виходить зі спілкування в стані набагато гіршому, ніж те, з 
яким спілкування було розпочато.   А.Г. Сафронов вважає, що кожна людина несвідомо володіє 

                                                      
1 Маслоу, А. (2003). Дальние пределы человеческой психики. Санкт-Петербург. В 2-х томах, 432.  
2 Маслоу, А. (2002). Мотивация и личность. Санкт-Петербург: В 2-х томах, 480.  
3 Четвертаков, С.А. Иерархия потребностей по Маслоу – общая теория мотивации для социологии. 
<http://sergeychet.narod.ru/motiv.html>.  
4 Dollard, J., Doob, J.W., Miller, N.E., Mower, O.H., Sears, R.R. (1939). «Frustration and Aggression». Yale 
University Press. 
5 Берковиц, Л. (2001). Агресія. Київ. 
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методами психологічного нападу, але більшість людей володіють також способами психологічного 
захисту. Автор зводить методи психологічного захисту до трьох базових технік: а) дистанціювання 
від агресора (закритися в собі, в своїх справах, спробою відволіктися від фрустрації); б) контратака - 
представляє собою також поширений метод психологічного захисту, але є ймовірність переходу 
контратаки в скандал; в) психологічна амортизація - переривання мовного потоку з боку 
атакуючого, порушення його психологічної цілісності1. 

Аристотель вважав, що емоційне порушення несе емоційну розрядку що можливо очищатися 
(катарсис) від гнітючих емоцій. Пізніше гіпотеза катарсису була розширена й стала містити в собі 
емоційну розрядку, що досягається не тільки за допомогою споглядання драматичних добутків, але 
також шляхом викликання в пам'яті й «проживання» заново минулих подій, через зовнішнє 
вираження емоцій і через різні дії2. 

А. Маслоу зазначав, що тільки самі люди відповідальні за вибір, який вони роблять, але 
свобода вибору не гарантує правильність вибору. Самоактуализація - процес, що включає здоровий 
розвиток здібностей людей, що б вони могли бути тим, ким можуть бути, а самоактулізуючі люди – 
це ті люди, які задовольнили свої дефіцитарні потреби і розвинули свій потенціал настільки, що 
можуть вважатися вкрай здоровими людьми3. 

Отже, зважаючи на вищевикладене необхідно з’ясувати, яким чином здійснювати відбір 
людей на державну службу, які б могли контролювати фактори, які за певних умов та обставин до їх 
життя і діяльності спонукають до зміни особистої поведінки і які заважають формуванню готовності 
до роботи в напружених психологічних умовах: надзвичайних професійних, або життєвих 
ситуаціях. Схожі життєві події для різних людей мають зовсім різне значення. Саме тому, при 
відборі людей до професійної діяльності у специфічних умовах необхідно використовувати такий 
значущій діагностичний критерій як індивідуальна схильність до сприйняття психогенії. 

Поведінка людини у стресовій ситуації багато в чому залежить від її особистісних 
особливостей та таких, які на неї впливають, а саме: від уміння швидко оцінювати ситуацію; від 
навичок миттєвої орієнтації за несподіваних обставин; від вольової зібраності, рішучості, 
доцільності дій і розвитку витримки; від наявного досвіду поведінки в аналогічних ситуаціях. 

Ефективна реалізація змісту управлінської діяльності передбачає наявність у того, хто її 
реалізує, комплексу відповідних мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які б 
забезпечували успішну взаємодію учасників управлінського процесу (суб’єктів управління) зокрема 
та результативність в цілому. Психологія тлумачить зазначений комплекс як поняття «психологічної 
готовності особистості» та розглядає його як необхідну та провідну умову здійснення будь-якої 
цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності4. 

Структура психологічної готовності до управління може бути представлена мотиваційним, 
когнітивним, операційним та особистісними компонентами, які є адекватними вимогам, змісту та 
умовам управлінської діяльності і в цілому забезпечують її ефективність, що являє собою 
визначальною ланкою в системі професійної підготовки спеціалістів для системи державного 
управління. Остання передбачає необхідність створення певної освітньої системи, спроможної 
вирішити складні завдання цілісного формування особистості управлінця5. 

У словнику С.І. Ожегова дається таке визначення категорії «готовність» − «стан, при якому 
все зроблено, все готово, для чого-небудь». Отже, «готовність» − це автономна характеристика 
людини, яка змінюється в ситуаціях, має свій зміст, походження і історію6. 

Отже, існує два підходи до «психологічної готовності» людини: 1) функціональний, який 
визначає готовність до дії як стан мобілізації всіх фізіологічних систем людини; 2) особистісний, 
який розглядає готовність як невід’ємний і суттєвий компонент розвитку особистості, а саме: 
мотиваційний, інтелектуальний, емоційно-вольовий. Тому, у переломні, поворотні моменти життя 

                                                      
1 Сафронов, А.Г. Мы атакуем - нас атакуют. Теория и практика психологического айкидо. 
<http://www.psychology-online.net/articles/doc-930.html>.  
2 Аристотель (1976). Сочинения: В 4-х т. Москва: Т. 4, 153. 
3 Хьелл, Л., Зиглер, Д. (2009). Теории личности. Санкт-Петербург: Питер, 3-е издание. 608.  
4 Молчанова, Ю. (2004). Теоретичні основи впровадження психолого-управлінського консультування в 
державних установах та організаціях. Вісник НАДУ, 4, 60-67.  
5 Луговий, В., Князєв, В., Куценко, В., Литвинов, Г. (2001). Проблеми та пріоритети удосконалення добору, 
розстановки і підготовки кадрів державного управління в Україні. Вісник УАДУ, 4. 
6 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. (1999). Толковый словарь русского языка. Москва: Азбуковник, 944. 
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людина повинна зберегти стійкість визначених своїх параметрів, особливо важливих для її 
існування, або професійної діяльності, тобто в умовах швидкозмінної, багатогранної соціальної 
дійсності змінювати свої різні психологічні якості. 

На нашу думку, «психологічна готовність» − спонукає індивіда до дії виконувати функції в 
умовах підвищеної ефективної діяльності та запобігає стресу людини. Професіоналізм управлінської 
діяльності передбачає виконання її функцій спеціально підготовленими спеціалістами з управління, 
які здатні використовувати психологію управління. Тому, слід зазначити, що створити схему 
готовності державних службовців до професійної діяльності для визначення її місця серед інших 
видів «психологічної готовності» до різних видів діяльності людини не представляється можливим у 
разі того, що, сьогодні, у науковій літературі «психологічна готовність» розглядається як 
прогнозування власної діяльності відповідно до поставленого завдання. Психологічна готовність 
власної діяльності, а саме – діяльність державного службовця, що саме по собі вже є надзвичайно 
специфічним, у якого поставлене завдання, а саме – працювати в умовах надзвичайних професійних 
ситуацій не вкладається, на нашу думку, в рамки схеми, в якій би хоча б одна із вище наведених 
науковцями “психологічних готовностей” мала найбільш значуще місце. 

Висновки. Таким чином, можна виділити наступні етапи створення ефективної процедури 
адаптації державного службовця до специфічних умов професійної діяльності на державній службі: 
1) по-перше, виділити внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на успішну адаптацію 
управлінця в екстримальних умовах роботи; 2) по-друге, визначити коло заходів, необхідних, для 
розуміння та успішного прийняття державними службовцями існуючих в організації (органах влади) 
норм і правил; 3) по-третє, визначити коло осіб, що будуть проводити і контролювати ці заходи, 
розмежувати сфери відповідальності різних підрозділів, включених у процес, а саме – це люди з 
інтернальним (внутрішнім) локусом контролю, які впевнені, що зможуть проконтролювати і 
вплинути на отримувані підкріплення завдяки своїм особистісними якостями, такими як 
компетентність, цілеспрямованість, рівень здібностей, вміння своєчасно оцінити інформацію на 
основі її власної цінності, що і є закономірним результатом його психологічної готовності власної 
діяльності та які у разі екстремальних умов зможуть своїми полінезалежними якостями домінувати 
над екстерналами. 
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без посилання на статтю: 

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости (1961). Полное 
собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 
36657. 

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. 19 февраля 1961 г. 
// ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657. 
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При посиланні на Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами): 
із посиланням на статтю закону: 

Высочайше утвержденное Общее Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, 
ІІ, п. 3. (1961). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
 

Высочайше утвержденное Положение о губернских и 
уездных по крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 
1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3. 

При посиланні на Збірки матеріалів офіційного діловодства: 
Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского 
правления, 153-156. 

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского 
правления, 1873, – C. 153–156. 

При посиланні на web-ресурси 
посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), 
виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання: 
Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). <http://fair-
use.org/bertrand-russell/the-principles-of-mathematics/> (2015, 
January, 5). 

Russell B. The Principles of Mathematics (1903) /  Bertrand 
Russell // http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/ 

Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/> (2015, January, 5). 

Wainwright W. Concepts of God / William Wainwright // The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N. Zalta // 
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/ 
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Časopis vychází čtyřkrát ročně. 
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do  dne 01. dubna  a musí byt publikováné 

do dne 30.  dubna.  
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do  dne  01. června a musí byt publikováné 

do dne 30. června. 
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do 

dne 31. října. 
Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt 

publikováné do dne  31.  prosince. 
Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc 

velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.  
 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10–30 stranek. Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 
U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 
 
Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, akademický 
titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání. 
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce. 
Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 
 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American Psychological 
Association). 
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Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava v 
samostatném souboru/dokumentu). 
 
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem tisku 
a zveřejnění. 

 
Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@ephd.cz 
Web: http://ephd.cz 

 
Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 
 
 
 

Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American Psychological 
Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie 

Ukrajiny): 
 
Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není přeložený a ne 

přepsaný.  
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 

Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

For reference to a book as a whole: 

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів. 

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / ред.-упоряд. Л. 
Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 2011. – Т. 2. – 461 с.  

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія». 

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.  

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її 
компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». 
Одеса. 

Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 
2012 

For reference to a volume: 
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-е 
изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– 548 с. 

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского собрания. 
1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889). Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 334. 

Систематический свод постановлений Екатеринославского 
губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – 
Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – 
Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 

For reference to single pages of books or journals: 
Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China. Social 
Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80. 

Nefedov S. A model of demographic cycles in a traditional 
society: the case of Ancient China /  S. Nefedov // Social 
Evolution & History. –  2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 69–80. 

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 237. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-
е изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– С. 237. 

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового перепису 1926 
р. Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія, вип. 11. Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетр. ун-ту, ,191−212. 

Святець Ю. А. Аграрна типологія округів України за 
даними весняного вибіркового перепису 1926 р. / Ю. А. 
Святець // Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія 
та археологія / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. − Д. 
: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − Вип. 11. − С. 191−212. 
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Злами в історії як точки біфуркації (2008). Ейдос, вип. 3, 
ч. 1. Київ: Ін-т історії України НАН України,  297−318. 

Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. – К.и: Ін-т 
історії України НАН України, 2008. – Вип. 3, ч. 1. – С. 
297−318. 

Молчанов, Ю.Б. (1990). Проблема времени в 
современной науке. Москва, 27. 

Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / 
Ю. Б. Молчанов. - М., 1990. – С. 27. 

Rubia, K.,  Schuri, U. D. Y. V., Poeppel Cramon, E. (1997). 
Time estimation as a neuronal network property: a lesion 
study. Neuro Report, 8(5) (Mar 24), 1273-1276. 

Rubia K. Time estimation as a neuronal network property: a 
lesion study  / K. Rubia, U. Schuri, D. Y. V. Cramon, 
E. Poeppel // Neuro Report. 1997. – №8(5) (Mar 24). – Р. 1273-
1276. 

Dreyfus, H. (2006). A Companion to Phenomenology and 
Existentialism. Blackwell. 

Dreyfus H. A Companion to Phenomenology and Existentialism 
/ H. Dreyfus. - Blackwell, 2006. 

Kaufmann, W. (1956). Existentialism: From Dostoevesky to 
Sartre. New York, 12. 

Kaufmann W. Existentialism: From Dostoevesky to Sartre / 
Walter Kaufmann. - New York, 1956. - Р.12. 

For reference to Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws) without 
reference to the article: 

Высочайше утвержденное Общее Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
(1961). Полное собрание законов Российской империи ІІ, 
Т. 36, Отд. 1, № 36657. 

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. 19 февраля 1961 г. // 
ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657. 

For reference to Laws of the Russian empire with the reference to an article of the Law: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 
27, ІІ, п. 3. (1961). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
 

Высочайше утвержденное Положение о губернских и 
уездных по крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 
1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3. 

For reference to collections of materials of official office work 
Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 
ноября 1872 года (1873). Екатеринослав: В типографии 
губернского правления, 153-156. 

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского 
правления, 1873, – C. 153–156. 

For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 
italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses: 
Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). 
<http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/> (2015, January, 5). 

Russell B. The Principles of Mathematics (1903) /  Bertrand 
Russell // http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/ 

Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/> (2015, January, 5). 

Wainwright W. Concepts of God / William Wainwright // The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N. Zalta // 
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-god/ 
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until April, 30. 
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Articles for publication in the third issue of the Journal are accepted until October, 1 and will be 
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Articles for publication in the fourth issue of the Journal are accepted until December, 1 and will be 

published until December, 31. 
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- full first, middle and last name of an author, a title of an article, an abstract (700-900 characters) and 

keywords in English and in a language of an article; 
- complete information about an author; academic title, academic degree, position, and place of 

employment in English and in a language of an article; 
- footnotes are allowed, no endnotes. Footnotes should be given page by page in original language, that 
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- usual list of bibliography is not required in the end of an article; 
- however, the list of cited and used in an article literature is additionally required in the end and should 

be given in Latinised form. All Cyrillic letters should be transliterated to Latin script. 
 
Page by page footnotes (with numeration on every page) should be performed by means of so called 

“automatic references” in MS WORD.  
Bibliography description of literature should be arranged in accordance with the agreements of the 

American Psychological Association (APA). The examples are given below. 
Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format (each 
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 
Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 

General rules: page by page footnotes are given in original language, that is not translated or transliterated  
The month of web-page browsing should be given in a language of an article. 
Citations should be given in a language of an article. 
 

Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

For reference to a book as a whole: 

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів. 

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / ред.-упоряд. Л. 
Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 2011. – Т. 2. – 461 с.  

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія». 

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.  

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її 
компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». 
Одеса. 

Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 
2012 

For reference to a volume: 
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-е 
изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– 548 с. 

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского собрания. 
1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889). Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 334. 

Систематический свод постановлений Екатеринославского 
губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – 
Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – 
Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 

For reference to single pages of books or journals: 
Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China. Social 
Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80. 

Nefedov S. A model of demographic cycles in a traditional 
society: the case of Ancient China /  S. Nefedov // Social 
Evolution & History. –  2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 69–80. 

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 237. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-
е изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– С. 237. 

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового перепису 1926 
р. Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія, вип. 11. Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетр. ун-ту, ,191−212. 

Святець Ю. А. Аграрна типологія округів України за 
даними весняного вибіркового перепису 1926 р. / Ю. А. 
Святець // Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія 
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